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Slovo starosty
Rekonstrukce Tyršovy ulice
V loňském roce byla započata rekonstrukce
vozovky Tyršovy ulice, resp. přesněji silnice
III/11510 v úseku Všenory – Dobřichovice. Nový
asfalt byl v minulém roce položen směrem od
Všenor až zhruba na úroveň poloviny parkoviště u nádraží. Oprava asfaltu této frekventované
komunikace by měla pokračovat během nadcházejících letních prázdnin. Letos by měl být
opraven celý zbývající úsek až k mostu.
Samotná oprava by měla být, dle informací
Správy a údržby silnic, zahájena 8. 7. 2019
a bude rozdělena na dvě etapy. První etapa
je plánována na termín 8. 7. – 21. 7. a měl by
v rámci ní být zrekonstruován úsek od přejezdu k pneuservisu směrem k mostu, tedy úsek
mezi prvními a druhými závorami. 2. etapa by
pak měla proběhnout v termínu 22. 7. až 4. 8.
a bude v rámci ní rekonstruován úsek od parkoviště u nádraží směrem k prvním závorám.
Zároveň s první etapou je navíc koordinována
oprava železničního přejezdu u mostu, kterou
bude realizovat SŽDC. Stavba si samozřejmě
vyžádá dopravně inženýrská opatření, v rámci
nichž budou navrženy objízdné trasy. O nich
vás budeme průběžně informovat na webových
stránkách města.
Tato stavba, podobně jako v minulém
roce, přinese řadu dočasných dopravních
omezení, ale věřím, že vzhledem k očekávanému zlepšení technického stavu komunikace, nalezneme v sobě všichni dostatek
pochopení a trpělivosti. Rád bych ještě připoměl, že Tyršova ulice je komunikací krajskou
a Dobřichovice tak mají značně omezený vliv
na rozhodnutí, která se této stavby týkají.
I tak se ale budeme snažit, prostřednictvím
našeho technického dozoru upozorňovat
investora stavby, jímž je Středočeský kraj,
na případné nedostatky, pokud by nějaké
na stavbě vznikly a žádat jejich odstranění.
Zároveň budeme vyvíjet tlak na dodržování
termínů.

Starosta se zastupiteli města přivítal nové občánky narozené v roce 2018

Problém driftingu
v Dobřichovicích
Rada města v květnu projednávala na podnět
občanů problém, který se v poslední době
rozmohl v Dobřichovicích a jejich okolí. Jedná
se o tzv. drifting a noční „závody“ provozované
skupinkami mladých automobilistů na některých
místech Dobřichovic. Ti se scházejí, resp. sjíždějí
na místech, kde je větší asfaltová plocha, kde
testují své schopnosti jízdy smykem. Toto
chování, kromě toho, že ruší noční klid, je
zcela bezohledné a zvláště u Plynboudy, kde
se setkávají tito řidiči asi nejčastěji, nesmírně
nebezpečné. Zmínění řidiči totiž provádí smyky
těsně u stojanů s pohonnými hmotami, včetně
LPG. Řidiči pak často testují i rychlost svých aut na
rovném úseku mezi Dobřichovicemi a Karlíkem,
což je rovněž velmi nebezpečné, protože v pozdních večerních hodinách mohou snadno srazit
cyklistu, který se vrací z Dobřichovic do Karlíka.

Rada tento problém nepodceňuje, a proto
jsme vyzvali městskou policii, aby prováděla zvýšenou kontrolu vozidel v nočních hodinách a v
exponovaných místech, jako je Plynbouda, parkoviště u nádraží, parkoviště u Lidlu, křižovatka
u JoJoGymu, či kruhový objezd u Sokolovny.
Zároveň v pátek a v sobotu večer by měla v Dobřichovicích mít zvýšený dohled hlídka dopravní
policie. V rámci možností budou ze strany PČR
prováděny namátkové kontroly.
Chtěli bychom požádat všechny, kdo budou
svědky podobného bezohledného chování
řidičů, aby bez prodlení volali na místo hlídku
policie.
Chtěli bychom požádat všechny, kdo budou
svědky podobného bezohledného chování
řidičů, aby bez prodlení volali na místo hlídku
policie, ať už státní (158), nebo městskou (606
707 156) – jen ve spolupráci s vámi se nám podaří
této „kratochvíli“ zamezit. Děkujeme!
Krásné a pohodové letní dny přeje Petr Hampl

Zprávy z městského úřadu
Zpráva o činnosti Městské
policie
Jistě víte, že Městská policie Černošice vykonává
na základě dohody a smlouvy mezi oběma městy
dohled i zákroky na území Dobřichovic. Ze zprávy
o její činnosti v měsíci květnu vybíráme několik
informací:
Největší počet problémů je podle očekávání
v dopravě. Policie provedla v květnu 4 měření
rychlosti vozidel v Pražské ulici a bylo pokutováno
cca 30 řidičů, maximální zjištěné překročení bylo

o 20 km/hod. Další problémy řeší policie s parkováním – hlavně s tím, že na parkovišti v ulicích
Palackého a V Zahradách parkují auta bez parkovacího kotouče, další auta parkují na místech vyhrazených pro invalidy, auta parkují na chodnících,
parkují před vjezdy do garáží atd. a to jen proto,
že jejich řidiči tzv. „spěchají“, jinými slovy nemohou
zaparkovat na volném místě o 100 m dále a kousek
dojí pěšky. Znova zde opakujeme, že některé ulice
v Dobřichovicích jsou označeny dopravní značkou
„Obytná zóna“. V těchto ulicích (např. část ulice 5.
května od školy k lávce, Krajníkova ulice a další)
je možné parkování jen na místech k tomu urče-

ných. A dále – velmi důležité!! – v těchto ulicích je
povolena maximální rychlost 20 km/hod. s předností chodců v celém profilu ulice. To málokdo ví,
ale staré přísloví praví, že „neznalost zákona neomlouvá“. Kdypak jste si naposled přečetli dopravní
předpisy a významy značek??
Dále policie řešila telefonáty občanů, jejich
stížnosti na chování, na hluk v noci a na další problémy a přestupky. Byli i u dvou dopravních nehod
a ve spolupráci se státní policií pomáhali při vyšetřování vloupání. Podrobnou zprávu o činnosti
Městské policie najdete na www.dobrichovice.cz.
vk

