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Slovo starosty
Městská policie a pořádek
ve městě
Možná se k vám již doneslo, že s koncem března
odejdou ze služby na katastru našeho města
i strážníci Městské policie Černošice. Kromě
Dobřichovic odchází černošičtí strážníci i ze
sousedního Karlíka a z obce Řitka. Důvodem
ukončení spolupráce s Černošicemi je výpověď
veřejnoprávní smlouvy na zajištění služby
městské policie ze strany města Černošice,
protože nedošlo k dohodě na finančních podmínkách a jejich každoročních valorizaci mezi
našimi městy.
Historie fungování obecní a později městské
policie v Dobřichovicích spadá již do první
poloviny 90. let. Tehdy nastoupil do pracovního
poměru u obce Dobřichovice první obecní strážník. V následujících letech se rozrostla dobřichovická obecní policie na dva strážníky a takto
fungovala až do konce roku 2007, kdy byla vlastní
obecní policie zrušena, a od roku 2008 si město
Dobřichovice najímalo strážníky černošické.
Důvodem uzavření smlouvy s Černošicemi bylo
především to, že městu se vyplatí mít větší počet
strážníků, kteří obsluhují širší správní obvod. Je
tak lépe zajištěna zastupitelnost v době dovolených, nemoci apod. S ohledem na to, že naše
město nemá v současné době k dispozici ani
dostatečné prostory na svoji policejní služebnu,
se proto jevilo a stále to platí, že pro Dobřichovice
je výhodnější si služby městské policie najímat od
některého z okolních měst, kde vlastní obecní
policii mají.
Po ukončení spolupráce s Černošicemi jsme
tedy, spolu s Karlíkem a Řitkou, vyhlásili výběrové
řízení na služby městské policie, jehož vítězem
je Městská policie Řevnice. Po léta jsme měli
nasmlouvaný počet hodin, odpovídající pracovnímu úvazku dvou strážníků pro Dobřichovice. Za
posledních 20 let se však Dobřichovice přeci jen
o něco rozrostly a proto jsme ve výběrovém řízení

poptávali navýšení počtu odsloužených hodin
na 2,5 pracovního úvazku s perspektivou rozšíření až na pracovní úvazek 3 strážníků. V souvislosti se změnou městské policie je třeba počítat
s určitým přechodným obdobím. Řevnice totiž
musí přijmout nové strážníky, zaškolit je a všichni
strážníci, kteří se budou ve službě v Dobřichovicích střídat, se také musí seznámit se svým novým
působištěm a specifickými problémy, které musí
policie v Dobřichovicích řešit.
Mezi úkoly, které budeme po městské policii
vyžadovat, patří především hlídková činnost na
přechodu pro chodce u školy v ranních hodinách,
dohled nad bezpečností a plynulostí silničního
provozu včetně měření rychlosti na vybraných
úsecích komunikací, kontrola správného parkování (viz moje často opakované apely na občany,
aby neparkovali na zatravněných krajnicích
ulic). Dále pak asistence při větších kulturních či
sportovních akcích pořádaných městem, stahování záznamů z bezpečnostních kamer, zajištění
odchytu ztracených psů a jejich zabezpečení do
doby předání majiteli nebo do útulku, specifické
úkoly zadané starostou města a kontrola problematických míst, kde dochází k narušování veřejného pořádku, zejména pak v nočních hodinách
(park, prostranství za kostelem atd.).
Téma rušení nočního klidu a nepořádku
v parku a na některých dalších místech, je
v poslední době v Dobřichovicích hojně diskutováno mezi občany i na sociálních sítích. Zastupitelstvo mě v této souvislosti pověřilo přípravou
vyhlášky o veřejném pořádku, která by dala policii
nástroj k vymáhání pořádku prostřednictvím
zákazu konzumace alkoholu na vybraných veřejných prostranstvích, zejména pak právě v parku.
Pokud bude takováto vyhláška nakonec
přijata, budeme se v ní snažit najít kompromis,
aby pomohla strážníkům městské policie postihovat ty občany, kteří v parku skutečně narušují
veřejný pořádek do takové míry, že to neúnosně
obtěžuje ostatní spoluobčany, ať již hlukem nebo
odpadky, či vandalismem. Na druhé straně by

vyhláška neměla být nástrojem k perzekuci těch
lidí, kteří si v parku vypijí s kamarády pivo nebo
víno, ale nikoho neobtěžují.

Očkování dobřichovických
seniorů
Díky iniciativě dobřichovických Sokolů se, pokud
vše dobře dopadne, dočkáme očkovacího centra
přímo v Dobřichovicích. Příprava probíhá slibně
a asi největší výzvou patrně bude zajistit pro
naše očkovací centrum dostatek vakcíny. Aktuální informace o přípravě vakcinačního centra se
dočtete v samostatném článku Jiřího Geisslera.
Očkování seniorů však probíhá v omezené
míře již nyní. Kvůli zcela nezvládnuté situaci ze
strany naší vlády je však často na nemocnicích a na
samosprávě obcí, aby se vakcína dostala k těm,
kdo ji nejvíce potřebují. Počátkem února mne
a některé starosty okolních obcí oslovilo vedení
nemocnice Beroun, že mají dostatek vakcíny
a mají tak možnost naočkovat určité množství
seniorů z našeho města. Podmínkou bylo, že musí
jít o osoby nad 80 let, kteří zároveň ještě nejsou
k očkování registrováni v jiné nemocnici či očkovacím centru. Kolegyně z úřadu tak obvolaly či obešly
všech zhruba 150 seniorů starších 80 let z Dobřichovic a ty, kteří ještě nebyli registrováni jinde,
jsme následně přihlásili k očkování do Berouna.
V uplynulých týdnech se takto podařilo v berounské nemocnici naočkovat celkem 26 dobřichovických seniorů. Některé z nich dovezli na očkování
do Berouna kolegové z městského úřadu.
Toto však mělo být řešeno centrálně a v případech, že v některé nemocnici vakcína přebývá,
měli tam být prostřednictvím centrálního rezervačního systému pozváni k vakcinaci ti občané,
kteří se registrovali v očkovacím centru, kde
byl vakcíny aktuální nedostatek. Takto musely
neschopné vládě opět pomáhat řešit její problémy jiní – obce a nemocnice.
Petr Hampl

Zprávy z městského úřadu
Nové tísňové linky pro
problémy s Covidem
Byly zpřístupněny dvě nové telefonní linky pro ty,
kteří mají nějaké problémy v souvislosti s nemocí
Covid-19.
Jedna je přístupná na telefonu 1221 a můžete
tam volat ve všední dny od 8 – 19 hodin, o víkendech 9 – 16:30 hodin.
Druhá linka je po seniory a můžete použít
bezplatný telefon 800 555 655.
Další tísňové linky:
Senior telefon (Život 90):
800 157 157
(nonstop), ZDARMA

Linka seniorů (Elpida): 800 200 007 (denně
8-20), ZDARMA
Linka pro seniory (Seniorem s radostí): 792
308 798 (nonstop)
Zelená linka (Anděl Strážný): 800 603 030
(nonstop), ZDARMA
Linka důvěry (CKI Psychiatrické nemocnice
Bohnice): 284 016 666 (nonstop) – pro dospělé
Rodičovská linka (Sdružení Linky bezpečí):
606 021 021 (po-čt 9-21, pá 9-17) – pro rodiče,
učitele, vychovatele
Krizová linka SOS centra Diakonie: 800 567
567 (denně 9-20), ZDARMA
Nabídka pomoci pro potřebné z celé ČR: 242
487 824 (po-pá 9-17)

Obrázek na titulní straně: Na asfaltové ploše v areálu Sokola vzniklo kluziště. Foto Hynek Moravec
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Linka EDA: 800 405 060 (po-pá 9-15), ZDARMA
– pro rodiče a blízké dětí s postižením

Granty města Dobřichovice
Město Dobřichovice vypisuje v roce 2021 granty
v kategoriích, které mají za cíl podpořit nové
aktivity a nové projekty v kulturní a sportovní
oblasti. Granty budou zaměřeny zejména na děti
a mládež, podpořeny však mohou být i kvalitní
projekty zaměřené na ostatní věkové kategorie.
Vybrané projekty získají finanční podporu
z rozpočtu obce formou grantu. Granty jsou
vypsány na projekty v těchto kategoriích:
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Pravidelné vzdělávací a zájmové aktivity typu
kurzů mimoškolního vzdělávání, zájmových
kroužků, klubů zaměřených na děti a mládež
a na občany v důchodovém věku.
Jednorázové kulturní akce (koncerty, festivaly,
výstavy, divadelní představení, přednášky,
zájezdy, nové projekty oživující kulturní život
v Dobřichovicích).
Jednorázové sportovní akce (turnaje, sportovní akce zaměřené na děti a mládež, nové
projekty oživující sportovní život v Dobřichovicích).
Prázdninové aktivity pro děti předškolního
a školního věku se zaměřením na ekologickou, estetickou a mravní výchovu.
Aktivity nebo projekty směřující ke zlepšení
životního prostředí a vzhledu veřejných prostor v Dobřichovicích (úklid veřejných prostor,
projekty zaměřené na květinovou výsadbu
a údržbu zeleně veřejných prostor, zlepšení
pořádku v obci).
Výběrového řízení se mohou účastnit fyzické
i právnické osoby, organizace, spolky a sdružení.
Přihlášené projekty se předkládají v písemné
formě, pouze na formuláři města a se všemi vyplněnými kolonkami. Projekty posoudí rada města.

