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Slovo starosty
Zahájení prací na přístavbě
školní jídelny
V pondělí 14. června byly podpisem smlouvy se
stavební firmou a předáním staveniště zahájeny
stavební práce na rozšíření jídelny ZŠ ve školní
budově v Raisově ulici. V rámci této stavby dojde
ke zvětšení školní jídelny na úkor prostor stávajících šaten. Ty budou přesunuty do samostatné
přístavby umístěné na konci budovy směrem
k pozemku Sokola. V této přístavbě bude zároveň
nová velká učebna a sborovna pro pedagogy.
Vítězem výběrového řízení na stavební práce se
stala společnost Chládek & Tintěra, a.s. s nabídkovou cenou 31,35 mil. Kč včetně DPH. V samostatném výběrovém řízení bylo vysoutěženo
nové vybavení školní kuchyně, které dodá firma
P. V. Service, spol. s.r.o. za 3,5 mil. Kč včetně DPH.
Jedná se tak o jednu z největších staveb v Dobřichovicích za posledních několik let. I tak ale došlo,
díky výběrovém řízením, k úspoře proti předpokládané rozpočtové ceně (včetně vybavení
kuchyně) o cca 3,4 mil. Kč.
Nutnost rozšířit školní jídelnu vznikla po
dokončení přístavby nové školní budovy v ulici 5.
května v roce 2015, která znamenala nárůst kapacity naší školy z 600 na 740 žáků. Stávající jídelna
již proto nestačila kapacitě školy a žáci pravidelně
stáli fronty na oběd a to i z toho důvodu, že výdej
obědů z kuchyně byl pouze jedním výdejním
okénkem. V rámci stavby tedy dojde také k přestavbě kuchyně, kde výdej obědů bude zajištěn
nově ze dvou okének a která zároveň dostane
zcela nové vybavení. Jídelna bude mít proti stávajícímu stavu více než dvojnásobnou kapacitu a to
celkem 168 míst (144 pro žáky a 24 pro učitele).

Organizace stavby je přitom, podobně jako
v případě přístavby školní budovy v ulici 5.
května, dosti náročná, neboť hlavním zadáním
od počátku bylo, aby stavbou byl co nejméně
narušen chod školy. Provoz školní kuchyně
a jídelny je tedy přerušen od poloviny června do
letošního podzimu (předpokládá se, že jídelna
bude otevřena během října). Harmonogram stavebních prací byl nastaven tak, aby maximum
prací na samotné jídelně a kuchyni proběhlo
během letních prázdnin. Samotná přístavba
budovy se šatnami, učebnou a sborovnou by
měla být dokončena do května 2022.
Rád bych se omluvil rodičům i dětem za
komplikace, spojené s tím, že na konci tohoto
a počátkem příštího školního roku nebude školní
kuchyně k dispozici. Odměnou za tyto komplikace však bude nová, dostatečně prostorná
jídelna a moderní kuchyně, na niž se těší i paní
kuchařky. Touto stavbou budou mít Dobřichovice na dlouhá léta po všech stránkách vyřešen
problém s kapacitou školy, což lze říci i o škole
mateřské. Poslední školou, která se potýká
s nedostatkem prostor, je naše základní umělecká
škola. Ta by měla získat nové učebny a možnost
využití nového multifunkčního sálu pro koncerty v rámci realizace projektu využití pozemků
v centru města – současné hasičské zbrojnice,
kde by měl v budoucnu stát nový městský úřad,
zmíněný multifunkční sál a učebny pro ZUŠ.

Přesun Královského
průvodu na podzim
Naše město jako hlavní pořadatel Královského
průvodu do poslední chvíle počítalo s tím, že

pokud dojde k dostatečnému rozvolnění protiepidemických opatření, průvod se bude konat
v plánovaném termínu 5. a 6. června. Na přípravě
se podílela tradičně agentura Alotrium pana
Josefa Kutílka a nově též spolek Doba Karlova,
který měl zajišťovat program v Dobřichovicích
a organizovat většinu kostýmovaných účastníků
průvodu. Nakonec o konání, či nekonání průvodu
rozhodovala rada města na základě aktuálního
stavu protiepidemických opatření. V radě, byť
těsně a po delší debatě, zvítězil názor, že průvod
raději přeložíme na září letošního roku. Důvodem
je především to, že na základě protiepidemických
opatření, platných v termínu konání průvodu,
nebylo možné, aby se k průvodu připojili občané
– diváci. Ti by se na průvod mohli dívat pouze
zpovzdálí, dodržovat rozestupy, mít nasazené
respirátory a toto vše by kontrolovala městská
policie. Velmi omezené by byly i jakékoli doprovodné akce v obcích, jimiž průvod prochází.
Povolena byla účast pouze max. 150 kostýmovaných účastníků průvodu, kteří by navíc museli
být všichni testováni na covid 19. Kdyby se ale
průvodu nemohli účastnit lidé – diváci, bylo by
to proti smyslu této akce, která je pořádána právě
především pro ně.
S pořadateli průvodu jsme se tedy následně
dohodli, že průvod letos bude, ale až v druhé
polovině roku, konkrétně 11. a 12. září. Pevně
věřím, že v té době již nebudou protiepidemická
opatření tak přísná a průvod si budou moci
náležitě užít všichni, jak kostýmovaní účastnící,
tak diváci, kteří se k průvodu třeba jen na chvíli
připojí.
Přeji všem hezký začátek léta
Petr Hampl

Příspěvky členů zastupitelstva
Krátká glosa k minulým
Farmářským trhům
Obvykle se snažím, aby články v Informačních
listech byly články informující o místním dění
a nezabývaly se příliš politikou. V tomto případě mi
to ale nedá a učiním výjimku a zmíním se o události, na kterou si mi stěžovalo několik místních
občanů – návštěvníků našich farmářských trhů.
V sobotu 12. června se na dobřichovických
farmářských trzích objevila skupina mužů, kteří si
zde bez jakýchkoli skrupulí rozbalili předvolební
stánek s propagačními materiály jakési politické
strany. Než byli z prostoru trhů vykázáni, stačili
vnutit své letáky mnoha lidem, kteří si přišli
nakoupit něco dobrého do své kuchyně od přítomných farmářů. Ukázalo se, že jde o několik
urostlých mužů z hnutí „Přísaha“, které nedávno
založil bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta.

Tito pánové se ani neobtěžovali požádat
město o souhlas s umístěním stánku a zaplatit
pár desetikorun za zábor veřejného prostranství
v souladu s naší vyhláškou o místních poplatcích.
Město s povolením takovýchto předvolebních
akcí přitom nemívá problém, ale rozhodně je
neschvaluje na akcích, pořádaných městem, jako
jsou právě farmářské trhy.
Nabízí se otázka, jak na tom bude nově
vzniklá strana, pokud se dostane do „velké“ politiky, s dodržováním právních předpisů i respektem k obyčejným pravidlům slušného chování,
když se její členové ani nedokážou (nebo
nechtějí) popasovat s něčím tak triviálním, jako je
obecní vyhláška o místních poplatcích a s žádostí
o souhlas s umístěním stánku. Po uvedené zkušenosti bych si troufl přísahat na to, že „Přísaha“
bude v lepším případě spolkem politických
diletantů, v tom horším to bude další z populistických hnutí, pro něž jsou právo a zákon jen
prázdným pojmem a bezcenným cárem papíru.