Obrázek na titulní straně: Pod památnou lípou se již dvakrát sešli občané, aby žádali odchod Andreje Babiše z politiky. Foto H. Moravec
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Letní provoz Městské knihovny
V červenci bude knihovna otevřena pouze v úterky
od 18 do 20 hodin a ve čtvrtky od 14 do 17 hodin.
V srpnu bude knihovna celý měsíc zavřena
Knihy, které si v červnu půjčíte nebo prodloužíte, můžete vrátit až začátkem září. Věříme, že
vám knihy z naší knihovny zpříjemní letní měsíce
a budeme se na vás těšit opět v září.
Za dobřichovickou knihovnu vám přeje
krásné léto
Veronika Krecbachová a Eugenie Řehnová

Nechodí vám zprávy ze SMS
rozhlasu?
V posledních dnech se na městský úřad obrátilo
více lidí, že jim přestaly chodit zprávy ze SMS rozhlasu města Dobřichovice. Zvláště nepříjemné to
bylo pro ty občany, kterým nepřišla informace
o uzavření lávky pro pěší v době její opravy.
Pokud se vám stala podobná věc a přišli jste
o zasílání zpráv z městského úřadu, pravděpodobně jste zapomněli udělit souhlas s využitím
vašich osobních údajů pro účely zasílání zpráv.

Tento souhlas je vyžadován zákonem o GDPR.
Pokud tedy chcete, aby vám zprávy opět začaly
chodit, je nutné se opětovně zaregistrovat. Máte
tyto 3 možnosti:
1. Telefonicky na čísle 257 712 183.
2. E-mailem na info@dobrichovice.cz
3. Registrační SMS zprávou dle pokynů, které
najdete na www.dobrichovice.cz v sekci „Pro
občany/SMS InfoKanál.
Obdobným způsobem se samozřejmě mohou
přihlásit i noví odběratelé zpráv z městského úřadu.
Děkujeme za pochopení.
Redakce

Domácí zpravodajství
Dobřichovičtí ve Francii
Dne 6. června jste si mohli povšimnout
u školy v ulici 5. května skupinky rozespalých osob, kterak nastupuje do autobusu.
Jednalo se o členy delegace občanů z Dobřichovic a okolí, kteří se vypravovali na letošní
návštěvu naší partnerské obce Villieu Loyes
Mollon ve Francii. Další pak cestovali svými
auty, abychom se pak na místě sešli v rekordním počtu 48 účastníků. Z toho 14 bylo dětí
z naší základní školy, kde se učí francouzsky.
Ale i s tímto počtem si naši francouzští přátelé
poradili a všechny nás po přivítání a rautu
uložili ve svých domovech.
Strávili jsme krásné tři dny úžasným programem. V pátek jsme viděli areál Transpolis,

který slouží k testování bezpečnosti vozidel, ale
i například bariér na dálnicích a silnicích. Z něj
jsme se přesunuli do nádherné zahrady zámku
St. Exupéry, kde slavný spisovatel trávil prázdniny. Byl pro nás připraven piknik a venkovní
společenské hry. Po obědě následovala prohlídka zámku a projížďka nádhernými historickými automobily.
V neděli jsme zavítali do městečka Clochemerle, jehož český název vám pravděpodobně
více napoví. Zvonokosy, malebné město v kraji
Beaujolais s výhledem na vinice, které proslavila
kniha spisovatele Gabriela Chevalliera. Všichni
jsme byli zvědaví zejména na slavný pisoár na
náměstí.
Nedělní dopoledne jsme strávili ve středověkém Pérouges „hledáním pokladu“ ve smíšených
česko-francouzských družstvech. Do hry jsme se

tak zabrali, že nám ani nevadil déšť, který nás provázel téměř po celý den.
Závěrem celého programu byl slavnostní
večer. Proslovy starostů obou našich měst, tanec
budhistických tanečnic a tanečníků, hudba
a zpěv karaoke, bohatá hostina a srdečná atmosféra, tak by se dal jen velmi stručně popsat celý
večer. Jak jsme si to ale celé užili, to vlastně ani
popsat nejde. O to emotivnější pro nás všechny
bylo loučení. Přímo z večírku jsme totiž nasedali
do autobusu a odjížděli. Nechyběly ani slzy, vždyť
se známe už tak dlouho. Naše přátelství trvá již
22 let. Slzám dojetí se ale neubránili ani úplní
nováčci. Nebude ale trvat dlouho a Francouzi přijedou do Dobřichovic, pravděpodobně v květnu
příštího roku. A proto při loučení znělo „L´année
prochaine!“, příští rok na shledanou.
EŠ

SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ
ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A ZE PSŮ
TERMÍN 30. 6. 2019
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD HRADÍ:

Sazba poplatku: 700 Kč (za osobu či
nemovitost a rok)

občané s trvalým pobytem v Dobřicho-

VS: 3722 (odpady),1341 (psi)

vicích

POPLATEK ZE PSŮ HRADÍ

občané se zrušeným trvalým pobytem, tj.

Držitel psa, tj. fyzická osoba, která má

s úřední adresou: Vítova 61, Dobřichovice

trvalý pobyt v Dobřichovicích, nebo práv-

majitelé rekreačních objektů v Dobři-

nická osoba, která má sídlo v Dobřichovi-

chovicích

cích a drží psa.

majitelé bytů a domů, v nichž není

Číslo bankovního účtu: 388029319 /
0800
SS: uveďte č. domu (číslo chaty se uvádí
s předponou 200)
Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno
a příjmení všech osob, za které platíte.
Místní poplatek je forma daně. Včas

Sazba poplatku: 100 Kč za psa v rodin-

nezaplacené nebo neodvedené poplatky

nikdo hlášen k trvalému pobytu

ném domě, 200 Kč za psa v bytě, částky

nebo část těchto poplatků může městský
úřad zvýšit až na trojnásobek.

cizinci, kteří mají na území města povo-

za každého dalšího psa lze vyhledat na

lený trvalý nebo přechodný pobyt po

webových stránkách města nebo zjistit na

dobu delší než 90 dnů, nebo pobývající

městském úřadě.

na území ČR přechodně na dobu delší

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017
o místních poplatcích a podrobnosti
o platbách všech poplatků naleznete na

3 měsíců, osoby, kterým byla udělena

Platit poplatky je možné buď hotově na

mezinárodní ochrana nebo dočasná

Městském úřadě, nebo bankovním převo-

ochrana cizinců

dem nebo poštovní poukázkou

www.dobrichovice.cz.
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Hospodaření města Dobřichovice v roce 2018
Položka