Upozornění pro všechny žadatele, kterým
byl grant přidělen – je třeba podepsat smlouvu
s Městem a teprve po podpisu mohou být převedeny finanční prostředky. Smlouvy (tři stejnopisy)
dostanete poštou, je třeba je podepsat a dva stejnopisy vrátit Městu. Následně je třeba vyúčtovat
přidělené prostředky.
Vyúčtování každého grantu musí být odevzdáno do jednoho měsíce od konání akce, pro
akce konané v listopadu a prosinci nejpozději
do 10. prosince na podatelnu Městského úřadu.
Žádosti s projekty předkládejte do 30. dubna
2021 na Městský úřad Dobřichovice, osobně na
podatelnu nebo poštou, nebo do schránky na
budově úřadu. Projekty posoudí Rada města.

Termíny svozů
nebezpečného
a velkoobjemového odpadu
S předstihem Vám přinášíme termíny svozu
nebezpečného a velkoobjemového odpadu pro
rok 2021:
Velkoobjemový odpad – 13. března, 12.
června, 4. září, 23. října, 18. prosince

Nebezpečný odpad – 17. dubna, 11. září, 11.
prosince
O termínech budou občané informováni ještě
bezprostředně před jednotlivými svozy v Informačním listu, prostřednictvím www stránek,
fcb a dalšími informačními kanály. Se svozovou
firmou v současnosti komunikujeme o možném
navýšení kapacity kontejnerů zejména pro svoz
velkoobjemového odpadu.
První svoz bioodpadu pro rok 2021 je naplánován na 15. březen. Následně bude probíhat každé
liché pondělí; i zde se pokoušíme se svozovou
firmou vyjednat navýšení počtu svozů – v plánu
je dohodnout v termínech s předpokladem zvýšeného množství bioodpadu (pro letošek tedy od 13.
září do 15. listopadu) svoz každý týden; o výsledku
těchto jednání Vás budeme informovat.
Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že
stejně jako v loňském roce, ani letos nebudou
distribuovány samolepky označující nádoby
na bioodpad. Svoz bioodpadu bude probíhat
podle databáze zájemců z konce roku 2020; noví
zájemci o svoz bioodpadu budou do databáze na
vyžádání kdykoliv přidáni – kontaktujte prosím
v tomto případě podatelnu Městského úřadu.
-tjmnk-

Domácí zpravodajství
Z jednání rady města
V souladu s usnesením rady byl na druhé zasedání
rady v novém roce pozván Ing. arch. F. Štáfek –
SUM architekti. Úkolem arch. F. Štáfka bude prosazování požadavků města Dobřichovice u SŽDC

a SUDOP v rámci projednávání projektu optimalizace trati. K dispozici mu budou poskytnuty
podklady, které doposud město Dobřichovice
zaslalo SUDOPu v rámci připomínkového řízení.
Diskuze se týkala zejména hlavních požadavků
města, tedy podchodů u velkých i malých závor,
možností dohody s obcí Všenory na realizaci pod-

jezdu na jejím katastru apod. Arch. Štáfek přislíbil
do dvou týdnů zaslat odhad objemu práce včetně
časového rámce a cenové nabídky. Na základě
zkušeností vzešlých z práce na obdobné zakázce
pro Černošice dojde k částečné revizi připomínek.
Diakonie Broumov se v Dobřichovicích dlouhodobě stará o svoz nepotřebného oblečení;

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 bytovém 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.
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spolupráce s touto organizací je zcela bezproblémová, diakonie funguje velmi spolehlivě.
V loňském roce ji město Dobřichovice poskytlo
jednorázový příspěvek ve výši 10.000,- Kč. Diakonie nyní žádá o pravidelný měsíční poplatek ve výši 500,- Kč. Protože v loňském roce
byl finanční příspěvek poskytnutý formou
daru vyšší, navrhuje starosta po konzultaci se
zástupci diakonie i pro rok 2021 místo pravidelných poplatků jednorázový dar ve výši 10.000,Kč, což rada schválila.
Kolo pro život, z. s., žádá o vyjádření a udělení
souhlasu s průjezdem závodu Praha – Karlštejn
Tour (24. 4. 2021) po místních a účelových komunikacích a o pronájem ploch pro účely zázemí
a parkování. Starosta navrhl radě udělit souhlas
za stejných podmínek jako v předchozích letech
2018 a 2019; termín závodu se nekryje s žádnou
další dobřichovickou akcí. Rada souhlasí s pořádáním cyklistického podniku a požaduje předložit dokumentaci k zajištění parkování pro
účastníky a pořadatelského zajištění – stanovení závazných a vymahatelných podmínek ze
strany města (včetně kauce) k zajištění řádného
průběhu parkování vozidel účastníků.
Pan Krpec (Jez dobré naděje) předložil radě
žádost o povolení záboru veřejného prostranství na parc. č. 783/2, příp. 1882/1 (v případě, že
na prvně zmiňovaném pozemku bude o zábor
žádat i Cidrerie) pro food truck v termínu 04/2021
– 09/2021; zábor vozidla činí 10 m2, další přilehlý
prostor 6 m2. Rada zábor pozemku schválila za
předpokladu, že nedojde k poškození zeleně
a omezení provozu na přilehlých cestách; poplatek za zábor bude účtován dle platné vyhlášky
o místních poplatcích.
Stavebník předkládá radě upravený návrh
na vzhled oplocení k pozemku parc. č. 976, 977
směrem do Pražské ulice. Mělo by se jednat o plot
s podezdívkou a výplní o maximální výšce 2 m.
Vzhledem k omezenému prostoru na pozemku
a přístupu k údržbě plotu (aby již nedošlo
k situaci jako teď, kdy plot je ve špatném stavu)
by se stavebník rád vyhnul vysazování keřů, tújí
apod. přímo u ulice. Rada doporučuje realizovat
variantu č. 4 tohoto oplocení.
Rada se zabývala žádostí o poskytnutí
finančního příspěvku na nákup omyvatelných
polohovacích pomůcek pro Domov pro seniory
v Berouně a schválila příspěvek 5.000 Kč.
Starosta seznámil radu s výsledky zadávacího
řízení „Zajišťování činnosti podle zákona o obecní
policii“. Od 1. 4. 2021 bude město Dobřichovice
využívat služeb MP Řevnice. Nabídka byla předložena na 100 hodin týdně (tedy 2,5 úvazku),
do budoucna je uvažováno s úvazkem 3,0. Rada
pověřila starostu předložením Veřejnoprávní
smlouvy ke schválení na nejbližším zasedání
zastupitelstva.
Podnájemce prostor vinotéky v budově
Dobřichovického zámku pan J. Tomšů žádá
o odpuštění nájmu za prostory vinotéky po dobu
3 měsíců (únor, březen, duben) kvůli nadcházející
rekonstrukci prostor, která je dle znění Smlouvy
povinností podnájemce; zároveň žádá o snížení
nájmu na polovinu v případě pokračujícího trvání
nouzového stavu. Rada žádost schválila.
Ing. Kándl informoval členy rady o zpracovávání připomínek k územnímu plánu. V současnosti probíhá kontrola a řazení připomínek.
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Starosta informoval členy rady o dalších
krocích týkajících se přestavby centra Dobřichovic; do příštího zasedání rady připraví harmonogram aktivit včetně dílčích kroků až do okamžiku
samotného zahájení stavby.
Na dalším zasedání rady dále starosta předloží harmonogram přípravy výběrového řízení
a následné realizace přístavby školy a školní
jídelny. Termín výběrového řízení na dodavatele
přístavby bude nastaven tak, aby samotná realizace přístavby mohla začít červnu 2021. Cílem je
spustit výběrové řízení pokud možno co nejdříve
a maximálně využít (zejména pro práce omezující provoz ZŠ) letních prázdnin. Případné časové
rezervy projektu budou ponechány až na závěr
celé přístavby.
Radní byli informováni i o žalobě obyvatelky Lomené ulice proti rozhodnutí stavebního
úřadu, ve kterém byl uveden souhlas se změnou
v užívání stavby a využívání rodinného domu
v ulici Lomená č. 158 pro Vzdělávací a terapeutické centrum Kairos z. ú. Žalobkyně navrhuje
soudu znicotnění rozhodnutí stavebního úřadu
z toho důvodu, že Kairos sídlí v místě označeném územním plánem jako BC 3, ve kterém je
výslovně zakázán provoz školského zařízení.
Tajemník na pokyn rady zjistí na Krajském
úřadu Středočeského kraje informace, jak je
možné v tomto případě postupovat, kdo je
zodpovědný za výrok stavebního úřadu a na čí
náklady lze případně zajistit právní zastoupení
v této kauze.
Podle zápisu z jednání VK