Ne náhodou mi tato situace připomíná
událost z června 2017, kdy premiér Babiš zneužil
pro svoji propagaci Královský průvod, když ve
svém „Čau lidi“ zval na průvod a toto jeho pozvání
budilo dojem, že on je tím, kdo průvod pořádá.
Stejná arogance a stejné zneužití cizí akce ke své
vlastní politické propagaci!
Petr Hampl

Informace k průběhu
tvorby nového územního
plánu Dobřichovic
Přibližně v době kdy by se k Vám mohl dostat
Informační list s těmito řádky, by mělo probíhat
na zastupitelstvu (konkrétně 24. června) schvalování nového územního plánu Dobřichovic. Je
to krok, který je v kompetenci zastupitelů, tedy
pro veřejnost je to standardní bod jednání zastupitelstva. Od začátku prací na zadání územního

Obrázek na titulní straně: Jeden z povedených snímků z fotografické soutěže s názvem Via Lucis. Foto: Jitka Wurmová
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plánu v roce 2011, přes schválení zadání v roce
2012, společné jednání v roce 2016 a veřejné
projednání v roce 2020 se tak v roce 2021 po cca
10 letech dostáváme k završení procesu. Návrh
plánu byl vážen a připomínkován a postupně
upravován v celkem jestli dobře počítám deseti
variantách za účasti veřejnosti, která v příslušnou
chvíli podala své námitky a připomínky. Půjde tak
možná o veřejně nejprodiskutovanější územní
plán u nás.
Výsledkem není žádná revoluce, ale řekněme
evoluce současného platného plánu. Jde o koncepční dokument usměrňující řízený rozvoj obce.
Střetává se v něm mnoho zájmů a bude tak svým
způsobem kompromisem. Plán chrání okolní
nezastavěnou krajinu a soustředí se na rozvoj
dovnitř obce. Navazuje tak na dlouhodobý
přístup, kdy od prvního územního plánu, který

vznikl již v roce 1996, nedochází k expanzi města
do krajiny. Zároveň se v možnostech nástrojů
územního plánu snaží o pestrost aktivit vázaných
na zástavbu, jako jsou obchody, služby, nebo
pracovní příležitosti tak, aby se pokud možno
omezila nutnost za vším dojíždět ať již hromadnou dopravou anebo automobilem. Přibližně
polovinu automobilové dopravy si totiž nyní
vytváříme sami v obci. Rezervy pro nové bydlení
zůstávají v součtu víceméně stejné.
Protahování celého procesu je nejistotou
pro majitele pozemků tedy nás všech občanů
a zároveň nese rizika. Mimo jiné například vytváří
prostor na prosazení osobních zájmů. Občan
– volič by měl vážit, zda ten, kdo nejvíc křičí,
že zrovna on obhajuje zájmy veřejnosti a straší
různými výmysly, ve skutečnosti neprosazuje
zájmy své anebo svých přátel. Je zajímavé se při

této příležitosti zamyslet nad otázkou jaký vlastně
zájem může omezit práva majitelů nemovitostí.
Zda zájem veřejný či osobní, tedy do jaké míry by
mělo jít o prosazování nejlepší možné varianty
pro všechny a do jaké míry jde jen o lobismus
zájmů jednotlivců.
Územní plán vytváří podmínky pro to
podstatné a to je život lidí v Dobřichovicích. Ať
již ten společenský nebo soukromý. Město samo
je pak kulisou. Jeho kvalita, daná ovšem nejen
územním plánem, má na život ve městě velký
vliv. Výsledek hlasování na zastupitelstvu nelze
předem znát. Nicméně doufám, že dojde ke
schválení. Územní plán je dokument živý, který
by se měl průběžně revidovat a případně upravovat tak aby reagoval na vývoj. Čeká nás tedy stále
další práce.
Filip Kándl

Zprávy z městského úřadu
Odstranění kontejnerů na
tříděný odpad ze Zelené
ulice
Na Městský úřad Dobřichovice byla doručena
petice občanů Dobřichovic, žijících v ulicích
Zelená a Americká; petenti požadovali zrušení
kontejnerového „hnízda“ na severovýchodním
konci ul. Zelená.
V těchto místech kdysi stával koloniál; jeho
zrušením dle názoru petentů přestalo mít toto
předmětné stanoviště význam. Obyvatelé se
navíc museli často potýkat s nepořádkem, který
okolo kontejnerů na tříděný odpad vznikal
a který občas vítr roznesl po celé délce ulice, ač
se zaměstnanci Technických služeb města Dobřichovice úklidem kolem kontejnerových hnízd
věnují s maximální pečlivostí.

Bohužel není v daném místě – vzhledem k šíři
vozovky a průjezdnosti místa – možné vybudovat okolo kontejnerů jakékoliv ohrazení, které by
šíření odpadků mimo stanoviště zabránilo.
Věc se dostala až do toho stadia, že se někteří
místní občané svévolně rozhodli a bez vědomí
kohokoliv přesunuli kontejnery na druhý konec
ulice. Vzhledem k tomu, že i tam však žijí lidé,
kterým může být přítomnost kontejnerů na
tříděný odpad nepříjemná, pokládáme tento
krok za zcela bezohledný.
Na základě výše uvedeného se Rada města
Dobřichovice rozhodla stanoviště kontejnerů
v Zelené ulici zrušit. Obyvatelé, kteří toto stanoviště využívali, mají možnost odkládat tříděný
odpad do kontejnerů umístěných u dobřichovického recyklačního dvora.
Zmiňovaná Žádost o odstranění kontejnerů
na tříděný odpad (petice) je k nahlédnutí (po

předchozím telefonátu) v kanceláři tajemníka
MěÚ Pavla Mráze.
-tjmnk-

Prázdniny stavebního
úřadu
Dovolujeme si informovat čtenáře Informačního
listu o prázdninách Stavebního úřadu Dobřichovice.
Stavební úřad Dobřichovice bude mimo
provoz v těchto termínech:
7. července 2021
26. – 30. července 2021
23. – 30. srpna 2021
Přejeme všem příjemné léto!
-tjmnk-

Domácí zpravodajství
Z jednání rady města
Do soutěže na rozšíření školní jídelny byly
podány 4 nabídky, dle prvotního vyhodnocení na
základě hodnotících kritérií podala nejvýhodnější
nabídku firma Chládek a Tintěra (cca o 2 mil. nižší,
než předpokládaná cena). Ing. Novák a pan Tichánek nyní detailně posuzují nabídky a ihned po
uplynutí odvolací lhůty by mělo dojít k podpisu
smlouvy. 20. 5. proběhne s Ing. Novákem a jednatelem firmy, dodávající gastro vybavení, koordinační schůzka.
Nyní probíhá 3. kolo soutěže o využití budov
města v centru, termín odevzdání studií musel
být z důvodu dotazů uchazečů prodloužen
nejméně do 20. 5. (otázky se týkaly výpočtu
nákladů životního cyklu staveb). Mgr. Kaiserová však doporučuje radě prodloužit termín
ještě o jeden týden – projektové kanceláře mají
problém vložit nabídku do profilu zadavatele

(pouze jeden z uchazečů již svoji studii odevzdal)..
Probíhají jednání s projektantem, se zástupcem KSÚS a Ing. Sobolem ve věci projektu
rekonstrukce vozovky Pražské ul. Členové rady
stále domnívají, že lze snížit niveletu komunikace výrazně více, ale asi nebude jiná možnost
než přistoupit na návrh projektanta ke snížení
o pouhých 9 -10 cm. Členové rady se rovněž
shodli na tom, že nadále nevidí důvod ke spolupráci s konzultantem Ing. Sobolem a navrhují
spolupráci ukončit.
Starosta informoval o dalších cenových nabídkách na demolici chaty v lokalitě Na vyhlídce.
Radní schválili nabídku ve výši cca 180.000,- Kč
bez DPH a pověřili starostu zadáním zakázky.
Do jednání rady byl pozván Ing. J. Geissler;
ten požádal o možnost krátce prezentovat záměr
výstavby na jeho pozemcích č. parc. 741, 742,
a 743 v Palackého ulici s tím, že jedná i s vlastníky
sousedních pozemků č. parc. 744, 745, 739 a 740.