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1343
1345
1348
1361
1381
1382
1511
4111
4112
4116
4121
4122
4129
4213
4216
4229
8115
8124
1039
2122
2212
2219
2292
2310
2321
3111
3113
3231
3314
3319
3329
3349
3392
3399
3419
3421
3549
3612
3613
3631
3632
3633
3635
3639
3722
3725
3745
3900
4319
4351
5212
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Název položky
CELKEM
Daňové položky celkem
Daň z příj. fyz. osob ze závis. č
Daň z příj. fyz. os. z sam. výd. č.
Daň z příj.fyz.os.z kapit. výn.
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů práv.osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Popl. za prov. sys. likv. kom. odp.
Poplatek ze psů
Popl.užívání veřej. prostranst.
Poplatek z ubytovací kapacity
Popl.za zhodnoc.staveb.pozemku
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Převod odvodu z loterií a her
Daň z nemovitých věcí
Neinv.přijaté transf.z VPS SR
Neinv.přij.tran.ze SR - s. d. vzt.
Ost.neinv.přij.transfery ze SR
Neinv.přijaté transf.od obcí
Neinv.přijaté transf.od krajů
Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.
Inv. přijaté transfery ze SF
Ost. invest. přij. transf. ze SR
Ost. inv. př. transf. od r. územ. ú.
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ
Uhraz. splát. dlouhodob. přij. půjček
Ost. záležitosti lesního hosp.
Sběr a zprac. druhot. surovin
Silnice
Ost.záležit.pozem.komunikací
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Odvád. a čist. odp. vod, nak. s kal
Mateřské školy
Základní školy
Základní umělecké školy
Činnosti knihovnické
Ost. záležitosti kultury
Ost.z.ochr. památ., p. o kult. děd
Ost. záležitosti sdělov. prostř.
Zájmová činnost v kultuře
Ost. zál. kult., círk., sděl. pros.
Ostatní tělovýchovná činnost
Využ. vol. času dětí a mládeže
Ostat. spec. zdravotnická péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí
Územní plánování
Komun.služby a úz.rozvoj j.n.
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využív.a zneškod. komun. odpadů
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
Ost.činn.souv. se služ. pro obyv
Ost.výd.související se soc.por
Os. asistence, peč. služba, sam. by
Ochrana obyvatelstva

Příjmy
Rozp. po změnách
85 312 000,00
65 660 000,00
9 400 000,00
300 000,00
1 000 000,00
10 000 000,00
1 388 308,60
20 500 000,00
2 200 000,00
60 000,00
250 000,00
50 000,00
1 500 000,00
500 000,00
200 000,00
0,00
2 750 000,00
100 000,00
2 365 400,00
310 613,20
300 000,00
515 000,00
150 000,00
0,00
11 820 678,20
0,00
0,00
0,00
380 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 452 000,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
140 000,00
120 000,00
1 300 000,00
0,00
0,00
0,00
1 800 000,00
550 000,00
50 000,00
0,00
0,00
13 000 000,00
0,00
20 000,00
750 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Skutečnost
99 080 946,04
75 836 468,93
12 593 325,68
289 251,17
1 143 863,22
10 508 495,60
1 201 180,00
25 824 054,14
2 721 554,00
64 284,00
116 190,00
34 948,00
740 000,00
232 479,00
301 280,78
188,65
2 740 297,37
107 710,92
2 365 400,00
327 006,20
292 200,00
515 000,00
150 000,00
1 213 647,00
12 354 113,20
0,00
0,00
0,00
86 183,85
8 961,00
0,00
1 108,00
0,00
0,00
1 411 759,00
0,00
0,00
0,00
24 423,00
0,00
0,00
87 437,50
171 300,00
1 265 410,00
0,00
0,00
0,00
1 443 762,46
742 260,77
30 000,00
0,00
0,00
1 792 913,10
0,00
352 397,00
961 551,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Výdaje
Rozp. po změnách
68 140 000,00

Skutečnost
78 836 437,63

Financování
Rozp. po změnách
Skutečnost
-5 544 000,00
-20 244 508,41
-5 544 000,00
-20 244 508,41

-5 544 000,00
350 000,00

292 544,75

4 500 000,00
14 000 000,00
350 000,00
100 000,00
500 000,00
4 150 000,00
6 556 000,00
585 000,00
650 000,00
407 350,00
500 000,00
380 000,00
1 050 000,00
4 000 000,00
607 000,00
154 850,00
33 800,00
500 000,00
500 000,00
3 340 000,00
50 000,00
450 000,00
200 000,00
2 300 000,00
3 600 000,00
0,00
2 050 000,00
200 000,00
100 000,00
176 000,00
100 000,00

3 986 500,62
13 749 272,73
332 477,33
86 709,25
483 449,00
3 481 582,95
6 028 195,15
154 548,00
667 830,92
402 000,00
260 397,00
393 765,00
1 049 928,54
3 999 625,10
607 000,00
100 570,00
13 800,00
299 947,11
547 808,31
3 339 771,91
0,00
387 971,50
171 735,43
2 427 204,48
3 611 137,40
0,00
1 901 034,04
171 199,00
59 167,50
100 401,00
0,00

-14 036 508,41
-6 208 000,00
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Položka
5311
5512
6112
6115
6118
6171
6310
6320
6330
6399
6409

Název položky
Bezpečnost a veř. pořádek
PO - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby do zast. územ. samospr. cel
Volba prezidenta republiky
Činnost místní správy
Obec. příj.a výd. z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifik.
Přev.vl.fondům v rozp.úz. úrov.
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti j. n.
Výdaje
Financování
Příjmy

Příjmy
Rozp. po změnách
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Výdaje
Rozp. po změnách
1 500 000,00
710 000,00
1 670 000,00
74 345,00
69 331,92
8 400 000,00
265 000,00
245 600,00
0,00
2 565 723,08
200 000,00

Skutečnost
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 412,88
3 019,47
0,00
14 856 577,58
0,00
0,00
78 836 437,63
20 244 508,41
99 080 946,04

Skutečnost
1 500 000,00
689 466,40
1 680 340,94
74 345,00
69 331,92
8 379 756,55
268 496,22
246 710,00
14 856 577,58
1 963 839,00
0,00

Financování
Rozp. po změnách

Skutečnost

Hospodaření města Dobřichovice v roce 2018
Číslo
Název položky
položky

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1343
1345
1348
1361
1381
1511
4111
4112
4129
8115
8124
1039
2122
2212
2219
2292
2310
2321
3111
3113
3231
3314
3319
3329
3349
3392
3399
3419
3421
3549
3612
3613
3631