Zacvičte si s námi online,
i když počítačům příliš
nerozumíte
Zdravíme vás ze zasněžené Vyhlídky nad Dobřichovicemi, kde je teď opravdu nádherně. I nadále
zůstává naše centrum v provozu v běžných
ordinačních hodinách 7:30 – 20:00. Přijít k nám
můžete na vyšetření rehabilitačním lékařem, na
fyzioterapii, psychoterapii i na některou ze skvělých masáží. Navíc je to k nám krásná zimní procházka.
Připravili jsme pro vás ale i další online
cvičení dle Feldenkraisovy metody s Mgr. Lenkou
Boťchovou, tentokrát zaměřené na čelist, pánevní
dno, hlas a dech. A nebojte, zvládnete to, i když si
s počítači příliš nerozumíte.
Skupinové lekce Feldenkraisovy metody,
známé také pod názvem „Pohybem k sebeuvědomění“ (z anglického ATM – Awarness Through
Movement) probíhají většinou v leže na zemi,
mají pomalé tempo a jsou tvořeny jednoduchými
pohyby a jejich kombinacemi. Důležitý je hlavně
prožitek, nikoliv výkon. Cvičení pomáhá proti
bolestem pohybového systému, zlepšuje flexibilitu, stabilitu a koordinaci pohybů. Přináší také
uvolnění od napětí a zvyšuje kvalitu života.
Účast na cvičení není omezena věkem ani
fyzickou kondicí. Předchozí zkušenosti nejsou
nutné.
Cvičení bude probíhat v čase 9:00 – 16:00 a je
tvořeno jednotlivými lekcemi o délce 50 minut.
Přihlásit se můžete na celý workshop i na jednotlivé lekce na našich webových stránkách v sekci
Semináře > Pro laiky.

Připojování na online workshop začíná v 8:30.
I když je přihlášení snadné, dejte si na něj dostatek času a v 9 už všichni na značkách 🙂.
Mgr. Kateřina Šestáková, CKP Dobřichovice.
www.ckp-dobrichovice.cz

Letní příměstské tábory
2021 v Dobřichovickém
domku
SVČ Dobřichovický domek hlásí, že tábory na léto
2021 jsou naplánované (viz leták v tomto čísle
Informačních listů)! Programy se pilně připravují, mapy se ztrácí, šifry zamotávají, pergameny
se namáčí v čajových lístcích, aby získaly patinu
z dob dávno minulých a zaznamenaly tajné
zprávy, které nás povedou za pokladem. Ateliér je
pečlivě vymeten a uklizen, hrnčířský kruh promazán, kostičky z LEGO stavebnic i plány se třídí, aby
bylo vše připraveno na Olympijské hry i Výpravy
za piráty. Teď už jen, abychom se všichni mohli
v naplánovanou dobu sejít. Tak si držme pěsti, ať
se do léta vše vrátí do „normálu“.
Všechny vypsané tábory najdete na našich
webových stránkách v oddílu TÁBORY. Když si
z nabídky táborů vyberete, pošlete nám ve všech
bodech vyplněnou a podepsanou přihlášku.
Standardně byste hned obdrželi výzvu k úhradě.
Letos Vám budeme zasílat pouze potvrzení přijetí
přihlášky na mail. Výzvy k platbě se budou rozesílat pravděpodobně v březnu nebo dubnu až bude
jisté, že se tábory opravdu uskuteční, abychom
předešli přeposílání peněz tam a zpět. Doufáme,
že do té doby bude situace jasnější a bude nám
umožněna naše činnost. Moc se na setkání a letní
dobrodružství s Vašimi dětmi těšíme.
www.dobrichovickydomek.cz

Očkovací centrum
v Dobřichovicích

Zhruba od poloviny ledna vzrušuje místní veřejnost nápad na vytvoření očkovacího centra
v Dobřichovicích. Soudím tak podle velmi častých
dotazů kamarádů, ale i lidí neznámých, na toto
téma. Je to potěšitelné a zavazující zároveň.
V tuto chvíli mohu k celému projektu uvést to,
že se s Dobřichovicemi opravdu počítá. Jsme
v pravidelném kontaktu s panem ing. Pavlíkem,
středočeským radním pro zdravotnictví a paní
Maďarovou, členkou organizačního očkovacího
týmu paní hejtmanky. Vzájemně se informujeme o novinkách, nicméně zatím všichni cítíme,
že hlavním problémem přetrvává nedostatek
vakcín.
Vedle toho v mezidobí probíhá spousta administrativní a organizační práce. Dobřichovické
očkovací centrum má tu nevýhodu, že nespadá
pod žádné zdravotnické zařízení a jsou na něj
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Teprve praxe ale ukáže, jak moc jsme se ve svých
odhadech do těch počtů trefili. Nicméně, vracím
se k personálu. Hlásí se řada zájemců, jejichž podmínkou je dobrovolná pomoc. To je sice chvályhodné a lze ji tu a tam využít, většina práce ale
bude záviset na placených službách a je otázkou,
zda se nám podaří vše zorganizovat a naplnit
tak, aby vše fungovalo jak má. V současné chvíli
máme ve své databázi asi 9 lékařů, na 25 zdravotních sester a cca 65 zájemců o administrativní
práci. Je jisté, že i nadále vítáme další zájemce
o práci v centru. Zejména lékaře a zdravotní
sestry. Prosím, aby svůj zájem podložili krátkým
mailem na info@ockovani-dobrichovice.cz.
Za celý přípravný tým, ve kterém dále
aktivně působí Kateřina Filla Věnečková, Tomáš
Tomášek, starosta města Petr Hampl i starosta
Sokola Jaroslav Čermák a taky moje partnerka
Jana Dudešková, bych chtěl vyjádřit mírný optimismus a naději, že se nám vše podaří zorganizovat a rozběhnout tak, abychom mohli přispět
k boji proti pandemii a díky tomu i k dřívějšímu
rozvolnění restriktivních opatření. Léto se blíží
a minimálně Dobřichovické divadelní slavnosti
bychom na zámeckém nádvoří také rádi opět
zorganizovali.
Jiří Geissler

Angličtina on-line
i v Dobřichovickém domku

kladeny mnohonásobně větší a přísnější požadavky. Veškeré dokumenty a přípravy podléhají
dohledu krajské hygienické stanice – tam nyní
probíhá schvalování provozního řádu (ten ale
může vzniknout teprve ve chvíli, až dojde k uzavření alespoň předběžných smluv s dodavateli celé řady služeb – praní pracovních oděvů,
likvidace zdravotnického odpadu, zajištění
svozové nemocnice, vybavení mobilní lékárničky a zajištění prostoru pro akutní pomoc).
Jednou z velkých, zejména provozní náklady
zatěžujících povinností, je nutnost mít po celou
dobu očkování přítomný vůz rychlé záchranné
služby s posádkou. Po schválení provozního
řádu bychom měli od Středočeského krajského

úřadu získat pověření a s oběma dokumenty
pak zamíříme na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, abychom uzavřeli na vše pevnou smlouvu.
Zkrátka, ještě to nějaký čas a nervy zabere.
A pak samozřejmě bude třeba zajistit dostatek personálu. Na jedno očkovací pracoviště
se počítá s jedním lékařem, jednou zdravotní
sestrou a nejméně dvěma administrativními pracovníky. Na zveřejněné inzeráty sice reagovala
řada zájemců a my jim samozřejmě i touto cestou
děkujeme, je třeba si ale uvědomit, že centrum
by mělo fungovat 12 hodin denně, 7 dní v týdnu
a že počítáme s 5 – 6 očkovacími pracovišti po
dobu několika měsíců. Odhadovaná kapacita
je přibližně 500 – 700 očkovaných osob denně.