Rada se seznámila s variantami uvedené výstavby
včetně možnosti zapojení obecních pozemků č.
parc. 737 a 738. Ing. Geissler informoval členy
rady o hlavních myšlenkách projektu a aktuálním
stavu předpřípravné fáze. Radní se shodli na tom,
že hlavním konzultantem ze strany města vůči
příp. investorům by měl být Ing. arch. Filip Kándl
a vyjádřili svůj názor na jednotlivé varianty projektu. Ing. Geissler předloží v následujícím kroku
Radě města Dobřichovice konkrétnější návrhy
realizace.
S ZD Mořina má město Dobřichovice uzavřenou nájemní smlouvu z roku 2013 na užívání
značné části pozemků. Mimosoudní dohodou
s Křižovníky připadl Křižovníkům také pozemek,
který město Mořině pronajímalo. Od roku 2013 se
také změnila cenová vyhláška ohledně ceny orné
půdy a zároveň se zavedly smlouvy pachtovní.
Rozdíl mezi pachtovní a nájemní je v tom, že
pachtovní má výpovědní lhůtu jeden rok a naše
nájemní 5 let. Zároveň dalo město v roce 2019 ZD
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MĚSTO DOBŘICHOVICE UPOZORŇUJE
NA POVINNOST PLATBY
MÍSTNÍCH POPLATKŮ za rok 2021
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD platí:

Každá fyzická osoba přihlášená v Dobřichovicích:
občané s trvalým pobytem
občané se zrušeným trvalým pobytem, tj. s úřední adresou:
Vítova 61, Dobřichovice
cizinci přihlášení v obci
majitelé bytů, v nichž není přihlášená žádná fyzická osoba
majitelé domů a majitelé chat, v nichž není přihlášená žádná fyzická osoba
Sazba poplatku: 700 Kč (za osobu či nemovitost a rok)
Splatný nejpozději do: 30. června 2021

POPLATEK ZE PSŮ

Platí držitel psa, tj. osoba, která je přihlášená k pobytu,
nebo má sídlo v Dobřichovicích a drží psa.
Sazba poplatku platná od r. 2020:
150 Kč za psa v domě, druhý a další pes téhož
držitele 250 Kč.
250 Kč za psa v bytě, druhý a další pes téhož držitele 250 Kč.
Poplatek za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100 Kč,
druhý a další pes 200 Kč.
Splatnost nejpozději do: 31. března 2021

Platby lze provést hotově na Městském úřadě, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou:
Číslo bankovního účtu: 388029319 / 0800
VS: 3722 (odpady), 1341 (psi); popř. u obou lze použít přidělený jedinečný 10 místný kód.
SS: číslo popisné Vašeho domu (u přihlášených); popř. číslo evidenční s předponou 200 (majitelé chat).
Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení všech osob, za které platíte.
MÍSTNÍ POPLATEK JE FORMA DANĚ. VČAS NEZAPLACENÉ NEBO NEODVEDENÉ POPLATKY
NEBO ČÁST TĚCHTO POPLATKŮ MŮŽE MĚSTSKÝ ÚŘAD ZVÝŠIT AŽ NA TROJNÁSOBEK.
Novou Obecně závaznou vyhlášku Města Dobřichovice č. 2/2019 o místních poplatcích a podrobnosti
o platbách všech poplatků, popř. kdy lze žádat o osvobození naleznete na www.dobrichovice.cz.

Mořina výpověď, která běží a 1. 11. 2024 by měly
být pozemky uvolněné.
ZD Mořina poslala městu návrh nové pachtovní smlouvy s cenou 3.000,- Kč za ha. Pro srovnání – momentálně platná smlouva z roku 2013
má cenu necelých 2.000 Kč za ha. I kdyby se spočítala cena dle nové vyhlášky, ZD Mořina v současnosti nabízí víc.
Po poradě s právničkou města byl upraven
návrh pachtovní smlouvy s tím, že navrhuje
vzít zpět výpověď z roku 2019, přičemž podpisem pachtovní smlouvy by zanikla smlouva
nájemní z roku 2013. Výpověď může město dát
znovu, a k pozemkům se dostane pořád dřív, než
v 11/2024 dle původní výpovědi.
Ing. Cvrčková připravila podklady s mapou
pozemků města a s těmi, co pronajímá ZD Mořina.
Značnou část pozemků tvoří různé bývalé cesty,
z některých pozemků je využíván pouze zlomek
atd.
Po diskusi rada schválila podepsat pachtovní
smlouvu k datu 1. 4. 2021 a začít zvažovat možné
jiné využití některých pozemků a jejich případné
výpovědi – mj. se na toto téma sejde se zástupcem cidrerie J. Klimentem. Zároveň prověří,
není-li z hlediska využití půdy problém změnit
orné pole na ovocný sad.
Starosta předložil radě tabulku se žádostmi
o městské granty s návrhem částky k přidělení. Při
navrhování konkrétních částek byla zohledněna
úspěšnost akce v minulých letech (pokud bylo
žádáno na obdobnou akci), počet lidí, pro které
je akce pořádána, či zda je cílová skupina převážně z Dobřichovic. V tabulce byla ponechána
ještě rezerva (v rozpočtu je na granty připraven 1
mil. Kč). Tuto rezervu navrhl Ing. Knajfl použít čás-
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tečně na navýšení několika konkrétních grantů.
Rada návrh schválila.
Na MěÚ se obracejí občané s dotazem, zda
je pro udělení stavebního povolení v oblasti
Dlouhého dílu nutné, aby k pozemku byly vybudovány/zkolaudovány inženýrské sítě. Starosta
doporučuje, aby veškeré sítě a komunikace
byly hotovy a předány městu před kolaudací.
Rada schválila, aby developer lokality Dlouhý díl
nejprve předal všechny hotové inženýrské sítě
včetně komunikací městu, Teprve potom město
udělí jako účastník řízení souhlas se stavbou
budov.
Na předchozím zasedání rady prezentoval
RNDr. V. Kratochvíl spor dvou občanů týkající se položky D4 (Bezejmenná stezka u jezu)
v pasportu komunikací. Rada schválila vyjmutí
této komunikace z pasportu a její zařazení do evidence účelových komunikací.
Rada města Dobřichovice se na předchozím
zasedání zbývala návrhem na dělení pozemku
parc. č. 1205/1 v Anglické ulici. Jedná se o rozdělení tohoto pozemku na dva pozemky o výměrách 909 m2 a 910 m2. Starosta jednal s majiteli
pozemku – ti mu vysvětlili své důvody. Rada konstatuje, že z urbanistického hlediska je toto dělení
nešťastné, ale je-li v souladu s územním plánem,
nebude proti němu nic namítat.
Stavební úřad MÚ Dobřichovice předkládá
radě návrh na systém přidělování čísel popisných
pro lokalitu Dlouhý díl. Ing. Šárka Nejedlá vychází
z logické posloupnosti přidělování čísel popisných. Rada s tímto návrhem souhlasí.
Ing. V. Bezděk informoval radní o plnění příjmové strany městského rozpočtu; i přes průběh
pandemie a problémy s hospodařením na státní

úrovni je plnění rozpočtových příjmů města
Dobřichovice překvapivě velmi dobré, a to
i navzdory tomu, že např. firmy mají pro rok 2020
možnost podat daňové přiznání později.
Starosta informoval radní o problematice
nezpevněných ploch v ul. 5. května, které
jsou velmi často nesprávně používány k parkování. Ing. Petr Hampl zadal Ing. arch. Lisecové zpracování návrhu na vzhled těchto míst.
V této souvislosti upozornil Ing. Jakub Knajfl
na problémy s parkováním neukázněných
řidičů u školy rovněž v ul. 5. května (poškozené
stromy a vyvrácené sloupky) – rovněž o řešení
této problematiky požádá starosta Ing. arch.
Lisecovou.
Starosta dále zmínil, že v současném trendu
podpory elektromobility vzniká potřeba vytvoření nových nabíjecích stanic pro elektromobily.
Vznik jedné z nich by mohl být součástí projektu
nové trafostanice za Jednotou. Další možností
pro umístění nabíjecí stanice je např. parkoviště
u nádraží.
Radní Knajfl upozornil na neuspokojivý stav
povrchu lávky – starosta již danou věc reklamoval, zaurguje ji tedy u zhotovitele.
Ing. V. Bezděk upozornil na možnost úspor
dodávky energií. V současnosti se jeví další
možnost úspor čerpání energie z obnovitelných
zdrojů – např. osázení městských objektů (včetně
budov příspěvkových organizací) solárními panely;
na tento krok by bylo možné využít některý z řady
dotačních programů; Ing. Geissler přislíbil starostovi možnost konzultace této problematiky se
zástupci společnosti Bohemia Energy.
Do jednání rady přijali pozvání zástupci pořadatelů Královského průvodu – Josef Kutílek a za
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spolek Doba Karlova pan Straka a paní Bartončíková. Diskuze se týkala realizace Královského
průvodu 2021.
Hlavním problémem je, zda město Dobřichovice jako pořadatel celé akce je ochotno
za současných podmínek nést zodpovědnost
za dodržování hygienických podmínek po
celé délce průvodu, a s ní i spojené nebezpečí
uhrazení příp. pokut za nedodržování opatření.
Rada nakonec rozhodla, že Královský průvod
bude přeložen na 11. září 2021. Pro usnesení
hlasovali tři přítomní členové rady, dva byli
proti.
Zástupce společnosti AQUACONSULT Ing. J.
Černý zaslal k zasedání rady tyto podněty:
je nutné provést rekonstrukci přečerpávací
stanice odpadních vod v Tyršově (výměna čerpadel a dalšího vybavení ČS. Rada schválila.
návrh rozpočtu víceprací na ČS Park; v tomto
bodě se radní shodli na tom, že je třeba požadovat po společnosti Aquaconsult podrobný
rozpočet, ten pak bude předložen pro konzultaci Ing. J. Tichánkovi
urgentní oprava výtlaku z vrtu Řevnice, který
přivádí vodu do vodojemu horního tlakového
pásma – jedná se o 900 m výtlaku L, Oc 150,
jako náhrada bude použito HDPE 160 stejného profilu a obnova dvou armaturních
šachet. Starosta seznámil radu s rozpočtem;
zároveň konstatoval, že Ing. Černého požádal
o přípravu projektu s tím, že na tuto akci bude
připraveno výběrové řízení a dílo bude realizováno ideálně po etapách v letošním a příštím
roce.
Radní byli seznámeni se zněním reakce J.
Pechara, která se týkala předchozích usnesení,