Daň z příj. fyz. osob ze závis. činnosti
Daň z příj. fyz. osob z sam. činnosti
Daň z příj. fyz. os. z kapit. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů práv. osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Popl.za likvidaci komunál. odpadu
Poplatek ze psů
Užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Popl. za zhodnoc. staveb. pozemku
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitých věcí
Neinv.přijaté transf. z VPS SR
Neinv. přij. tran. ze SR - s. d. vzt.
Příspěvek na Jrálovský průvod
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ
Uhraz.splátky dlouhodob. půjček
Lesní hospodářství
Sběr a zprac. druhotných surovin
Silnice
Ost.záležit.pozemních komunikací
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Odpadní vody
Mateřská škola
Základní škola
Základní umělecká škola
Činnosti knihovnické
Ost. záležitosti kultury
Ochrana památek a kult dědictví
Informační list
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti v kultuře
Ostatní tělovýchovná činnost
Využ. vol.času dětí a mládeže
Speciální zdravotnická péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení

Příjmy v Kč
78 621 000
59 080 000
12 000 000
200 000
1 100 000
9 600 000
1 400 000
25 000 000
2 600 000
60 000
120 000
50 000
900 000
250 000
300 000
2 750 000
100 000
2 500 000
150 000

Výdaje v Kč Financování
v Kč
61 940 000 -16 681 000

Číslo
položky
3632
3633
3635
3639
3722
3725
3745
3900
4319
4351
5212
5311
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6409

Název položky
Pohřebnictví
Inženýrské sítě
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využív. a zneškod. komun. odpadů
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
Ostatní služby pro obyvatele
Zájezdy seniorů
Pečovatelská služba
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnost a veřejný pořádek
Dobrovolní hasiči
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Přijaté a vydané úroky
Pojištění majetku města
Odevzdané DPH
Ostatní činnosti

Příjmy v Kč

13 000 000
50 000
800 000

8 000
3 000

Výdaje v Kč Financování
v Kč
50 000
400 000
1 500 000
2 300 000
3 700 000
2 200 000
210 000
120 000
160 000
100 000
1 500 000
650 000
1 750 000
8 500 000
250 000
250 000
3 500 000
200 000

-13 441 000
-3 240 000
300 000
10 000

1 440 000

20 000

140 000
170 000
1 300 000

1 500 000
800 000

300 000
6 000 000
6 000 000
350 000
100 000
500 000
3 000 000
7 300 000
100 000
650 000
1 000 000
600 000
380 000
1 100 000
3 500 000
300 000
100 000
20 000
300 000
500 000
2 500 000

Výdaje
Financování
Příjmy

61 940 000
16 681 000
78 621 000

Stavy na účtech k 10. 12. 2018:
Účet u České národní banky
Běžný účet
Sociální fond (FKSP)
Zvláštní účet Královský průvod
Zvláštní účet pro ČOV
Celkem na účtech

13 667 534
16 635 665
131 786
20 501
13 096 735
43 552 221

Úvěry k 10. 12. 2018:
Úvěr na přístavbu školy
Splátky úvěru

11 364 000
3 240 000
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Letošní setkání občanů Dobřichovic a Villieu Loyes Mollonu ve Francii

O čem jednala rada města
Město Dobřichovice obdrželo výzvu k uplatnění předkupního práva na dvě chaty (č. e. 48,
nabídková cena 720.000,- Kč a č. e. 47, nabídková
cena 800.000,- Kč), protože chaty stojí na pozemcích města.
Na pozemcích města se v současné době
nachází 6 chat, na jednu z nich již je z důvodu
neplacení nájmu podána žaloba na vyklizení
a odstranění. Rada města diskutovala možnou
výhodnost postupného skupování těchto nemovitostí jako investice určené k budoucímu prodeji.
Záležitost předloží zastupitelstvu města.
Rada projednala případy hlučného a nebezpečného chování některých mladých řidičů na
prostranství u Plynboudy. Pozvala na jednání velitele Městské policie. Přijala usnesení, že bude jak
na Policii ČR, tak i na MP žádat posílení dohledu
nad problematickými místy ve městě.
Rada schválila postupnou výměnu oken
v budově umělecké školy v termínu podle
provozu ve škole a pověřuje pana Tichánka
dozorem této stavby.
Město Beroun přispěje částkou 20.000 Kč na
náklady královského průvodu.
Rada schválila výši odměn pro členy volebních komisí pro nadcházející volby do EP na 2.800
– 3.200 Kč.
Na další jednání rady byl přizván Ing. M.
Langr, Ph.D., proděkan pro pedagogickou
činnost fakulty dopravní a zástupce .návrhu na
řešení dopravní situace v Dobřichovicích, bude
se jednat o dokument určující priority k řešení,
avšak bez návrhu konkrétních opatření. Tým Ing.
Langra ještě zpracuje podrobnější nabídku a rada
bude na dalším zasedání diskutovat, jaké výstupy
ze spolupráce s FD ČVUT očekává.
Jednotlivá školská zařízení předložila k odsouhlasení výkazy zisků a ztrát příspěvkových organizací MŠ Dobřichovice, ZŠ Dobřichovice a ZUŠ
Dobřichovice. Rada hospodaření příspěvkových
organizací města schválila a žádá ředitele všech tří
příspěvkových informací o osobní prezentaci hospodaření za školní rok 2018/2019 a následné nastavení spolupráce se zřizovatelem do dalších let.
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Rada projednávala projektovou dokumentaci
zpracovanou kanceláří SUDOP pro SŽDC týkající se optimalizace trati údolím Berounky. Po
zapracování návrhů členů rady a zastupitelstva
(zasedání Rady 11. 6. 2019) budou tyto zahrnuty
v požadavcích města Dobřichovice k návrhu projektu a odeslány projektantovi (SUDOP). V projektu již byly zohledněny požadavky předložené
na jednání ministrovi dopravy D. Ťokovi a generálnímu řediteli SŽDC.
Starosta přednesl návrh na rozdělení grantů
v rámci grantového řízení města Dobřichovice;
granty byly navrženy k rozdělení s ohledem na
předchozí zkušenosti se žadateli, v potaz byla
brána i kvalita a včasnost předchozího vyúčtování. Rada záležitost projednala a po drobných
úpravách schválila poskytnutí dotací na pořádání
sportovních, kulturních a společenských akcí
v roce 2019.
Rada projednala žádost P. Víška o podporu při
likvidaci tújí a výstavbě plotu mezi jeho pozemkem v Pražské ul. a hotelem Pod vinicí. Pan Víšek
požaduje likvidaci tújí na náklady města a navrhuje stavbu plotu na náklady své. Rada města
nesouhlasí s podobou plotu v navrhované variantě z důvodu jeho nepřiměřené velikosti vzhledem k rázu bezprostředního okolí. Navrhuje P.
Víškovi citlivější parametry plotu (např. zděné
sloupky, podezdívka, dřevěný plot); při stavbě
plotu vyšším než 150 cm musí být k dispozici
souhlas sousedů.
Rada projednala žádost o prodloužení
nájemní smlouvy k bytu v č. p. 13, ulice 5. května
a souhlasí s prodloužením smlouvy s dosavadním
nájemníkem na dobu určitou s platností do 31.
12. 2020.
Na základě usnesení rady č. 64/2018 projednala rada žádosti dvou občanů o připojení dvou
nemovitostí na Křižovnickém nám. k novému
vodovodnímu řadu s uvedením akceptace ceny
uvedené ve zmiňovaném zápise a uložila starostovi připravit smlouvy o účasti žadatelů na
výstavbě nového vodovodního řadu na Křižovnickém náměstí.
Rada projednala nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který městu
Dobřichovice na základě žádosti dává možnost