Začátkem února začalo 2. pololetí Aj pro dospělé
i děti. Přijímáme další zájemce. Výuka nyní
probíhá on-line po 2 – 3 studentech. Jakmile to
situace umožní, počítáme s návratem do Dobřichovického domku (stálý rozvrh naleznete na
stránkách Dodo.)
Angličtina pro dospělé – on line
Pondělí 17 – 17.45 mírně pokročilí I – lekce po
domluvě
Úterý 17.45 – 19 Aj konverzace
Čtvrtek 10 – 10.45 středně pokročilí – rozdělená
lekce
Čtvrtek 16 – 16.45 středně pokročilí – rozdělená
lekce
Pátek 9 – 10.15 mírně pokročilí I
Pátek 10.35 – 11.50 mírně pokročilí II
(římská číslice u kurzů označuje přibližný
stupeň pokročilosti, případné časové změny
v rozvrhu možné po dohodě)
Výuka probíhá v malých skupinkách (učební
texty s poslechy jsou doplňovány aktuálními
internetovými materiály v angličtině s možností
pravidelného sledování vybraných videí. Vždy
můžete počítat s ukázkovou lekcí zdarma. Cena
jedné lekce v pololetním kurzu je 140Kč za 75
min. (dle počtu studentů).
AJ hrou a písničkou pro děti – on line rozvrh
Úterý 15 -15.45 mírně pokročilí – 3. – 4. třída
Úterý 16.45 – 17.30 začátečníci – 1. – 2. třída
Středa 16.45 – 17.30 mírně pokročilí – 2. – 3. třída
Za pomoci písniček, básniček, herních aktivit,
sledování videí a čtení se děti seznámí se základní
slovní zásobou a jednoduchými větami, čímž
snadněji a přirozeně objeví nový jazyk.
Více informací o všech kurzech na: https://
www.dobrichovickydomek.cz/ nebo na tel. 776
028 441
Z.S.
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Mnozí z vás si možná ještě pamatují dobu, kdy se
z domu v Palackého ulici č. 20 linula vůně čerstvého chleba, křupavých karlovarských rohlíků,
výborných housek, buchet a koláčů. Vyhlášené
pekařství bratrů Vopelkových fungovalo na této
adrese ještě v roce 2004.
Už dva roky je za zdmi tohoto domu zase živo.
Jana a David Borozidisovi bydlí se svými malými
dcerkami v sousedních Černošicích a už nějakou
dobu pokukovali po nějakém vlastním prostoru pro výrobu zdravých pomazánek, dezertů
a granol, které vyrábějí pod značkou Naše kaše.
Když se doslechli o staré nevyužité pekárně
v centru Dobřichovic, hned se tam museli
podívat. Už při úvodní návštěvě se z toho stala
láska na první pohled a velké sympatie si získal
nejen prostor samotný a celý jeho “genius loci”,
ale také energický pár manželů Vopelkových.
Vztah k místu, kterým dýchá historie jejich rodu
a touha znovu do něj vrátit život, byla neodolatelně nakažlivá.
První chléb se tam totiž upekl už před sto
lety, kdy dům koupil pekař František Tomo.
Traduje se, že jeho chléb byl vyhlášený široko
daleko a do nebes jej vychvaloval i samotný
Jan Werich. Po 2. světové válce pekárnu
převzal jeho zeť pan Vladimír Vopelka, člověk
velmi podnikavého ducha. Zariskoval a prodal
rodinné zlato a šperky, aby získal peníze a mohl
zainvestovat do rozšíření výroby a hlavně
do impozantní parní pece. Tušíte správně, že
jeho velké plány záhy překazilo znárodnění.
Pekárna sice mohla fungovat dál, ale nikoliv
svobodně. Kvalitě chleba to naštěstí neubralo.
V mnoha obchodech, které pekárna zásobovala, visela vyhláška, že „jednomu spotřebiteli
smí být vydány nejvýš dva bochníky chleba“.
Jakmile totiž pan Vopelka přivezl na dvoukoláku horký chléb, stávalo se, že lidé kupovali
klidně až dvanáct bochníků, aby zásobili své
přátele a sousedy z široka daleka. Na místní
pak chleba kolikrát vůbec nezbyl. Zlom ovšem
nastal v roce 1978, kdy i přes veškerou slávu
byla pekárna vyhodnocena jako málo produktivní a musela se uzavřít.

Na znovuotevření si počkala až do roku 1992,
kdy se v rodinném řemesle rozhodli pokračovat
synové podnikavého pana Vopelky společně
s maminkou Bělou. Ani tato doba ovšem nebyla
bez úskalí. Jedním ze zásadních byla plynofikace
celých Dobřichovic, při které se v tradiční peci
muselo přestat zatápět uhlím. Na kvalitě chleba
se tato změna naštěstí nepodepsala. Osudovou
nástrahou se ukázaly být až nepochopitelně
přísné normy EU. Na ty už rodina Vopelkových
neměla finance ani energii a tak se v roce 2004
dveře pekárny musely opět zavřít.
Jana s Davidem si pekárnu pronajali a zrekonstruovali tak, aby vyhovovala současným
hygienickým normám pro potravinářský provoz.
Překrásná parní pec sice zatím stále podřimuje
v zadní části výrobních prostor a sní o rekonstrukci, ale v ostatních částech už se to hemží
zajímavými gastro projekty, které tady získaly své
zázemí.
Když totiž Jana s Davidem zjistili, že prostor
nepotřebují každodenně, rozhodli se najít pro
něj ještě další využití. Každou středu odpoledne si tam například můžete vyzvednout nákup
ze stránek Scuk.cz, což je projekt komunitního
online farmářské tržiště, které nabízí zajímavé
produkty od menších výrobců. K Janě a Davidovi do Dobřichovic si pak můžete nákup nechat
poslat bez jakýchkoliv limitů na minimální objednávku nebo poplatků za dopravu.
Dalším nápadem bylo nabídnout celou
výrobnu dál a udělat z ní takový malý středočeský
“gastro hub”, kde mohou zájemci zkusit rozjet své
food projekty.
V tuto chvíli tam tedy nevznikají jen “domácí”
Naše kaše. Zázemí tam našli třeba Kimchi Kings
a jejich tradiční korejské fermentované saláty.
Pod značkou “Na italské farmě” v prostorách
vznikají zase sypané základy pro lahodná rizota
a kaše.
Všichni výrobci fungující v bývalé pekárně
jsou navíc zapojeni právě do projektu Scuk, takže
pokud byste chtěli cokoliv ochutnat, neváhejte
a podívejte se na scuk.cz. Najdete tam i spoustu
dalších lokálních projektů, které znáte například
z dobřichovických nebo černošických trhů.
Tak tedy, ať žije dobré jídlo a ve středu v Palackého ulici č. 20 na viděnou!
DB

pokládat, že to zavedla tehdejší vrchnost, tedy
Řád křižovníků. Hlavním důvodem bylo, jako to je
i dnes, lepší evidence a to z důvodu výběru daní
a evidence obyvatel – daňových poplatníků.
První důkazy o tom, že tehdy alespoň některé
ulice v Dobřichovicích měly své názvy, najdeme
na starých pohlednicích. Po roce 1890 zde
najdeme již názvy Královská třída nebo Palackého třída.
V roce 1897 byl postaven první most přes
Berounku v Dobřichovicích. Most byl při jeho
slavnostním otevření pojmenován Mostem
Františka Josefa I. Dne 5. února 1922 rozhodlo
zastupitelstvo obce na jeho přejmenování na
Most svobody – císař již nikoho nezajímal, měli

jsme republiku. Toto jméno mostu zřejmě platí
dodnes, ale prakticky se neužívá. Most nemá
žádné označení jménem a lidé o tomto názvu
prakticky nevědí. Všichni říkáme prostě „most“.
První jména ulic se odvozovala od směru,
kam ulice či cesty vedly, a to se někdy dodržuje
i dnes. Tak máme Pražskou ulici, která vede ku
Praze, Všenorskou ve směru do Všenor, Černolickou směřující nahoru na Černolice, nebo
Karlickou vedoucí do Karlíka. Podobně máme
ulice K Tenisu, Školní, K Dubu, K Lomu, Ke Křížku,
U Rokle apod.
Další pojmenování byla od druhu či vlastnosti
ulice. Tak máme ulici Strmou, Svážnou, Lesní,
Lomenou, Sadovou, Souběžnou, Krátkou apod.