vztahujících se k umístění prodejních stánků na
parc. č. 142/1. Rada trvá na dodržování rozhledových poměrů při výjezdu z ul. Vítova i na všech
ostatních předchozích rozhodnutí rady.
Na jednom z předchozích zasedání rady
byl zmíněn problém týkající se nutnosti rozšířit komunikaci (a tím zmenšit rozlohu dvou
pozemků) v lokalitě Dlouhý Díl, a to z toho
důvodu, že komunikace tak, jak jsou navrženy
v RP, neodpovídají svými rozměry požadavkům na přístupnost pozemků pro velká vozidla
(HZS, IZS, popeláři). V důsledku rozšíření mají
teď pozemky číslo 101 a číslo 102 výměru pod
700 m2. S Odborem územního plánování v Černošicích již byl tento problém konzultován naším
stavebním úřadem; po této konzultaci stavební
úřad i nadále považuje pozemky za stavební,
určené pro rodinné domy.
Město obdrželo žádost o prominutí či
snížení poplatku za odvoz odpadu. Stejně jako
v předchozích letech byla žádost postoupena
sociální komisi; ta nepodporuje prominutí
poplatku za odvoz odpadu, zároveň doporučuje Radě poskytnutí sociálního příspěvku ve
výši 1.400,- Kč. Současně však byl starosta upozorněn velitelkou městské policie Řevnice V.
Matouškovou, že zmínění žadatelé stále častěji
zneužívají krizové tlačítko, kdy si přivolávají
městskou policii v situacích, pro které rozhodně
není určeno. Rada nesouhlasí s poskytnutím
sociálního příspěvku. Souhlasí s možností
ukončení podpory města týkající se používání
krizového tlačítka k přivolání pomoci – hlídky
městské policie.
Na starostu se obrátili občané z Letů pod
Lesem, že na kopečku, který se nachází na

konci loni asfaltového rovného úseku Tyršovy
ulice, chybí cca 20 metrů svodidla, které odděluje cestu od strmého železničního náspu,
jenž končí kolejemi. Jde o nebezpečné místo,
zejména v zimě může dojít k tomu, že automobil sklouzne a spadne z náspu do kolejiště. Radní
jednali o cenové nabídce M. Velebila na instalaci
20 m svodidla. Starosta se přiklání k osazení svodidla, byť se jedná o poměrně vysokou částku.
V místech kdysi svodidlo (byť kratší) bylo, patrně
však bylo ukradeno sběrači kovů.
Společnost Elektromontáže s. r. o. předložila
radě žádost o společný souhlas se Smlouvou
o smlouvě budoucí a s výměnou trafostanice
u Jednoty. Rada souhlasí za podmínky, že bude
uhrazen běžný poplatek.
Rada projednala žádost spolku Alen – ženy
s rakovinou prsu, z. s. o finanční dar; v předchozích letech byla schvalována částka 5.000 Kč.
Rada schválila příspěvek 5.000 KčSpolečnost Zásilkovna předkládá radě žádost
na umístění ZBOXu; vytipována je lokalita parkoviště u nádraží. Zásilkovna navrhuje umístění
Z-BOXu o velikost 60 schránek (315 x 64 cm, výška
195 cm). Rada nesouhlasí s umístění Z-BOXu na
parkovišti a požaduje po žadateli nalezení vhodnějšího umístění.
Ing Kaplan informoval členy rady o programu
Podpora opatření na drobných vodních tocích
a malých vodních nádržích – 2. etapa; tajemník
se pokusí vytipovat místo v lesích patřících městu
Dobřichovice, kde by bylo možné na základě
tohoto dotačního programu vybudovat opatření
pro zadržování vody.
Ing. J. Abel upozornil na potřebu opravy nátěrových ploch na mostu přes Berounku; starosta
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Očkování, maraton a věci
související

bude s touto akcí počítat při sestavování rozpočtu pro rok 2022.
Starosta dále zjistí možnost technologického
postupu při opravě acco drainů v ulici 5. května.
Podle zápisu z jednání VK

Sportovní léto s Jojo
Gymem
Ahoj kamarádi, milé děti a sportovci, co nevidět
začínají letní prázdniny – dva měsíce plné
slunce, kamarádů, zábavy a za nás i pohybu.
Také máte toto období v roce tolik rádi? My ano
a letos se na ně těšíme obzvlášť. Pečlivě jsme
připravili bohatou nabídku příměstských sportovních táborů. Kromě tolik oblíbené gymnastiky a parkuru si z pestrého programu vybere
snad každý. Bude to tábor s beachvolejbalem,
nebo novinka na víkend – minitábor s přespáním? Jak víte, tábory u nás nejsou jen o sportování, píli, někdy i překonávání sami sebe. I tento
rok se společně naučíme táborový tanec, který
se symbolicky táhne celým týdnem. Skvělé na
něm je, že tancujeme všichni dohromady. Malí,
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velcí, trenéři i kolemjdoucí. Od prvních kroků
a tónů v pondělí, přes pilné každodenní trénování až po vrchol na závěr tábora a rozloučení.
Ještě dlouho po táboře, při poslechu naší písničky, si vzpomeneme na kamarády, atmosféru,
ale i radost z toho, co jsme se poctivou pílí
naučili.
„Tábory všeho typu vidíme jako šanci, jak u dětí
napravit ztráty způsobené „covidovým“ školním
rokem. Ty asi ještě ukáže čas a budou je hodnotit
odborníci, nicméně i bez toho je jasné, že za ten
rok měly děti mnohem méně jak sociálních kontaktů, tak pohybových aktivit. A s tím ruku v ruce
přicházely také o společné zážitky, legraci, adrenalin i zkoušky a výzvy, které přináší sport“ doplňuje
Gábina Halounková z Jojo Gymu.
A co víc? Napiš nám nejpozději do pátku 25.
června 2021 krátkou zprávu, co máš na prázdninách nejraději, a my vybereme 3 nejvtipnější
odpovědi. Ty odměníme slevou 10 % na příměstský tábor podle vlastního výběru. Vaše zprávy
pište na email: lenka.g@jojogym.cz, do předmětu
napište „léto s Jojem“. Krásné prázdniny přeje tým
Jojo Gymu
Lgra