odkoupit pozemky č. parc. 153 a 154, tedy
pozemky pod obecními bytovkami Za parkem.
Cena je stanovena na 1.088.000,- Kč, přičemž
výměra pozemků je dohromady 407 m2, což dělá
2.673,- Kč za m2. Rada si je vědoma nezbytnosti
rekonstrukce zmiňovaných bytových domů,
a zároveň si je vědoma možnosti získání dotací na
tyto rekonstrukce. Dotace jsou však podmíněny
vlastnictvím pozemků, na kterých bytovky stojí,
a proto doporučuje Zastupitelstvu města Dobřichovice schválení odkupu pozemků č. parc. 153
a 154.
Rada vzala na vědomí informace o jednání
mezi starostou Dobřichovic Ing. P. Hamplem,
starostou Černošic F. Kořínkem a agronomem
ZD Mořina Ing. J. Jechem. Zástupci obcí v něm
vyjádřili nespokojenost nad tím, že se na většině
pronajímané půdy pěstuje řepka a dále, že ZD
neprovádí hlubokou orbu nebo např. nedostatečně informuje veřejnost o postřicích polí
(Roundup). Ing. Jech argumentoval prospěšností
pěstování řepky olejky pro zemědělskou půdu
(např. zadržování vody v krajině).
Rada v souladu s postoji zástupců měst Dobřichovice a Černošice vyjádřila nespokojenost
s typem osetí pronajímané zemědělské půdy, a to
i s přihlédnutím k postřikům a jejich nežádoucím
vlivu na obyvatele a uložila starostovi podat
výpověď smlouvy o pronájmu zemědělské půdy
ve vlastnictví města ZD Mořina.
Rada projednala žádost R. a I. Brunclíkových,
Lety o souhlas s připojením na kanalizaci obce
Lety. Žadatelé požadují snížení připojovacího
příspěvku v porovnání s obdobnými objekty,
které byly v minulosti připojovány. Rada trvá na
příspěvku odpovídajícím typu a velikosti nemovitosti (bytová jednotka 40.000,- Kč, kancelářský
prostor dle velikosti 30.000,- Kč – 40.000,- Kč);
jedná se o jednu bytovou jednotku a dvě menší
kanceláře.
Rada projednala nezbytnost vytvoření co
možná nejpřesnějšího harmonogramu dalších
kroků pořizování územního plánu. Harmonogram by měl zohlednit reálné požadavky na čas
pořizovatele a zpracovatele, potřebný na jednotlivé dílčí úkony pořizování ÚP. Rada uložila starostovi vyvolat jednání s Ing. Vichem a Ing. arch.

6/2019

Obnovený křížek na konci ulice 5. května byl jedním z cílů. Foto Petr Kubín

Jitka Vrbová, Stáňa Čížková a kapela Nocturno na zámku
Hniličkou vedoucího k předložení rámcového
harmonogramu k řešení územního plánu.
Rada projednala další postup při přípravě projektu nového centra města centra města Dobřichovice. V novém návrhu se objevuje požadavek
přestavby ve dvou etapách, ale při zachování
sjednocujícího architektonického řešení novostaveb. Součástí revitalizace centra by měla být
i stavba nového sálu s kapacitou 200 osob, a to
z podnětu DDS a ZUŠ.
Rada schválila požadavek na opravu výtluků
na místních komunikacích a nabídku dodavatele
František Vrkoslav na provedení oprav.
Rada projednala požadavek na opravu laviček
v ulici 5. května (mezi školou a Jednotou) a seznámila se s nabídkou společnosti ARA – továrna
na nábytek, a.s. na jejich opravu. Rada opravu
laviček schválila.
Tajemník informoval radu o potřebě doplnění dopravního značení v ulicích Bezručova x
Alšova (umístění značky „Zákaz vjezdu nákladním automobilům“ v celé délce ulice Alšova

a obnovení stejné dopravní značky v ulici Bezručova za vjezdem do objektu Mramor Slivenec a.s.
Zároveň navrhl k projednání zvýraznění dopravního značení v ulici Tyršova směrem od Všenor
mezi budovou nádraží a železničním přejezdem
do ulice Všenorská. Návrh rada schválila.
podle zápisu z jednání – vk

Krásné prázdniny v CKP
Dobřichovice
Prázdniny jsou již téměř za dveřmi a nás čeká léto.
Věříme, že si ho užijete podle svých představ, ať
už to bude v okolních brdských lesích či se vydáte
za hranice všedních dní. Rádi bychom vám připomněli, že s námi můžete počítat i v létě a pokud
se přeci jen ozvou bolístky pohybového systému,
můžete se na nás obrátit. Ordinujeme bez přerušení celé léto.
Léto je ideální čas, kdy k nám můžete docházet na některý z intenzivních rehabilitačních

pobytů. Vybrat si můžete z naší nabídky již
předem vypsaný termín, nebo si nechat léčebný
program vytvořit přímo na míru. A nemusíte přijít
sami, program rádi připravíme klidně pro celou
vaši rodinu.
Pokud právě o prázdninách máte více času
věnovat se sami sobě a chtěli byste si přijít v červenci občas zacvičit, přijďte na Komplexní cvičení
pod vedením Romany Wolfové. Cvičit budeme
v úterý 2. 7., 16. 7. a 23. 7., vždy v čase 17:45 –
18:45. Hlásit se můžete na jednotlivé lekce. Cena
jedné lekce je 130 Kč.
Pokud jste si oblíbili cvičení Vědomý pohyb
s Mgr. Lenkou Boťchovou, můžete si přijít zacvičit
ještě před prázdninami, a sice v pátek 21. 6. od
16:30 do 18:30.
Během prázdnin zveřejníme na našich webových stránkách a na Facebooku nové termíny
skupinových cvičení pro druhou polovinu roku.
Nezapomeňte nás proto sledovat, abyste si i vy
našli nějaké zajímavé cvičení, které prospěje
vašemu zdraví.
Jednu speciální skupinu vám ale odhalíme již
nyní. Od 9. září se v naší nabídce po delší odmlce
opět objeví oblíbená taneční dílna Tanec a imaginace. Taneční dílna je zaměřena na plynulý pohyb
vycházející z možností, které každému dává jeho
tělo. Pomocí pohybu a rytmu (s hudbou i bez)
směřuje k úlevě od každodenních povinností,
rozhýbání, osvěžení těla a podpoře pohybové
fantazie. Skupina se bude scházet vždy v pondělí
od 18:00 do 19:15.
I letos jsme požádali o grant města Dobřichovice. Pokud bude schválen, budeme moci
dobřichovickým občanům nabídnout vybrané
skupinové programy se slevou 50%. Sledujte
naše stránky a Facebook!
Ještě jednou Vám přejeme úspěšný start
prázdnin a mnoho nových pozitivních zážitků.
Mgr. Kateřina Šestáková
www.ckp-dobrichovice.cz