Bývalá pekárna u Vopelků
ožila poctivým jídlem

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Dvojnásobný úspěch –
dvojnásobná radost
Letos se dvěma žákyním našich 9. tříd podařila
naprosto nečekaná věc, kterou ani pamětníci
nepamatují. Okresní kolo Olympiády z českého
jazyka vyhrála Lucie Pasečná a na 2. místě se umístila Valérie Chaloupková pouze rozdílem 0.16 bodu.
Nejprve se s námi o svou radost podělí vítězka
Lucie: „Považovala jsem za úspěch 2. místo ve
školním kole. 1. místo v okresním kole bylo pro
mě obrovské, ale také velmi příjemné překvapení. Obě soutěže probíhaly online. Obsahovaly
gramatickou a slohovou část. První téma bylo
‚‘Moje knihovnička‘‘. Chvilku jsem přemýšlela,
o čem budu psát, neboť knihovničku má doma
téměř každý. Druhé téma bylo ‚‘Na tohle nikdy
nezapomenu‘‘. Tady jsem nemusela hledat
nápad, protože jsem psala o události, kterou jsem
opravdu prožila. Tato soutěž pro mě byla výborná
zkušenost a jsem za ni moc ráda. Třeba se mi zase
někdy podaří uspět v něčem podobném.“
Zde jsou slova druhé v pořadí – Valérie: „Na
olympiádu z češtiny jsem se přihlásila proto, že
jsem to brala jako možnost zjistit, jaké mám znalosti české gramatiky a jestli dokážu napsat zajímavý sloh na zadané téma. Něco podobného mě
letos čeká u přijímacích zkoušek, a protože nemám
možnost srovnat svoje znalosti se spolužáky jinou
formou, odhodlala jsem se k tomuto pokusu.
Moje umístění mě samozřejmě potěšilo, ale
jak se říká, sdílená radost, nejraději „prezenčně“,
je dvojnásobná radost.“
Obě děvčata postupují do krajského kola,

které se také uskuteční online. Ale všichni
doufáme, že o radost z dalších úspěchů se budou
obě moci podělit se svými spolužáky už přímo
ve škole. Já se navíc těším na oslavný zmrzlinový
pohár, který jsem jim slíbila. Vždyť takový úspěch
je třeba si pořádně užít!
Jana Klimtová

Zajímavosti
Ulice a jejich názvy
Nařízení, že domy musí mít čísla (tzv. čísla
popisná) a ulice, náměstí, mosty, parky a další
veřejná prostranství musí mít svá jména, bylo
zavedeno za osvícenství, tedy před 250 roky za
vlády královny Marie Terezie a jejího syna císaře
Josefa II.
Samozřejmě se to nejprve týkalo Prahy
a dalších královských měst, ale postupně se
pojmenování ulic a číslování domů rozšířilo i do
ostatních měst a městysů.
Nevíme, kdy se v Dobřichovicích začaly ulice
pojmenovávat a domy číslovat, ale dá se před-
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Ukázka tabule s názvem ulice Pod Pensionátem
Hodně ulic se ale jmenuje podle osobností
všeobecně uznávaných, nebo osobností s vazbou
na město či obec. Měli jsme u nás Masarykovu
ulici, která byla až v 50. letech (!!) přejmenována
na Březovou, protože tam tehdy bylo stromořadí
bříz. Máme doklad, že ještě v roce 1954 se jmenovala Masarykova. Máme u nás ulici Jiráskovu,
Tyršovu, Fügnerovu, Mánesovu, Alšovu, Bezručovu, Raisovu, tedy po uznávaných umělcích.
Hlavní brunšovská ulice se nejprve jmenovala
Promenádní třída, po úmrtí JUDr. Krajníka v roce
1907 dostala jméno po tomto významném občanovi, po roce 1950 byla přejmenována na Leninovu a v roce 1990 se jí vrátilo jméno Krajníkova.
Trochu atypické je, že pět našich ulic se
jmenuje podle názvu států. To není obvyklé. Tak
máme ulice Americkou, Anglickou, Francouzskou, Ruskou a Jugoslávskou. Americká ulice
přežila i antiamerikanismus 50. let.
Dnešní ul. Pod Pensionátem se dříve jmenovala Šaldova po významném literátovi a kritikovi
F. X. Šaldovi, který v této ulici bydlel. Jak se ulice
jmenovala předtím, nevíme, po Šaldovi byla
pojmenována asi až po jeho smrti v roce 1937,
jmenovala se tak i během 2. války.
Podívejme se nyní na další ulice, které byly
přejmenovávány. Původní název jedné z hlavních dobřichovických ulic je Královská. Od 30.
let se jmenovala Švehlova, a to podle tehdejšího
významného politika Antonína Švehly, který
zemřel v roce 1933. V roce 1934 je v obecní kronice
záznam, že zastupitelstvo změnu názvu ulice
od statku až ke spolku Dobřich (u dnešní lávky)
na Švehlovu ulici neschválilo. Asi to ale schválilo
později. Během 2. světové války se ulice nazývala
ul. Vítězství (podle paní Váňové v Kukátku zima
2014) a konečně někdy po skončení války dostala
své současné jméno ulice 5. května.
Jméno hlavní průjezdní ulice a silnice na
Prahu také prošlo změnami. Podle kroniky schválilo zastupitelstvo v roce 1932 na návrh Sokola
změnu jména ulice od restaurace a kina Stará
pošta k domu pana Ostrackého(?) na ul. Miroslava
Tyrše. Po roce 1948 byla ulice přejmenována na
Gottwaldovu a v roce 1990 na Pražskou.
V roce 1933 schválilo zastupitelstvo jméno
ulice vedoucí od nádraží k domu p. Liebla (Liebl
byl hajný, takže asi až ke staré hájovně u podjezdu do dnešního autokempu) na ul. Gustava
Habrmanna podle tehdejšího politika. V roce
1948 rozhodlo MNV o změně názvu na Tyršova,
protože dosavadní Tyršova byla přejmenována
na Gottwaldova.
V roce 1932 schválilo zastupitelstvo změnu
jména ulice od domu pana Veverky kolem domu
MUDr. Dvořáka k vile paní Koníčkové na ul. Jindřicha Fügnera, což také platí i dnes.
V roce 1933 schválilo zastupitelstvo jméno
ulice Vítovy (platí dosud). MUDr. Vít zde bydlel
a ordinoval v čp. 61 (nyní budova MěÚ).

Začátkem 70. let po výstavbě prvních bytových domů za dobřichovickým parkem zde
vznikla nová ulice, logicky pojmenovaná Za
Parkem. Ani v roce 2013 však oficiálně a katastrálně neexistuje.
Na jaře 1990 byl podán návrh a byla schválena změna názvu Gottwaldovy ulice na Pražskou
a Leninovy ulice na Krajníkovu. Dobřichovice
měly pouze tyto dvě ulice spojené s komunistickým režimem (neměli jsme u nás ani ulici Rudé
armády, ani Stalinovu, ani Mírovou atd.).
V roce 1991 byl podán návrh na přejmenování části Svážné ulice jménem generála Pellé,
protože na rohu Svážné a Krajníkovy tento francouzský generál bydlel. Po diskusi byl nakonec
dne 26. června 1992 přijat návrh, aby se jménem
generála Pellé pojmenovala dosud bezejmenná
ulice vedoucí od domu gen. Pellé podél ohradní
zdi Prušákovy zahrady až ke křižovatce s ulicí
K Tenisu.
V roce 1996 byla dosud bezejmenná cesta
spojující konec ul. 5. května s Pražskou ul.
u ÚKZUZu pojmenována Randova. V téže době
byla zastavěna pole mezi západním koncem
Dobřichovic a Lety a nová ulice byla pojmenována Nad Jezem. Vznikly také dvě nové ulice
propojující ul. 5. května před čistírnou odpadních
vod a Randovu ulici a pojmenovány Topolová
a Jabloňová. Po postavení nových domů podél
východního konce Pražské ulice vznikla nová
ulice souběžná s Pražskou, která dostala právě
jméno Souběžná.
V roce 2000 po renovaci sochy sv. Jana
Nepomuckého a novém vydláždění a úpravě
prostranství před zámkem, bylo toto pojmenováno Křižovnické náměstí – tedy první náměstí
v Dobřichovicích. Nově vzniklému prostoru před
domy čp. 541 a 951 (před poštou a lékárnou) se
začalo říkat Palackého náměstí, ale toto pojmenování nebylo nikdy schválené, stále je to Palackého ulice.
V roce 2008 vznikla nová část Dobřichovic
v severovýchodním konci obce a nově vzniklá
ulice byla pojmenována Sadová. Dosud nepojmenovaná ulice podél západního okraje
pozemku Sokola byla pojmenována Za Sokolovnou. Malá slepá ulice odbočující z ul. Nová
Cesta byla pojmenována Ke Králům, protože
vede přes pozemek, který kdysi vlastnila rodina
Králova. Po dokončení nových bytových domů
čp. 1081 a 1084 byla nově vzniklá ulice s obchody
v přízemí domů pojmenována V Zahradách.
V roce 2010 navrhli občané v lokalitě Luh
pojmenování dosud bezejmenných ulic názvy
ptactva a tak vznikly ulice Drozdova, Rákosníkova, Brhlíkova, Špačkova, Konipasova a Kosova.
Zde ale existuje rozpor s normami českého jazyka,
protože tato označení se více vztahují k osobám
než k ptákům. Podle ptáka kosa by se ulice měla
jmenovat Kosí (jako se říká kosí hnízdo), protože
Kosova spíše naznačuje pojmenování po člověku
jménem Kos. Ale nikomu to zatím nevadí.
V roce 2015 dokončil DOB-Invest a. s. první
fázi rekonstrukce býv. křižovnického statku.
Vznikla zde nová ulice, která ponese adresy všech
nových obyvatel, kteří v budovách, které byly na
místě bývalých chlévů a stodol postaveny, budou
bydlet. Po diskusi byl navržen a zastupitelstvem
města schválen název nové ulice na „ulice Anežky
České“.