Očkování běží rychlým tempem kupředu. Výrazné
navýšení dodávek vakcíny umožnilo otevřít provoz
očkovacího centra až na pět dnů v týdnu. Už dávno
jsou pryč doby, kdy jsme očkovali několik desítek
zájemců denně. Od třetí dekády května už to frčí
až nad původně plánovanou kapacitu 700 osob
každý den. V těchto dnech se běžně dostáváme
až nad 800 očkovaných. Od zahájení provozu jsme
k dnešnímu večeru (15. 6. 2021) aplikovali 23.703
dávek. Očkujeme stále každé pondělí, úterý,
čtvrtek a pátek od 8 do cca 18 hodin, o sobotách
pak od 8 do 14,30 – 15 hodin.
Úplně jinak to ale bylo v pátek a sobotu 11
– 12. června. To jsme se totiž nechali vyhecovat
výzvou z Městce Králové. Tam očkující zdravotníci
vymysleli tzv. Očkovací maraton. My nezaháleli
a po vzoru jiných „nocí“ jsme název doplnili do
konečné podoby „Noc očkování aneb Očkovací
maraton“. Nakonec se ještě připojilo očkovací
centrum v Nymburce a zlehka i nemocnice
v Berouně, kde se běžel jenom půlmaraton –
v pátek do půlnoci a v sobotu pak zase od rána.
Nad akcí převzal záštitu krajský radní pro oblast
zdravotnictví ing. Pavlík, který byl osobně přítomen při startu v Městci Králové a do Dobřichovic
přijel mávat šachovnicovým praporem v sobotu
odpoledne.
Základní plán byl zvednout mladé a přesvědčit je o výhodách očkování. Zcela impotentní
vládní propagace očkování přinesla neuvěřitelný
zájem centrálních médií, která z akce regionálního
významu udělala jednu z hlavních zpráv víkendu
v celé republice. Český rozhlas Radiožurnál pravidelně informoval o přípravách a v průběhu
maratonu přinášel živé vstupy po celou dobu
trvání, v Dobřichovicích natáčela Česká televize,
též s několika živými vstupy (mj. i jedním do nejsledovanějšího zpravodajského pořadu Události),
CNN Prima News v pátek ráno realizovala 3 přímé
vstupy do zpráv v celou hodinu. Přijela natáčet
TV Nova, TV Seznam a TV Praha. Zajímala se MFD,
rádio Impuls. Díky tomu všemu si troufám tvrdit,
že jsme pro propagaci očkování udělali za jeden
víkend mnohonásobně více než naše slavná
vláda za celou dobu očkování.
Neváhal jsem se s tímto názorem objevit na
Facebooku a pak ho musel, troufám si říci, že se
ctí, obhajovat v publicistice na ČT 24 u Daniela
Takáče a posléze i na Radiožurnálu. Vyčerpávajících 32 hodin nakonec skončilo v Dobřichovicích
pokořením dvoutisícového počtu očkovaných.
Konečná čísla v sobotu večer byla následovná:
Městec Králové – 1.004, Beroun – 1.124, Nymburk
1.400 a Dobřichovice 2.007. Celkem 5.535 očkovaných zájemců.
Vypadá to možná jako jednoduché a samozřejmé. Ale očkování je řehole. Ve sportovní
hale v těchto dnech stoupá teplota, lidé jsou
stále velmi nervózní a každý den jich pravidelně
několik zkolabuje, naštěstí zatím vždy stačí
každého jen uložit, ochladit hlavu studeným
obkladem, píchnout povzbuzující injekci a po
pár minutách je vše zase dobré. Mnohdy je to
i o lidských osudech a velmi vážných a smutných věcech. Kupříkladu jednu z klientek při
čekání na odchod zastihla velmi smutná zpráva
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o úmrtí blízké osoby, jiná paní se nám rozplakala při líčení zkušeností s nemocí covid, kdy
několik týdnů strávila v nemocnici na JIPce
s opravdu nejistým výhledem a s tím spojenými
starostmi, kdo se postará o její děti. Chci v této
souvislosti napsat, že jsme všichni z našeho
očkovacího týmu velmi hrdí a pyšní na naše
kolegy, kteří všechny takové situace zvládají
velmi citlivě a s noblesou. Ke všem přicházejícím se chovají mile, slušně a uctivě a patří jim za
to hluboký dík.
Bohužel se setkáváme pravidelně i se sprostotou, arogancí a hulvátstvím některých ubožáků.
Hlupáci a primitivové mající svůj vzor v opilci
a samolibém sprosťákovi z Pražského hradu,
chodí svým chováním obtěžovat i do očkovacího
centra. Je to významná menšina, odhadl bych tak
do 10%, často však svými výlevy dokážou zastínit ty zbývající, spokojené. Museli jsme si na to
nějak zvyknout a také mávnout rukou, myslet si
své a doufat, že se slušnost a pokora zase někdy
vrátí zpět.
Předpokládaná doba provozu centra je zatím
plánována do konce srpna, čekají nás tedy ještě
více jak dva perné měsíce. Tou dobou by již měla
být převážná většina populace proočkována
a zbylé zájemce by měli zvládnout praktičtí lékaři,
příp. ambulance v nemocnicích. Ve Středočeském kraji aktivně působí na 22 očkovacích center.
Se všemi jejich představiteli se pravidelně setkávám na pravidelných videokonferencích řízených
radním pro zdravotnictví panem ing. Pavlíkem,
za účasti krajského očkovacího koordinátora,
primáře mladoboleslavské nemocnice, pana
dr. Poláka. Ti nás pravidelně informují o všech
aktualitách, často protichůdných a zmatečných
ministerských rozhodnutích a zásazích nejvyššího koordinátora. Na úrovni kraje však vládne
organizační duch a solidarita mezi jednotlivými
centry, pravidelně demonstrovaná vzájemnými
zápůjčkami vakcín, či jinou výpomocí. I v Dobřichovicích jsme se o tom již přesvědčili, když jsme
si mezi kolegy navzájem půjčovali 400 dávek
Moderny. Je to zkrátka zvláštní doba. Přináší
spoustu nových věcí a zkušeností, ale také (i
přes výše uvedené špatné zážitky) pocit radosti,
že můžeme pomoci, potěšit, povzbudit a to nás
v centru všechny spojuje.
Ještě jednou velmi děkuji všem lékařkám
a lékařům, zdravotním sestřičkám, administrátorkám i administrátorům, studentkám i studentům.
Karlu Kýhosovi a dalším zaměstnancům Sokola,
kteří pomáhají s provozem, starostovi města ing.
Hamplovi a všem zaměstnancům městského
úřadu, panu Horáčkovi a Janě Biedermanové za
přípravu občerstvení. Na kohokoliv se obrátíme,
vždy se snaží cokoliv zařídit, či pomoci. Vůbec
si nedokážu představit to vše uřídit bez pomoci
svých kolegů v řídícím týmu, jejichž mimořádné
nasazení rozhodně neberu jako samozřejmost.
MUDr. Jaroslava Rezková, Kateřina Filla Věnečková, Monika Vaňková, Jarda Čermák, Petr Svejkovský jsou jména, která bychom jednou mohli
tesat do kamene. A věřím, že mi všichni odpustí
jedno veřejné osobní poděkování své partnerce
Janě Dudeškové, jejíž nasazení a důslednost jsou
enormní. Až bude jednou konec toho všeho,
pokusíme se jim poděkovat slavnostně, oficiálně,
hromadně a vesele.
Jiří Geissler

Hejtmanka Středočeského
kraje navštívila Dobřichovice
V pondělí 14. června těsně po 10 hodině přijela
do dobřichovického očkovacího centra vzácná
návštěva – středočeská hejtmanka paní Petra
Pecková v doprovodu radního pro zdravotnictví
pana ing. Pavlíka. Čas pro návštěvu byl předem
vymezen na 30 minut, protože vedení kraje
v pondělí mělo v plánu pozdravit pracovníky
několika očkovacích center.
Měla to být neformální návštěva a také
byla. Zcela přirozené vystupování a obyčejné lidské popovídání se všemi pracovníky
ve směně. Všichni dostali milou pozornost
v podobě písemného poděkování a také něco
sladkého na zub ke kávě, doplněné o dárkový
koš složený pouze ze středočeských produktů
a pro každého zaměstnance volnou rodinnou
vstupenku do středočeských kulturních zařízení.
Paní hejtmanku jsme samozřejmě přivítali
květinou a oběma krajským představitelům jsme
předali naše typická lízátka z hroznového cukru,

dva nové respirátory s nalepenými logy Očkovacího maratonu, volnou vstupenku pro pět osob
na kterékoliv z víkendových představení pohádky
Byl jednou jeden král a také po jedné z hlavních
rekvizit veleúspěšného očkovacího klipu – mega
model injekční stříkačky.
Vymezená půlhodinka utekla, že ani na tu
kávu nakonec nedošlo, tragédie to ale nebyla.
Velmi sympatická byla snaha paní hejtmanky
prohodit pár slov, podat ruku, nebo třeba jenom
mrknout úplně na všechny tou dobou v hale přítomné. Byla to vítaná vzpruha po vyčerpávajícím
Očkovacím maratonu z předcházejícího pátku
a soboty.
JG

DOBNET zrychlil připojení
v bytových domech
Poskytovatel internetového připojení DOBNET
z Dobřichovic v bytových domech, které má
zapojené do své sítě nyní nabízí výrazně vyšší
rychlosti internetu. “Umožnila to nedávná modernizace sítě,” řekl předseda spolku DOBNET Michal
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Nešpor. Vyšší rychlosti až o sto procent nově platí
pro stávající i nové zákazníky.
Ve většině připojených bytových domech
má navíc poskytovatel rozvedené kabely do
všech bytů, proto připojení pro nové zákazníky
je možné velmi rychle realizovat. Vlastní rozvody
a modernizace technického řešení umožnily

zákazníkům zdarma navýšit rychlost o 20 až 100
procent.
Bytové domy s více bytovými jednotkami
připojuje DOBNET optickými kabely nebo
samostatným vysílačem, čímž je zajištěno
stabilní připojení bez ohledu na počasí i další
vnější vlivy. Zájemci z bytových domů, které

dosud nejsou do sítě DOBNET připojeny,
mohou poptat možnosti připojení, kapacitu
sítě má provider dostatečnou. Více informací
lze získat na telefonu 277 001 111 v informační
kanceláři.
DOBNET samozřejmě pracuje na další modernizaci své sítě i v ostatních částech Dobřichovic.