Dobřichovická degustační
míle získala nový duchovní
rozměr
Letošní, již šestý ročník degustační míle, kterou
pořádá Město Dobřichovice společně s místní
ODS a zakladatelem panem vinárníkem Matějkou, získala nový duchovní rozměr. Kromě lákavých hospůdek se do letošní mapy zaneslo 17
zajímavých míst, ke kterým se vztahuje nějaký
příběh. Letos se nesbírala razítka navštívených
občerstvovacích stanovišť, ale dalo by se říci, že
smyslem bylo nasbírat osobní návštěvou příběhy
kapliček, křížků, sousoší či kostelíků. Trasa byla
rozmanitá a zahrnovala kromě dobřichovických zákoutí i letovské, mokropeské a karlické
památky.
Navštívit jsme mohli tedy například kostel
sv. Václava v Horních Mokropsech, boží muka
v Letech, kostel svatého Martina a Prokopa
v Karlíku, kde dokonce v odpoledních hodinách zpíval karlický pěvecký sbor. Hrálo se také
v podniku My Style Club, kde zahrál na harfu Sean
Barry s Andreou Kudrnovou (Hrubou).
V centru Dobřichovic to ožilo zejména po
17 hodině, kdy ulicí 5. května projížděla kolona
překrásných Corvette v čele s mažoretkami. Tuto
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noblesní projížďku zde zažíváme každoročně
díky Jiřímu Geisslerovi, který pravidelně pořádá
Corvette Parade a my máme možnost shlédnout
tato auta na vlastní oči.
AK

Koncert Jitky Vrbové a Stáňi
Čížkové
V květnu proběhl na zámku velmi úspěšný
koncert swingové a country dámy Jitky Vrbové,
která si k sobě přizvala i dobřichovickou zpěvačku
Stáňu Čížkovou. Stáňa miluje swing a pravidelně
vystupuje v pražských hudebních klubech,
odkud se obě dámy znají a příležitostně spolu
vystupují. V loňském roce paní Vrbová pokřtila
Stáně Čížkové právě v Dobřichovicích na zámku
její první CD.
I tentokrát zde proběhl koncert v podobném
duchu, obě dámy doprovodila kapela Nocturno
s frontmanem a vynikajícím pianistou Radimem
Linhartem. Příští rok chystá pan Linhart turné
s paní Vrbovou k příležitosti jejích osmdesátých
narozenin, koncerty by měly být ve stylu country.
Pokud nám bude konstelace přát, rádi uspořádáme koncert v rámci tohoto turné i u nás.
Andrea Kudrnová

Na Noci kostelů vystoupili i učitelé ZUŠ

Noc kostelů v Dobřichovicích
Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která
má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Ve večerních
hodinách jsou zpřístupněny některé kostely
různých křesťanských církví, ve kterých se
rovněž zdarma konají koncerty, komentované
prohlídky a další kulturní akce. Návštěvníci mají
možnost nahlédnout do kostelních sakristií či
klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany,
vystoupat na věže či sestoupit do starobylých
krypt. První Noc kostelů proběhla v roce
2005 ve Vídni. O rok dříve nechal kostelník
v jednom z vídeňských kostelů večer během
úklidu kostel otevřený, a zjistil, že otevřené
dveře ve večerní atmosféře jsou pozváním pro
kolemjdoucí vstoupit. Během čtyř let se akce
rozšířila do celého Rakouska a každoročně se
do Lange Nacht der Kirchen zapojuje na 700
kostelů a modliteben. Postupně se Noc kostelů
dostala i do jiných zemí Evropy a v České
republice se první ročník uskutečnil v roce 2009.
V současnosti se do ni zapojuje na 1 400 kostelů
a modliteben.
V Dobřichovicích první Noc kostelů proběhla
před šesti lety a pořádali ji místní farníci ve spolupráci s Kulturním centrem města Dobřichovice.
Letos se organizace ujala paní Helena Kaucká.
Noc kostelů v kapli sv. Judy Tadeáše farníci zahájili v 18h vyzváněním zvonů. Po úvodním slovu
proběhl koncert žáků a učitelů ZUŠ, dále vystoupil Jaroslav Šaroun se svými hosty a poutavá byla
i přednáška historika architektury PhDr. Vladimíra
Czumala, CSc. Přednášel o historii křižovnického
řádu s červenou hvězdou a o historii kaple sv.
Judy Tadeáše. Příští rok uvažují někteří farníci
o uspořádání Noci kostelů v karlickém kostele
svatého Martina a Prokopa.
AK, zdroj www.nockostelu.cz
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Nadšení účastníci matematických soutěží. Autorka fotografie Hana Ohnůtková

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Matematikům se letos dařilo
V pondělí 10. 6. 2019 proběhlo na druhém stupni
vyhodnocení všech matematických soutěží, do
kterých se škola zapojila (Matematická olympiáda, Pythagoriáda a Matematický klokan)
a předání cen vítězům.
Letos naši žáci získali v okresním kole Matematické olympiády tři zlaté medaile. Za 5. ročník
Ondřej Buben, 6. ročník Jan Kozma a 8. ročník
Josef Liška.
Z okresního kola Pythagoriády máme dvě
zlaté. Za 7. ročník Matěj Kándl, 8. ročník Lukáš
Maxa.