Poškozený sloup u Mokropes
Změnám v názvech ulic dnes brání nepříjemný fakt, že všichni obyvatelé takové ulice
si musí po změně názvu ulice vyměnit veškeré
své osobní doklady, kde je uvedeno jejich trvalé
bydliště a firmy si musí změnit adresy sídla firmy,
razítka, hlavičkové papíry apod.
Existují ještě dvě obecně uznávaná pravidla
pro pojmenovávání ulic. Jedno je celkem pochopitelné – v každém městě či obci nemohou být
dvě ulice stejného jména. Druhé pravidlo je také
pochopitelné, ale v minulosti dosti porušované.
Pokud je ulice pojmenovaná po určité osobě,
může se tak stát až po její smrti. I naše Gottwaldova se tak jmenovala ještě za života komunistického předáka a prezidenta Klementa Gottwalda.
Nyní to snad již máme v pořádku.
Na závěr tohoto článku připomeneme, jak se
názvy ulic píší. Jako každý název, tak s velkým
písmenem na začátku jména ulice. Ale pokud má
ulice ve svém názvu více slov (např. Za Parkem),
píší se všechna slova s velkými písmeny, např. Za
Velkým Rybníkem atd. Pokud název obsahuje na
začátku slovo jako „ulice“, „náměstí“ „lávka“ apod.,
píše se tento obecný popis s malým písmenem,
např. „ulice 5. Května“ nebo „náměstí Svobody“
apod.. Vyplývá to z Pravidel českého pravopisu
vydaných v roce 1993.
V. Kratochvíl

Omezení provozu vlaků
Koncem ledna vyjela nepozorná řidička ze silnice
v Mokropsech a narazila svým autem do ocelového sloupu, který nese elektrické vedení pro
vlaky. Nejprve to vypadalo, že sloup by bylo
možno opravit i za provozu vlaků, ale vzhledem
k rozsahu opravy a silným mrazům bylo rozhodnuto, že sloup je třeba zcela vyměnit, což zahrne
i betonářské práce. Bude to ale za cenu silného
omezení provozu vlaků. Řada vlaků bude zrušena,
vlaky pojedou jen 1x za hodinu – zatím víme, že
bez omezení zůstávají vlaky s odjezdem z Dobřichovic každou 08. minutu. Provoz bude veden
jen po jedné koleji s maximální rychlostí 50 km/
hod. Výluka bude trvat podle jednoho pramene
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Vlajka partnerského města Manhattan
v americkém Kansasu
4 týdny!!, podle druhého zdroje jen 2 týdny. Sledujte proto informace na www.cd.cz.
Obrňme se tady trpělivostí a v duchu „poděkujme“ i té řidičce auta.
Přesvědčili jsme se dne 17. února odpoledne,
že práce již probíhají, že poškozený sloup byl již
odstraněn a připravuje se betonáž základu pro
nový sloup.
vk

Dobřichovice a Manhattan
v Kansasu – partnerství,
o kterém se moc neví
Vzdálenost 8.022,58 km od Dobřichovic. Taková je
vzdálenost místa, kde vlaje vlajka našeho města.
Vlajku byste našli v jihozápadním cípu Městského
parku v centru města Manhattan v americkém
Kansasu v USA
Kansaský Manhattan má přezdívku „The Little
Apple“ (New York, kde se nachází ten slavnější
Manhattan, je „The Big Apple“, Velkým jablkem) je
od roku 2006 partnerským městem Dobřichovic
– možná jste si všimli cedule na dobřichovickém
městském úřadě, která toto partnerství stvrzuje.
Jak toto partnerství přes Atlantik vzniklo? Inicioval je Josef Bartoň-Dobenín, vnuk Cyrila Bartoně-Dobenína, který byl od roku 1910 majitelem
zbraslavského zámku (Bartoňové Dobenínové
byli úspěšní textilní průmyslníci z východních
Čech, kde jsou opět od 90. let po návratu z exilu
podnikatelsky aktivní). Josef Bartoň-Dobenín
se usadil v Kansasu v roce 1958 (do USA odešel
v roce 1950, původně do Nebrasky) a mnoho let
působil jako profesor na Kansaské státní univerzitě v Manhattanu. Péče o restituovaný majetek
a podnikatelské aktivity ho po roce 1989 částečně
zavedly zpátky do České republiky zejména na
Zbraslav, ale i do centra Prahy – a když Manhattan hledal partnerské město v Evropě, Josef
Bartoň oslovil tehdejšího dobřichovického starostu Václava Kratochvíla a smlouva o partnerství
byla na světě.
Vzhledem k již zmíněné vzdálenosti mezi
Dobřichovicemi a Manhattanem nejsou vzájemné návštěvy zdaleka tak časté jako v případě
partnerství s francouzským Villieu Loyes Mollon.
Dosud se uskutečnilo několik návštěv menších
skupinek občanů, nejpočetnější návštěva
z Dobřichovic byla v Manhattanu v září 2011, kdy
bylo slavnostně otevřeno zmíněné prostranství,
kde vlaje vlajka Dobřichovic.
Manhattan leží velmi blízko geografického
středu Spojených států a žije v něm necelých 55
tisíc obyvatel. Přes 700 z nich se hlásí ke svému
českému původu, mnoho obyvatel Manhattanu
má své kořeny i v Polsku, Německu a dalších
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Péčí Sokola a rodičů vznikla na sokolovně nová plocha pro bruslení
středoevropských zemích – jako jinde v Kansasu.
Manhattan ale jinak není pro americký, převážně
zemědělský, Středozápad typickým městem:
zdaleka největším zaměstnavatelem ve městě
je Kansas State University, kde mají díky stipendiu, založenému Josefem Bartoněm-Dobenínem, možnost studovat i vysokoškoláci z Čech
a Moravy. Okres Riley County, jehož je Manhattan
součástí, se od zbytku Kansasu liší také svými
voličskými preferencemi – v listopadových prezidentských volbách byl Riley County jedním
z pouhých pěti kansaských okresů (celkem je
v Kansasu okresů 105), kde zvítězil kandidát
demokratické strany a od ledna 46. prezident
Spojených Států, Joe Biden.
V době uzavření partnerské smlouvy s Dobřichovicemi byl v čele města starosta s českými
kořeny – Ed Klimek. Současnou starostkou
Manhattanu je Usha Reddi, která přišla do USA
s rodiči z Indie. V letošních volbách kandidovala
(za Demokratickou stranu) do Senátu, ale svou
kandidaturu v květnu odvolala, když se rozhodla,
že v krizové pandemické situaci se bude plně
věnovat své roli starostky města. Pokud by v kandidatuře pokračovala a ve volbách uspěla, bývala
by byla historicky první členkou Senátu s hinduistickým vyznáním.
Nedaleko Manhattanu je jedna z největších vojenských základen v USA, Fort Riley. Tato
základna je sama o sobě na české poměry docela
velkým městem, žije a pracuje v ní skoro 70 tisíc
lidí. Fort Riley je domovem slavné 1. pěší divize,
nepřerušeně nejdéle fungující (od roku 1917)
divize amerického pozemního vojska.
Další zajímavostí Manhattanu je jeho bohatá
umělecká scéna, zejména hudební. Manhattan každý rok hostí hudební a kulturní festival
„Midfest“, ve městě funguje sdružení hudebníků,
kulturních scén, fanoušků, rádií i hudebních
obchodů – „Manhattan Music Scene“ (najdete na
Facebooku pod „MHK Music Scene“). Nejznámější
skupina z Manhattanu se jmenuje Ultimate Fakebook a na své poslední desce z loňského roku
mají písničku, jak jinak, „Manhattan KS“.
Aktuální informace z Manhattanu se dozvíte
na serveru „Little Apple Post“ nebo si poslechněte
skvělé vysokoškolské rádio vysílající z K-State University, „KSDB-Wildcat“, obojí jednoduše najdete
na internetu. Také existuje – bohužel ne moc

frekventovaná – facebooková stránka dobřichovicko-manhattanského partnerství „Partner City
Program Between Manhattan, KS and Dobřichovice, CZ“.
Na začátku byla řeč o dobřichovické vlajce.
Na té manhattanské je jablko za kopcem a vyjadřuje rozvoj města a jeho příležitosti, zároveň
potvrzuje přízvisko města Little Apple. Tvar svahu
připomíná nedalekou vlnitou vrchovinu Flint Hills
a zelená barva symbolizuje bohatství přírodních
zdrojů v okolí. Modrá barva připomíná řeky Big
Blue a Kansas river a širokou oblohu nad prérií.
A bílá barva představuje neomezenou budoucnost Manhattanu.
Tomáš Knaibl

Zimní radovánky na
sokolovně
V posledních mrazivých dnech se opět ukázalo
jak velkým požehnáním, zejména pro děti, je
existence sportovního areálu takřka v centru
městečka. Zatímco sníh napadl sám od sebe a na
terénní podkovu vedle fotbalového hřiště přilákal
velké množství sáňkařů a bobařů, kteří z hřebene
sjížděli všemi směry, led bylo třeba připravit.
Dobřichovice opět ukázaly svůj potenciál. Zčistajasna se na scéně vynořila nová rodičovská komunita, která si pod vedením Petra Lebedy vzala za
své připravit kluziště na asfaltové ploše. Mnoho
rodičů a odrostlých dětí si po několik dní, ale