Zajímavosti
Jak se po Covidu dostat
zpět do kondice?
Pokud jste prodělali onemocnění Covid 19,
můžete se potýkat s přetrvávajícími obtížemi. Většinou se jedná o únavu, dechové obtíže, bolesti
pohybového systému či nespavost a úzkosti.
Připravili jsme pro vás desatero tipů, které vám
pomohou situaci zvládnout:
Získávejte celkovou psychickou i fyzickou
kondici zpět pozvolně. Respektujte únavnost
a kolísání energie. Pohyb navyšujte postupně.
Reagujte na svůj stav a upravujte svůj režim.
Ponechte v něm dostatek času pro odpočinek
a spánek.
Zaměřte se na dech.
Jezte lehkou stravu s dostatkem zeleniny,
ovoce.
Dodržujte pitný režim. Pijte hlavně vodu
a bylinkové čaje.
Noste volné oblečení i netísnivé spodní
prádlo.
Noste boty, ve kterých chodidlo není sevřené
a je umožněna jeho funkce.
Užívejte si pobyt v přírodě.
Pobývejte na sociálních sítích produktivně
a omezeně, nepoužívejte je jen na zahnání
nudy.
Nestyďte se v případě potřeby vyhledat
odbornou pomoc (lékaře, psychologa, fyzioterapeuta). Mohou se zvýraznit chronické
obtíže nebo objevit nové.
Odbornou pomoc naleznete i v našem centru.
Objednejte se na vstupní vyšetření k lékaři, ten
vám dle vašich subjektivních obtíží doporučí
další terapie. Zájemcům o intenzívní terapii
můžeme nabídnout také pětidenní postcovidový
program.
Těšíme se na Vaší návštěvu.
Mgr. Kateřina Šestáková, CKP Dobřichovice
www.ckp-dobrichovice.cz

Nejvyšší bod Dobřichovic získal již své označení a vrcholovou knihu

Vzhůru na Dobřich!
Milí Dobřichovičtí, tak se totiž jmenuje nejvyšší
vrcholek našeho městečka. Pokřtili jsme ho společně s našimi kamarády koncem května.
V době omezení pohybu jsme všichni při
svých výletech lépe poznali katastr naší obce
a taky hledali cokoliv na vylepšení nálady. A tak
se zrodil Dobřich – dostala jsem ho k narozeninám, ale ráda se o něj s vámi podělím.
Jméno dostal zatím v aplikaci Horobraní (www.
horobrani.cz), ale doufáme, že časem se název
rozšíří.
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Tato skála je nejvyšším bodem našeho města
Dojdete na něj od nádraží po modré turistické
značce, minete Hvíždinec a vystoupáte na červenou hřebenovou značku, kde odbočíte doprava.
Dobřich najdete nedaleko rozcestí U Trojáku, je
to kóta 523, přesněji skalka nedaleko této kóty.

Místo poznáte podle vrcholové cedule, zapsat se
můžete do vrcholové knihy.
Užívejme si drobné radosti a žijme radostně
a dobře v Dobřichovicích!
Jana a Michal Klimtovi
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Jak se zachovat, když se ve
vašem okolí objeví včelí roj
Rojení je přirozená vlastnost včel, tak jako každý
jiný organizmus mají potřebu se rozmnožovat
a zajistit tak pokračování rodu. K tomu využívají
roje. Včely v roji jsou většinou nebodavé, ale
v případě pocitu ohrožení mohou bodnout. Na
větvi stromu se roj usazuje pouze na přechodnou
dobu, než se přestěhuje do vhodné dutiny, kde
založí kolonii.
Pokud se nachází včelí roj ve vašem blízkém
okolí, je dobré se k němu bez vybavení moc
nepřibližovat. Můžete kontaktovat nejbližší organizaci včelařů (kontakt zjistíte na městském úřadě
257 712 182) nebo nejbližšího včelaře, který by
mohl znát majitele roje. Roj však asi do 3 dnů sám
odletí.
Hasiče volejte pouze v nejnutnějším případě,
když jste v přímém ohrožení!

Jak se zachovat, když se ve vašem okolí objeví včelí roj

Sport
z relace Zprávičky navštívil doma Aničku, Vojtu
a Péťu Klimentovi. „Paní trenérka nám do skupiny
posílá různé úkoly a výzvy, které se musíme třeba
do týdne naučit. Pak posíláme videa nebo fotky my
zpátky ke kontrole“, odpovídala Anička na dotaz,
jak vlastně taková domácí sportovní příprava
probíhá.
A pokud chcete vidět, co ještě děti řekly
o gymnastice a jak obstály před kamerou, podívejte se na celou reportáž zde: https://www.
jojogym.cz/reportaz-z-poradu-zpravicky-v-ct/.
My děti jen chválíme – nejen za výdrž
a poctivé domácí cvičení, ale také za skvělou
reprezentaci našeho oddílu i krásného sportu
jménem gymnastika!
Za Gym Dobřichovice Gabriela Halounková

Anička cvičila doma

Děti z Gymu Dobřichovice
jako televizní hvězdičky
Dovolíme si zde malé připomenutí toho, jak
jsme trénovali během „lockdownu“. Toto období
nebylo lehké ani pro naše malé sportovce. Uzavřené tělocvičny zely prázdnotou, venkovní
hřiště jakbysmet. Děti z oddílu Gym Dobřichovice zůstávaly se svými trenérkami v kontaktu
alespoň prostřednictvím online tréninků. Udržet
motivaci dětí k domácímu cvičení po dlouhé
měsíce nebylo vůbec jednoduché. Z dětských
pokojíčků, obýváků, kuchyní nebo i sklepů se
stávaly provizorní domácí tělocvičny, v mnoha
případech vybavené alespoň nějakým gymnastickým nářadím. To mnozí rodiče dětem pořídili
již během první a druhé vlny uzavření.
Jak takové domácí trénování vypadalo, přijela
do našeho regionu natáčet i Česká televize
(program ČT:D). Pan redaktor David Bernardy

Jedeme naplno a míříme na
Mistrovství České republiky
ve všech kategoriích!
V Černošicích a v Dobřichovicích děti trénují, hrají
si, řádí s trenéry, jezdí na soustředění i závody,
prostě si užívají pohybu. Děti trénování baví,
a tím, že je to baví, tak dosahují skvělých výsledků
na závodech. Někteří z nich se připravují na Mistrovství ČR v atletice.
Od června to ve sportovním areálu v Černošicích, ale také ve sportovním areálu TJ Sokol
Dobřichovice žije. Atleti se rozjeli na několik
závodů, na kterých získávají zkušenosti, ale
i skvělá umístění. Zúčastnili se několika květnových závodů v Sušici (pro kategorie od mladšího
žactva až po veterány), na které dorazily i týmy ze
Sušice, Plzně a Domažlic. Také na domácím „hřišti“
v Černošicích, se ve dnech 2. a 3. června konala
celorepubliková akce ATLETI SPOLU pro kategorie přípravek, žactva, dorostu i dospělé. Závodů
se skvělou atmosférou se každý den zúčastnilo okolo 150 atletů a 150 diváků. Následovaly
závody pro juniory a juniorky v Kolíně a Mladé
Boleslavi, pro starší žactvo a muže a ženy na zlaté

dráze v Chebu. Velmi úspěšná pro žactvo ASK
DIPOLI byla však účast na závodech I. kola družstev Středočeského kraje na Kladně. Všichni
zúčastnění atleti získali pro tým body a do svých
disciplín vložili mnoho úsilí! Padla řada osobních
a klubových rekordů. Kromě toho se některým
atletům podařilo splnit výkonnostní “limit” na
MČR v atletice, které se koná v září. Holky se ve
středočeském kraji umístily na prvním místě
a kluci na místě druhém.
Výsledky družstva dívek U15 na I. kole
soutěže družstev na Kladně:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ASK Dipoli Černošice Dobřichovice z. s. 224 bodů
A. C. TEPO Kladno A
144 bodů
Atletický oddíl Žebrák z. s.
61 bodů
Atletika Líbeznice z. s.
40 bodů
TJ Lokomotiva Beroun z. s.
40 bodů
SK Sporting Příbram z. s.
39 bodů
Školní atletický klub Slaný
22 bodů
TJ Neratovice
19 bodů
A. C. TEPO Kladno B
14 bodů
Sokol Roztoky u Prahy
13 bodů
TJ Lokomotiva Rakovník
13 bodů
Sportovní klub LS Kladno z. s.
6 bodů
SC Nové Strašecí z. s.
0 bodů