V 6. ročníku jsme sice zlato nezískali, ale další
tři místa byla naše: 2. místo Ondřej Buben, 3.
místo Jan Kozma a 4. místo Jáchym Buben.
V Matematickém klokanovi se po porovnání
výsledků všech žáků v okrese (celkem 1300 soutěžících) umístil Matěj Kándl na úžasném 2. místě.
Všem úspěšným řešitelům gratulujeme
a doufáme, že v příštím roce se zúčastní ještě
větší počet žáků a budeme stejně úspěšní jako
letos.
Za metodickou komisi matematiky
Marcela Oujiřová

Klub mladého diváka
Divadelní sezonu Klubu mladého diváka 2018/19
jsme zakončili čtvrtým představením v Národním
divadle. Pro některé to byla premiéra, sedmáci
a šesťáci se zde už vyznali, protože si divadlo prohlédli dříve v rámci exkurze.
Byli jsme svědky nového zpracování Kytice,
která nikoho nenechala chladným. Klasický
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Návštěva divadelního představení je pro nás společenskou událostí, na kterou se vyplatí oblečení
a doplňky pořádně vyladit

Dobrovolní hasiči z Dobřichovic pořádali soutěž O pohár starosty města

Erbenův text určitě nebyl odpočinkový, ale
balady byly dokresleny skutečně nápaditou
scénou a kostýmy. Překvapivá choreografie,
kulisy i výkony herců si od žáků zasloužily absolutní hodnocení.
Takže se sice loučíme se sezónou letošní, ale
zveme zájemce už na tu příští.
Radka Habešová a Jana Klimtová

Dobrovolní hasiči
Dobrovolní hasiči z Dobřichovic jsou nyní
v jednom kole i mimo hasičskou zbrojnici.
V sobotu 18. května pořádali soutěž O pohár starosty města. Z dětí zvítězilo družstvo z Mníšku
pod Brdy, mezi muži byl nejlepší tým ze Starého
Plzence a smíšená družstva ovládli Hlásnotřebaňští. Poblíž lávky u Berounky měřili síly kromě
zmiňovaných vítězů další dvě dětská družstva
z Mníšku pod Brdy, odtud dorazil také mužský
a smíšený tým (zde soutěžily i Dobřichovice
a Řevnice).
Děkujeme dobřichovickým hasičům za krásné
sportovní dopoledne s představením tradičního
hasičského sportu a těšíme se s nimi znovu na
shledanou, třeba v rámci dne Integrovaného
záchranného systému, nejpozději však zase za
rok při dalším ročníku závodu O pohár starosty
města Dobřichovice!
pm

Stará Tatra šla do světa
Jistě asi víte, že se podařilo asi před dvěma roky
s pomocí dotace koupit pro naše dobrovolné
hasiče zcela novou a moderní Tatru s velkou
nádrží a vybavením pro hašení a další zásahy.
Nyní se podařilo starou Tatru, která nám sloužila
asi 50 let, prodat, a to ještě za 70.000 Kč. Myslím
si, že do ceny se již promítl pozitivně věk naší
babičky Tatry, nyní již veteránky. Přejme jí ještě
dlouhý život!
vk

Poslední fotografie se starou Tatrou

Den s IZS ročník osmý
Po několikatýdenních přípravách uspořádali dobrovolní hasiči Dobřichovice v sobotu 15. června
akci nazvanou Den s integrovaným záchranným
systémem. Akce se jako účinkující zúčastnili
kynologové z Kladna s třemi pejsky včetně štěňátka, které už brzy nastoupí do služby.
Další ukázkou byli dva policejní koně z Prahy
1, kteří jsou vycvičeni například na rozhánění
demonstrací.
Mníšecké starší děti předvedly požární útok
– uhašení domečku z cisterny Liaz. Mníšecká
výjezdová jednotka ve společnosti se záchrannou
službou Medical Servis vyprostila z havarovaného
vozu řidiče a zachránili spolujezdce, který při nárazu
vypadl mimo vozidlo. Oba zachráněné namaskovali
dobrovolníci od Českého červeného kříže.
Proběhla také ukázka zatýkání ozbrojeného
pachatele trestného činu v podání obv. odd.
policie Řevnice. Následně dobrovolní hasiči
Ořech uhasili hořící vůz.

Mohli jste také vidět závod dvou dobřichovických hasičů v plné výbavě s dýchacími přístroji.
Tato ukázka se moc často nevidí a v horku skoro
35°C jsme se obávali, že naši členové budou
potřebovat první pomoc a kyslíkovou masku, ale
nakonec Tomáš sundal masku jako první a Vilém
si uběhnul ještě tři další kolečka, dokud mu
nedošel vzduch v bombě.
Rádi bychom poděkovali i ostatním hostům,
kteří sice nebyli v programu ukázek, ale jejich
účasti si vážíme například i s ohledem na vzdálenost, kterou k nám cestovali.
Zejména pak děkujeme:
Dobrovolným hasičům z Prahy Satalic (cisterna MAN CS 20 + doprovodný automobil
s mladými hasiči), SDH Praha 1 (cisterna Volvo
s nástavbou od Rosenbauera + motorový člun),
profesionálním hasičům z Řevnic, kteří byli záhy
odveleni k ostrému výjezdu, Hlásné Třebani za
ukázku jejich Scanie a doprovodné Toyoty.
Od policie nesmíme zapomenout na účast MP
Praha 1, MP Černošice, dopravní policie z Prahy
Západ.
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Doufáme, že se akce líbila a za rok ji zase
uspořádáme, ale to už bude velké, protože náš
sbor bude slavit 140 let od svého založení. Děkujeme tímto všem, kteří nás jakkoliv podpořili ať už
účastí či pomocnou rukou k dílu.

Angličtina v Dobřichovickém
domku
Od konce září 2019 nabízíme kurzy pro děti
i dospělé:

AJ hrou a písničkou pro děti
Úterý 13.00-14.00 začátečníci- 1.-2.třída
Úterý 14.20-15.20 mírně pokročilí- 3.-4 třída
Za pomoci interaktivních cvičení, písniček,
básniček, herních aktivit a čtení se děti seznámí se
základní slovní zásobou a jednoduchými větami,
čímž snadněji a přirozeně objeví nový jazyk.
Převádění dětí ze školní družiny do DoDa
a zpět zajištěno.
Angličtina pro dospělé
čtvrtek 9.00-10.15 středně pokročilí I
čtvrtek 10.30-11.45 mírně pokročilí II

pátek 10.30-11.45 mírně pokročilí I
(římská číslice u kurzů označuje přibližný
stupeň pokročilosti)
Výuka bude probíhat v malých skupinkách.
Učební texty s poslechy a pomůcky budou
doplňovány aktuálními internetovými materiály
v angličtině s možností pravidelného sledování
vybraných videí. Vždy můžete počítat s ukázkovou lekcí zdarma.
Bližší informace naleznete v tabulce a na
internetových stránkách DoDa.
zora