Pamětní plaketa Josefa Kubálka čeká na dalšího
laureáta
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zejména ale nocí a časných rán rozdělilo služby,
a připravilo ledovou plochu par-excellence. Není
to úplně legrace stát hodinu v třeskutém mrazu
skoro bez pohybu a ve zmrzlých prstech držet
stříkající hadici. Odměna se však záhy dostavila.
Kluziště si po soumraku využívali sami stříkači ke
svému hokeji, většinou tomu všemu ale předcházelo během dne veřejné bruslení, na kterém se
pravidelně scházely desítky lidí. Není asi možné
jmenovat všechny, kteří se o úspěch zasloužili,
kromě hlavního organizátora je ale potřebovat
poděkovat zejména manželům Gábině a Honzovi
Bělíkovým a vedoucímu technických služeb
města Oldřichu Svobodovi, který si ukrojil ze
svého volného času a místo návratu na základnu
a cesty domů očistil ledařům velký kus plochy od
napadaného sněhu.
JG

Všenorská škola uděluje
plaketu
Již deset let nese základní škola ve Všenorech ve
svém názvu jméno Josefa Kubálka. Významný
český pedagog (1876–1968), profesor učitelského ústavu, autor dlouhé řady odborných
publikací a učebnic včetně známých slabikářů, ve
Všenorech několik desetiletí žil.
Všenorští od počátku nechtěli, aby se jméno
v názvu stalo mrtvou literou, ale inspirací pro
aktivní školní práci, která zároveň uvede Kubálkovo dílo do souvislostí moderní doby. Za desetiletí se opravdu podařilo oživit Kubálkovo jméno

Škola nanečisto ve Všenorech

mnoha originálními školními projekty, společenskými akcemi, kontakty se zajímavými lidmi
i místy. Všenorská škola může být na čestný název
hrdá a Josef Kubálek, kdyby školu dnes viděl, by
jistě svůj přísný profesorský pohled zaměnil za
spokojený úsměv.
A protože úspěchy nepřicházejí samy, ale
jsou podloženy prací, pevnou vůlí, obětavostí
a snahou prospět, uděluje každoročně všenorská
škola
Čestnou plaketu prof. Josefa Kubálka.
Důstojnou materiální podobu jí dal všenorský
výtvarník Jan Maget a získat ji může ten z žáků,
učitelů, rodičů a přátel školy, kdo mimořádným
způsobem škole pomohl nebo se zasloužil o její
dobré jméno.
Kritéria jsou náročná a při závěrečné školní
slavnosti je pro každého velkou ctí plaketu
převzít. Je mimořádná doba a ta nabízí nebývalý
prostor pro mimořádné činy. Neznáte někoho,
kdo by si plaketu zasloužil? Čekáme i na vaše
návrhy.
ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory

Za normálních okolností by se v naší škole
v těchto dnech konala Škola nanečisto. Je to
taková školní ochutnávka, při které děti okusí
od každého trošku. Na jídelním lístku míváme
češtinu, zpívání, angličtinu, matematiku
a prvouku, kterou servírují usměvavé paní učitelky. Tento předkrm budoucí žáčky naladí a do
hlavního chodu v září se pak pouští s větší chutí.
Protože se letos u společné tabule sejít nemůžeme, posíláme alespoň nabídku našich všenorských specialit, na kterých si u nás děti mohou
pochutnat.
Speciality paní učitelek: prvky programu
Začít spolu, kritické myšlení, kooperativní vyučování, metoda čtení Sfumato, prostředí Hejného
matematiky, hravá AJ již od 1. ročníku, bloková
výuka TV s možností výběru aktivit podle vlastního zájmu, badatelské a jiné projekty, podpora
čtenářství prostřednictvím široké nabídky knížek,
péče o vzájemné vztahy ve třídě, ve škole i mezi
MŠ a ZŠ, příprava na volbu budoucího povolání.
Samozřejmostí je u nás ke specialitám
podávat úsměv, úctu a respekt k dětské osobnosti, podporu individuálního rozvoje, samostatnosti a zodpovědnosti, partnerské jednání
s dětmi i s rodiči, úzká spolupráce se školní psycholožkou a speciální pedagožkou.
Naši nabídku doplňuje pestrá nabídka
kroužků.
Dáte si?
RB

Sport
Volejbalová sezóna 2020 –
2021 zrušena
Správní rada Českého volejbalového svazu na
svém zasedání dne 10. 2. 2021 posoudila aktuální
epidemiologická opatření a přijala toto usnesení:
V soutěžním období 2020 – 2021 se ruší všechny
mistrovské soutěže ČVS (kromě extraligy mužů i žen)
bez sestupů i postupů. Pro soutěžní období 2021 –
2022 získávají všechna družstva právo účasti v soutěžích, do kterých byla zařazena pro sezónu 2020 – 2021.
Pro naše družstva to znamená, že v sezóně
2021 – 2022 budou Áčka mužů i žen hrát 1.
ligu, Béčko mužů krajský přebor 1. třídy a Béčko
žen krajský přebor 2. třídy. Doufáme, že žádné
z těchto družstev během nucené přestávky nic ze
svého volejbalového umění nezapomnělo.
HgS

Lyžařští orientační běžci
úspěšní na MČR i na
akademickém mistrovství
Již první podzimní mrazíky vzbudily velká očekávání a nadšení v dobřichovickém týmu lyžařských
orientační běžců. Po předchozí úspěšné sezóně
jsme přes léto poctivě makali, abychom byli připraveni na náročné souboje s mapou na běžkách.

Dobřichovická výprava na MČR v lyžařském orientačním běhu
Navíc jsme rozšířili členskou základnu, zejména
děvčata v hlavní kategorii D21, když k nám přestoupila bývalá reprezentantka Markéta Firešová
a výborná orientační běžkyně Bára Chaloupská.
Spolu s Májou Procházkovou tak dámy zkompletovaly štafetu s ambicemi bojovat o medaile.

S nástupem zimy jsme začali vyrážet za sněhem,
týdenní soustředění v Krkonoších, poté v Jizerských
horách, tréninkové nasazení bylo vysoké a naskakovaly jak kilometry, tak jejich intenzita. Bohužel závody
byly postupně odkládány, a to ne z důvodu nedostatku sněhu, jak bylo v minulosti obvyklé, ale kvůli

9

2/2021
vládním opatřením v souvislosti s pandemií nemoci
COVID-19. O posledním lednovém víkendu jsme se
ale dočkali. Pořadatelům z Vrbna pod Pradědem se
povedlo získat výjimku a za přísných hygienických
opatření uspořádat nominační závody na MS v LOB,
taktéž MČR ve sprintu a Český pohár na klasické trati.
Závody navíc byly klasifikovány i jako akademické
mistrovství. Bylo o co bojovat, šli jsme do toho.
Výprava čítala Tomáše Rusého a již zmíněné
Báru, Maky a Máju, všichni studenti vysokých
škol. S negativními testy jsme v sobotu brzy ráno
vyrazili do Jeseníků. Odpoledne se jelo mistrovství ve sprintu. Závod se jel na loukách v okolí
Rýmařova, ve velmi ostrém sněhu, kde se chytaly
lyže, a byl tak plný pádů. Obratnost na lyžích byla
klíčem k úspěchu, schopnost rychle se orientovat
v husté síti najetých stop se také velmi hodila.
Nejlépe zajela Maky v D21, která dojela pátá,
avšak třetí v akademickém pořadí a získala tak

bronzovou medaili. Na osmém a devátém místě
se pak seřadily Bára s Májou, Tomáš dojel v H21
třináctý. Maky se závodem nebyla úplně spokojená, říkala, že hned na jedničku ztratila špatnou
volbou lehce přes minutu, což ji stálo celkové třetí
místo, ale my medaili bereme a moc gratulujeme!
Druhý den se pak jel závod na klasické trati,
znovu v rámci akademického mistrovství. Proti
předchozímu dni se výrazně ochladilo a vysvitlo sluníčko, sníh byl tupý a pomalý, ale pocitově mnohem
příjemnější a dalo se jezdit i mimo stopy. Závod
tak dostal úplně jinou dimenzi a bylo potřeba na
mnoha místech rozhodnout, jestli se náhodou
nevyplatí si to někde takzvaně fiknout. V ženách
byla znovu nejlepší Maky, když skončila čtvrtá,
a třetí v akademickém pořadí. Parádně zajela i Bára,
která dojela hned za ní, pátá. Mája si polepšila oproti
sobotě o jednu příčku, když v cíli byla osmá. Tomášovi se znovu moc nezadařilo a skončil až 14tý.