Poznámky: Za první místo v disciplíně získá
atletka 11 bodů. Za druhé místo 9 bodů a následně
se boduje 8,7,6,5,4,3,2,1 body až do 10. místa. Družstvo se skládá maximálně z 20 atletek/ 20 atletů
a každý z nich může nastoupit maximálně na tři
disciplíny. Družstvo s nejvyšším součtem bodů ze
všech disciplín vítězí.
Atleti mají za sebou i tři víkendová soustředění v naší oblíbené Sušici a těší se už na týdenní,
prázdninová. Z důvodu velkého zájmu o letní
soustředění bylo nutné doplánovat ještě jeden
týden navíc, který se také rychle naplnil. Podobně
tomu je i s příměstskými sportovními tábory, které
se budou konat v Černošicích, Dobřichovicích,
Mníšku pod Brdy a Radotíně. Pár volných míst na
příměstských táborech ještě zbývá, tak neváhejte!
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Atletické družstvo ASK Dipoli v plné kráse a síle se zachovat, když se ve vašem okolí objeví včelí roj
Přihlášky na atletiku pro školní rok 2021/2022
jsou již na webu ASK DIPOLI spuštěny, a atletům
je nabídnuto mnoho nových termínů tréninků,
takže si určitě každý může vybrat dle svých
potřeb. Což platí také o trénincích pro hobíky,
tedy dospělé, kterých taky hodně přibývá. Jsme
moc rádi, že trénování s námi děti, ale i dospělé
baví a velmi si vážíme jejich podpory!
H. Šebková

Vítězný soutěžní vstup F. H.
Tenis klubu Dobřichovice
Začátek mistrovských zápasů Českého tenisového svazu nám přinesl ve všech juniorských
kategoriích vítězství. Díky tomuto vynikajícímu
vstupu se všechny naše juniorské týmy dostaly
do semifinále letošního ročníku soutěže smíšených družstev ČTS 2021 a budou tak bojovat
o medaile mezi posledními čtyřmi nejlepšími
týmy Středočeského kraje. Mladší žactvo a Dorost
A i B v semifinále uspěly a budou hrát finále
o postup na Mistrovství ČR soutěže smíšených
družstev 2021. Tímto jim gratulujeme!
Další kapitolou jsou utkání našich dospělých
týmů. Letos jsme se rozhodli uspořádat přá-

telská utkání mezi tenisovými nadšenci, kteří
si rádi chodí zahrát, ale nemají možnost si oficiálně poměřit síly. Po dohodě v rámci regionu
jsme domluvili pět přátelských zápasů. Polovina
května 15. 5. 2021 nám přinesla druhé utkání
proti týmu LTC Rudná, ve společensko – sportovním formátu. Zápasy se odehrály na dvorcích
LTC Rudná. Zde bylo k vidění obrovské tenisové
nasazení a touha po vítězství z obou stran.
Nakonec jsme s týmem LTC Rudná remizovali
3:3. Poslední květnovou sobotu 29. 5. 2021 se
historicky podruhé utkaly týmy Dobříše a Dobřichovic, opět ve společensko – sportovním
formátu. Na dobříšských dvorcích bylo k vidění
obrovské tenisové zaujetí pro hru a eleganci,
kterou utkání dodaly naše dámy. I přesto, že
výsledek rozhodně nebyl důležitý, je potřeba
pogratulovat týmu z Dobříše, který nás přehrál
v poměru 6:3.
VÝSLEDKOVÝ SERVIS:
Babytenis – Memoriál Z. Kocmana
29. 5. D – TK ROJA Příbram 6:4, 5. 6. D – TK
Bohutín 2:8
Mladší žactvo „A“- O putovní pohár prezidenta ČTS
30. 5. D – Open Tenis Club 9:0, 6. 6. D – Wilson
Tenis Centrum 8:1

Baby tenis – naši nejmenší
Mladší žactvo „B“ – I. třída
30. 5. D – TK Benátky nad Jizerou 4:5, 6. 6. D –
TK OAZA Říčany 0:9
Starší žactvo „A“ – O putovní pohár prezidenta ČTS
29. 5. D – Sokol Říčany 6:3, 5. 6. D – TK Neridé
2:7
Starší žactvo „B“ – I. Třída
29. 5. D – Sportclub Řevnice „B“ 1: 8, 5.6. D – TJ
TK Neratovice 9:0
Dorost „A“ - O putovní pohár prezidenta
ČTS
30. 5. D – Slavoj Český brod 5:4, 6. 6. D – Sokol
Říčany 5:4
Dorost „B“ – I. Třída
30. 5. D – SK Tenis Kladno 5:4, 6. 6. D – Lokomotiva Beroun 8:1
Dospělí „A“ – Středočeská divize
29. 5. D – LTC Slovan Kladno „B“ 8:1, 5. 6. D – TK
ROJA Příbram 6:2
Dospělí „B“ – I. Třída
29. 5. D – TK Stochov 7:2, 5. 6. D – Tenis Dobříš
4:5
LEGEND TOUR
15. 5. D – LTC Rudná 3:3, 29. 5. D – Tenis
Dobříš 3:6
FH

Kultura u nás i v okolí
Vyhodnocení fotosoutěže
Dobřichovice vaším
objektivem
Dne 18. června proběhla v křižovnickém zámku
vernisáž fotografií z čtyřměsíční fotosoutěže
Dobřichovice vaším objektivem. Zrealizovalo
ji Kulturní centrum Dobřichovice v době lockdownu, kdy nebylo možné pořádat téměř
žádné kulturní aktivity. A tak vznikl nápad začít
fotit Dobřichovice. V minulých příspěvcích jsme
zmínili například mladé nadšence ze základní
školy, kteří se dali do focení vlaků a aut. A přibývali další šikovní fotografové. Nakonec se nám
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sešlo 148 úžasných fotografií. S několikaměsíční
přípravou realizace soutěže pomáhal Tomáš
Zástěra, zkušený fotograf, který má s fotografickými soutěžemi bohaté zkušenosti. Do odborné
poroty usedli RNDr. Jana Hrkalová, Petra Klačková, Mgr. Jan Neubert, Lukáš Váňa a Tomáš
Zástěra. Porota hodnotila podle předem stanoveného bodového systému zpracování námětu
a poté i celkový dojem. Po letošním úspěchu se
porota rozhodla, že chce v soutěži pokračovat,
proto se můžete zkraje příštího roku těšit na
další ročník, ke kterému možná přibude ještě
fotografický workshop. Na výstavu můžete
zavítat denně mezi 9 h – 21 h, a to až do 31. 8.
2021.

Celkové výsledky soutěže:
Kategorie do 12 let
1 místo: Rozálie Králová – Brýlový zámek
2. místo: Zorka Frölichová – Na procházce
3. místo: Libuška Černá – Černý pohled
Kategorie 13 – 18 let
1. místo: Lucie Pokorná – Jarní park
2. místo: Adam Cejnar – Kamenné zátiší
3. místo: Alex David Dvořák – Bílý most
Kategorie dospělí
1. místo: Pavel Tichý – Zrcadlení
2. místo: Daniel David – Mušky laškující nad
žhavou večerní řekou
3. místo: Zdeněk Matyáš – Jez
Za realizační tým Andrea Kudrnová

6/2021
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Kulturní přehled
Dobřichovic
na červenec 2021
Výstavy
Křižovnický zámek
otevřeno denně 10:00 – 18:00
Dobřichovice vaším objektivem –
první ročník fotografické soutěže, které
se účastnilo 54 fotografů.
Výstava je otevřena denně od 9h do
21h, pořádá KC Dobřichovice. Vstup je
zdarma.

Další kulturní akce
3. so / 4. ne / 5. po / července
od 20 h na nádvoří zámku
Peklo v hotelu Westminster
Komedie. Dobřichovická divadelní
společnost, pořádá DDS.

Středa 7. července od 20 h
na zámku
Manželské vraždění
Komedie. Divadlo Na Jezerce

Čtvrtek 8. července od 20 h
na zámku
Charleyova teta

inzerce

Komedie. Divadlo Na Jezerce

Pátek 9. července od 20 h
na zámku, Pánský klub
Komedie. Divadlo Na Jezerce

V sobotu 10. července od 8 h
do 12 h pod lípou u řeky
Farmářské trhy
Pořádá Město Dobřichovice

V neděli 11. července od 20 h
na zámku, Pánský klub
Komedie. Divadlo Na Jezerce
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Zkušený řidič a osobní průvodce nabízí služby seniorům
převoz osobním vozem, odvoz a doprovod k lékaři či na očkování, praktickou výpomoc jako nákupy, práce
na zahradě apod., vzpomínkové výlety na míru.
Za dodržení koronavirových opatření (testování, respirátory apod.).
Více než 25 let zkušeností v řízení vozu a v cestovním ruchu (reference na vyžádání).
František Pochmon tel.: 603267738

6/2021

PŘEHLED KROUŽKŮ
pro školní rok 2021/2022

Kontakty:
Dr. Radka Alexy, 770 105 175, alexy@svcdodo.cz
Ivana Sedloňová, 774 412 495, sedlonova@svcdodo.cz
Hana Matějková,778 427 108, matejkova@svcdodo.cz

NUTNÉ PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠENÍ!
Přihlášky na webu: www.dobrichovickydomek.cz
Přihlášku stačí naskenovat/vyfotit
a poslat na jeden z výše uvedených emailů.
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Nově otevřená oční optika
v Dobřichovicích(areál Panská Zahrada)
hledá asistenta/ku do oční optiky!
Naše optika nabízí :
servis , který pro Vás zajišťuje mistr oční optiky
– Tomáš Haberland
měření všech parametrů k zhotovení brýlí
specializaci na multifokální korekci
brýle k počítači a na smartphone
autorizované pracoviště fy.Rodenstock
DNEye scanner – aktuálně nejpřesnější
metodu měření zraku
bezplatný servis a péče o Vaše brýle
velký výběr brýlí všech cenových kategorií
klientské parkoviště
Jste-li komunikativní osobnost, není vám cizí zdravotnictví
a technika, jste zručný/á, máte rád/a lidi a módu,
tak se přidejte k nám!
Kontaktujte nás:
Optika Dobřichovice, ul. Anežky České 1125603 858 967,
info@optikadobrichovice.cz
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Farmářské trhy u zámku pod lípou
10. a 24. července od 8 do 12 hodin
www.dobrichovicketrhy.cz

V pátek 30. července od 20h
na nádvoří zámku
Koncert Bratří Ebenů

Komedie. Divadlo Na Jezerce

Předprodej na www.divadlodds.cz
a v Infocentru. Pořádá DDS.

Ve středu 14. července od 20h
na zámku
Charleyova teta
Komedie. Divadlo Na Jezerce

Komedie. Dobřichovická divadelní
společnost

Hra na historické nástroje.
Zahraje P. Jaroslav Konečný a Tomáš
Najbrt.
Pořádá KC Dobřichovice.
Vstupenky zakoupíte na místě: Kč 200,- /
senioři Kč 100,-

Ve čtvrtek 22. července od
20 h na zámku
Dvě komedie v komedii
Scénická kompozice.
Geisslers Hofcomoedianten

V pátek 23. července od 20 h
na zámku,
Lháři
Komedie. Divadlo Orfeus

V sobotu 24. července od 8h
do 12h pod lípou u řeky
Farmářské trhy
Pořádá Město Dobřichovice
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V prvních dvou víkendech července (2. – 4. a 9. –
10. 7.) zahraje řevnické Studio mladých pod režijním vedením Ivo Tamchyny v řevnickém Lesním
divadle divadelní hru Smrt obchází Dianu. Jedná
se o detektivní komedii, kterou napsal Jan Makarius. Začátky ve 20 hodin, o nedělích v 17 hod.
V pátek 23. července se koná koncert kapely
3sestry.
Ve čtvrtek 29. července zahrají mladí herci
z pražských divadel komedii o početí dítěte
a fotbalu Přátelák.
V sobotu 31. 7. se můžeme opět těšit na festival
Rockabilly Rumble.
Porta v Řevnicích bude!
Porta se již po třinácté ve své historii představí
v Lesním divadle v Řevnicích, tentokrát 16. až 18.
července. Zde proběhne také finále i semifinále
interpretační a autorské soutěže.
Hosty 56. ročníku jsou Asonance, Jiří Dědeček,
Věra Martinová, COP, Lokálka, Větrno, Jak je
neznáte, Roman Horký a Kamelot, Aleš Petržela (vítěz Porty 2017), Faux Pase Fonet, Robert
Křesťan, Žamboši, Epydemye, Zelenáči a hosté
a mnozí další. Kromě nich se představí finalisté
z oblastních kol. Hudba je lék a Porta je nejlepší
apatyka. Tak nezůstávejte doma a přijďte na
finále Porty za hudbou a romantikou. Vše o Portě
a muzice na www.eportyr.cz a na www.porta-festival.cz. Vstupenky si můžete výhodně objednat
na telefonu 608 550 847.
Jiří Vondráček
Dejvické divadlo opět uvidíme v Lesním
divadle
Tradiční
vystoupení
Dejvického
divadla
v řevnickém Lesním divadle se letos opět bude
konat. Nejprve tento prestižní divadelní soubor
zahraje ve dnech 17. – 19. srpna trochu kontraverzní hru „Ucpanej systém“, následovat bude ve
dnech 20. – 22. srpna hra o světovém chemiku
Antonínu Holém s názvem „Elegance molekuly“,
pak 23. a 24. srpna bude předvedena hra režiséra
Miroslava Krobota „Brian“ o osudech kytaristy
Briana Jonese a nakonec se dejvičtí představí hrou
„Vzkříšení“, kterou sehrají 26. a 27. srpna 2021.
Všechna představení začnou ve 20:00 hodin.
VK

Záchranná služba dispečink – 155
Záchranná služba Řevnice, doprava nemocných, lékařská pohotovost
25772 −1777, 602−237−037
Policie – 158
Policie Praha-venkov – stálá služba
974−861−111, 974−882−103
Městská policie Řevnice
775−718 588
Hasiči Řevnice tísňové volání – 150
Hasiči Dobřichovice – 150
Městský úřad Dobřichovice
25771−1590
Stavební úřad – 25771−1402
Matrika – 25771−2478
Starosta a tajemník – 25771−2182
Poruchy elektřiny ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840
Poruchy plynu STP a.s. pohotovost
1239 nebo 244 472 811 nebo 812
Poruchy vody a kanalizace
Aquaconsult s.r.o. – 25164−2203
pohotovost stálá služba
724-005900

č í s l a

V sobotu 17. července od
17h v karlickém kostele
sv. Prokopa a sv. Martina
Koncert Musica Da Chiesa

ŘEVNICE

Linka tísňového volání – 112

t e l e f o n n í

Pátek 16. a sobota 17.
července od 20 h na zámku
Řeči

Předprodej na všechna představení
Dobřichovických divadelních slavností
a koncert Bratří Ebenů je na www.divadlodds.cz a v Infocentru Dobřichovice.

COVID linka pro seniory 800 555 655

D ů l e ž i t á

V úterý 13. července od 20h
na zámku
Poslední aristokratka

Nová linka COVID volejte 1221
všední dny 8 – 19, víkendy 9 – 16:30

Poruchy veřejného osvětlení –
Elektroštika, s.r.o.
251 625 761, 605 385 645
Poruchy sítě DOBNET
HelpDesk 277 001 151
Informační kancelář Dobnet o. s.
277 001 111
Vydává město Dobřichovice, IČ 241181,
se sídlem Vítova ul. 61, 252 29 Dobřichovice.
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