Druhý závod a druhá medaile je pro Maky
i Dobřichovice skvělý úspěch a znamená to, že
malé středočeské Dobřichovice jsou na mapě
lyžařského orientačního běhu vidět. Navíc
i výkony Báry a Máji byly velmi povedené.
V mužích nás navíc potěšil i hostující Ondra
Hlaváč, který oba dva dny proháněl české reprezentanty a skončil dvakrát do šestého místa.
Otázkou je, co bude dál, v sezóně máme
naplánované ještě dva závodní víkendy v půlce
března, které bychom moc rádi jeli. A to i za zpřísněných hygienických podmínek s negativními
covid testy, jako v Rýmařově. Uvidíme, jak se ale
nakonec situace vyvrbí. My se ale určitě budeme
udržovat v provozní teplotě, ať jsme v případě
možnosti schopni podat ty nejlepší výkony! Tak
ať je ta zima ještě dlouhá!
Tomáš Rusý

chybějícího jednoho pouličního světla v ulici Na
Schodech na Brunšově. Spodní část ulice byla
již někdy dříve osvětlena ale v horní části, blíže
ke křižovatce s ulicí Pod Pensionátem, jakoby
jedno světlo chybělo a lidé si večer přisvěcovali
tmavý úsek mobilním telefonem. Vznesl jsem na
pana tajemníka dotaz ohledně plánu na doplnění a velice mě potěšila jeho okamžitá reakce
a příslib toho, že se na to v nejbližší době podívá.
Já jsem celou věc pustil z hlavy s předpokladem, že Městský úřad Dobřichovice řeší jiné,
jistě důležitější, záležitosti. Před pár dny, ani ne
dva měsíce po mém emailu, se v kritickém úseku
objevila nová pouliční lampa. To mě osobně, ale

i naše děti, které dříve měly strach tímto úsekem
procházet a na vlak chodily raději oklikou,
nesmírně potěšilo. Především mě ale potěšil fakt,
že můj podnět byl takto rychle vyslyšen a že se
pracovníci městského úřadu i nadále zajímají
o to, co a jak se dá dále vylepšit. Tento dojem jsem
tam, kde jsme dříve bydleli, neměl a je to moc
príma pocit. Dovolte mi tímto krátkým článkem
veřejně poděkovat panu tajemníkovi Mrázovi,
panu starostovi Hamplovi a panu architektovi
Kándlovi, kteří se na tomto dobrém počinu, který
bezesporu přispěl k vyšší bezpečnosti v této
oblasti, podíleli.
Tomáš Kuča

Názory čtenářů
Poděkování pracovníkům
Městského úřadu
Dobřichovice
Do Dobřichovic jsem se s rodinou přestěhoval
teprve nedávno. Jedním z důvodů bylo i to, že
se nám již dříve moc líbilo, jak se naše město
rozvíjí a pořád se něco nového buduje. O to víc
mně potěšila následná osobní zkušenost s tím,
jak členové našeho městského úřadu reagují
na podněty občanů. Sám jsem před dvěma
měsíci vznesl e-mailový dotaz na pana tajemníka, s prosbou o pouhou informaci. Týkalo se to

Kultura u nás i v okolí
Česká televize odvysílala
dokument o sochařce
a malířce Zuzaně Čížkové
Česká televize nedávno odvysílala dokumentární
cyklus „Ještě hořím?“ v režii Hany Pinkavové.
Jeden z šesti dílů byl věnovaný také dobřichovické sochařce a malířce Zuzaně Čížkové, která
zde nejen žije, ale i tvoří. V minulých letech
zde a v nejbližším okolí působila jako výtvarný
pedagog. V areálu dobřichovického zámku a v
okolí i uvnitř Mokropeské kapličky se konal jeden
z jejích workshopů Krásná řeč, během kterého se
vždy dvojice dětí, slyšící žák společně s neslyšícím
žákem, snažila namalovat jeden obraz.
Tento projekt zaznamenával i druhý štáb České
televize pro pořad Televizní klub neslyšících.
Pro cyklus dokumentů Ještě hořím? se štáb
Hany Pinkavové vydal také do půvabného okolí
dobřichovického podzámčí, ale i do širšího
okolí, například do Černolických skal. V několika
rolích zde vystupují i další dobřichovičtí občané
(Andrea Kudrnová, Lucie Kukulová, Jan Štíhel,
Hynek Moravec).
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Zuzana Čížková svá díla vystavovala na mnoha
prestižních místech v ČR i zahraničí, například
v Prezidentské galerii v Bruselu, v pražském Karolinu, v Grand Palais v Paříži či v Královské zahradě
Pražského hradu. V zahraničí se vždy prezentovala zejména obrazy. Získala několik výtvarných
ocenění a její sochařské realizace můžeme vidět
v Praze 9 (tři kamenné madony – Madonino tajemství) i v Praze 5 (reliéf Nápis znakovou řečí), v Brandýse nad Labem, v Poděbradech a jiných městech
v Česku. Menšími díly, zejména obrazy s komorními plastikami je zastoupena v soukromých
i státních sbírkách v ČR i v zahraničí. V průběhu let
jí nepříznivé okolnosti zavedly od těžkopádného
kamene ke křehkým a létajícím motivům vyjádřenými malbou. Ve své na první pohled pozitivní
tvorbě se zabývá otázkami současného životního
stylu v Evropě na přelomu století s proměnnou
duchovního života v technický pokrok zároveň
honbou lidí za dokonalostí i přeměnou krajiny.
Film navazuje na předchozí díl „Kamenosochařka Zuzana Čížková“, vysílaný v roce 2006
a prostřihy z tohoto staršího dílu jsou doplněné
novými záběry z let 2017 a 2018. Dokumentární
film „Kamenosochařka a malířka Zuzana Čížková“

byl premiérově vysílán 21. ledna tohoto roku a na
i-Vysílání České televize jej můžete shlédnout
minimálně do konce kalendářního roku.
AK

Veřejná sbírka na divadlo
přesáhla prvních 200.000 Kč
Zakladatelka veřejné sbírky na divadlo Radka Alexy
(Středisko volného času Dobřichovický domek
a Infocentrum Dobřichovice) pravidelně zasílá
na úřad ke zveřejnění na webové stránky města
aktuální stav účtu a seznam všech, kteří do sbírky
od jejího založení, v listopadu 2019, doposud přispěli. I v tomto čísle zveřejňujeme současný stav
sbírky. Skvělou zprávou je, že sbírka nedávno
přesáhla úctyhodných 200 000,- Kč. To nás nejen
těší, ale také dokazuje velký zájem a náklonnost
našich i přespolních občanů podpořit v budoucnu
výstavbu kulturního sálu a podporu místní Dobřichovické divadelní společnosti.
Velké díky vám všem, kdo pomáháte, a to
zejména i v této nelehké době.
AK
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ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory
přijme od srpna 2021
UČITELKU/UČITELE s aprobací český jazyk 2. st.,
matematika a přírodovědné předměty
úvazek dle dohody (lze i částečný)
Nabízíme příjemný kolektiv, partnerské jednání, možnost osobního růstu.
Požadujeme chuť do práce, kladný přístup k dětem, kolegiální smýšlení,
odpovídající vzdělání.
Kontakty: reditelna@skolavsenory.cz, tel.: 604 236 661, www.skolavsenory.cz
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Nová linka COVID volejte 1221
všední dny 8 – 19, víkendy 9 – 16:30
COVID linka pro seniory 800 555 655
Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba dispečink – 155

Policie – 158
Policie Praha-venkov – stálá služba
974−861−111, 974−882−103
Městská policie
724−060620 nebo 605−255450
Hasiči Řevnice tísňové volání – 150
Dobřichovická sochařka a malířka Zuzana Čížková (vpravo) u své malby

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 vody a kanalizace
Aquaconsult s.r.o. – 25164−2203
pohotovost stálá služba
724-005900

č í s l a

Poruchy plynu STP a.s. pohotovost
1239 nebo 244 472 811 nebo 812

t e l e f o n n í

Hasiči Dobřichovice – 150

D ů l e ž i t á

Záchranná služba Řevnice, doprava nemocných, lékařská pohotovost
25772 −1777, 602−237−037

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.
Informační list je periodickým tiskem
města Dobřichovice. Vychází 1x měsíčně
a je rozšiřován zdarma do všech domácností.
e-mail: info@dobrichovice.cz,
http://www.dobrichovice.cz
Evidováno Ministerstvem kultury ČR
pod č. MK ČR E 11061
Datum vydání 17. února 2021
Uzávěrka příštího čísla je 15. března 2021
Řídí redakční rada ve složení:
V. Kratochvíl (odpovědný redaktor),
P. Hampl, M. Pánek, J. Růžek,
J. Knajfl, F. Kándl, V. Cvrčková
Úprava publikace Martin Pavlík
Tiskárny MAESTRO spol. s r.o.
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