Zajímavosti

Jubileum IC
Začátkem července oslaví má drahá žena Ivana
významné životní jubileum. Jak je vidět z přiložené fotografie, dožívá se ho v plné svěžesti
a kráse, takže těch pětasedmdesát let – kdybych
to nevěděl – bych jí nikdy nehádal.
HgS

Královský průvod – pouť
císaře Karla IV.
s korunovačními klenoty na
Karlštejn 1. a 2. června 2019
Po třinácté prošel Královský průvod kolem řeky
Berounky, aby navázal na historickou událost
– pouť na Karlštejn, spojenou s vystavováním
císařských korunovačních klenotů v Praze na
Dobytčím trhu, dnešním Karlově náměstí. Dobrovolníci, profesionálové na koních, kočárech,
vozech i pěšky, nosiči královských klenotů a Longinova kopí, a také nosiči praporů se každý rok
vydávají na dvoudenní pouť. Každá obec, která
se podílí na průvodu, má svůj historický praporec
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a praporečník, ustrojen do historického kostýmu,
ho nese celou trasu průvodu. Při příchodu do
každé obce jsou všechny obce díky praporům
představeny za víření bubnů královským heroldem. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout erby
daných obcí vyšité na praporcích.
Zapsáno jest panem Benešem Krabice z Weitmile v Kronice Pražského kostela: „… a král Karel,
roznícen zvláštní zbožností, obdržel od Apoštolské
stolice, že byl ustanoven v zemi české a německé
pro uctívání oněch ostatků zvláštní den a aby
byl slavnostně se zvláštním obřadem, jejž pan
Karel s jinými teology složil, slaven po věčné časy
každého roku v pátek po první neděli po Velikonocích. A pan papež udělil na naléhání řečeného
krále veliké odpustky všem, kdož přicházeli do
Prahy na řečenou slavnost a na vystavování těch
ostatků, jak je podrobněji obsaženo v jeho bulách.
A opravdu v těch dobách, kdy byly za oné slavnosti
ukazovány tyto říšské odznaky, scházelo se do
Prahy ze všech končin světa tak veliké množství
lidí, že by to nikdo neuvěřil, leda ten, kdo to viděl
na vlastní oči. Pro ten převeliký sběh byl zaveden
a na tu dobu položen druhý výroční trh na Novém
Městě pražském.“
Královský průvod má již čtvrtý rok dvě části –
Průvod Karla IV. z Radotína na Karlštejn a Poselstvo vévody Bavorského Štěpána II., putující
z Králova Dvora na Karlštejn, které vzniklo zásluhou starosty obce Tetína a projektu Svatá Ludmila
1100 let a také z nadšení a ochoty spousty dobrovolníků.
Obě části průvodu putovaly po dva slunné dny
bez úhony přes 14 obcí, ležící na trase, až na Karlštejn, aby se setkaly na nádvoří hradu a společně
uložily korunovační klenoty v Kapli Svatého Kříže.
Další obce, jež neleží přesně na trase průvodů,
vyslaly svá poselstva a předaly své dary a zdravice. Více a více lidí se přidává v dobových kostýmech, aby se stali, třeba na část dne, součástí
barevného veselého průvodu. Rychtáři (dnes
starostové) jednotlivých obcí slavnostně císaře
i jeho družinu přivítali, císaři předali dary, informovali Jeho milost Karla IV. o problémech i úspěších jim svěřených obcí a nezapomněli laskavého
císaře požádat o udělení práv, či prodloužení práv
stávajících. Císaře i jeho doprovod všude štědře
pohostili a pro kratochvíli a pobavení předvedli
připravený program – malí i velcí tanečníci,
pěvecký sbor i Holky v rozpuku, nabídka lázeňských služeb pro unavenou družinu…. Ani letos
jsme nemohli vynechat uvedení oblíbeného

V průvodu nechyběl ani sokolník
muzikálu Noc na Karlštejně, který se hrál v sobotu
1. června na nádvoří zámku v Dobřichovicích.
Na přípravě letošního Královského průvodu
se podílely spolky, instituce i dobrovolníci – do
samotného průvodu se zapojilo téměř 60 koní,
vozy, 1000 kostýmovaných a nekostýmovaných
účastníků, sledován byl bezmála 15 tisíci diváky
na trase. Pořadatelem je Město Dobřichovice
ve spolupráci se skupinou historického šermu
Alotrium a Dobřichovickým domkem Dodo

Dobřichovice
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za podpory Středočeského kraje, svazku obcí
Region Dolní Berounka (Černošice, Dobřichovice,
Všenory, Lety, Řevnice, Zadní a Hlásná Třebaň,
Karlštejn, Srbsko a Tetín), hradu Karlštejna, městských částí Prahy – Radotína a Zbraslavi, měst
Beroun a Králův Dvůr. Nad Královským průvodem
převzala záštitu hejtmanka Středočeského kraje
Ing. Jaroslava Pokorná – Jermanová.
vc
www.pruvodkarlaiv.cz

Sochař Petr Váňa je opět blíže
k obnovení Mariánského
sloupu

Bratři Petr a Tomáš Váňové při dopravě částí sloupu do Prahy

Na tento kámen přisupělo město Dobřichovice

Obě fotografie jsou dílem Martiny Řehořové v rámci projektu Člověk a Víra

Karlický sochař a restaurátor se opět o kousek
přiblížil k obnovení Mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí. Tento barokní
sloup zde byl vztyčen v roce 1652 jako poděkování Panně Marii za záchranu Prahy před Švédy,
kteří Prahu během Třicetileté války obléhali, ale
na Staré Město Pražské se nedostali.
Tato památka stála v centru města až do listopadu 1918, kdy ji radikální občané strhli a rozbili,
protože ji považovali za symbol panství Habsburků.
Po roce 1990 vznikla iniciativa za obnovení
této památky a byla založena Společnost pro
obnovení Mariánského sloupu. Vlastní práce
se ujal Petr Váňa, sochař a restaurátor, karlický
občan a iniciátor sochařských symposií Cesta
mramoru. Začal pracovat na jednotlivých částech
tohoto památníku a letos práce téměř dokončil.
Tento měsíc byl učiněn významný krok k obnově
sloupu. Dne 11. června byly všechny díly
památníku naloženy ve Staré Boleslavi na člun,
který o pár dnů později dorazil ke Karlovu most,
odkud to není ke konečnému cíli již daleko.
Stále ale ještě trvá názorový spor, zda Mariánský sloup na náměstí patří. Dva názorové proudy
se stále přou a tento spor se promítá i do jednání
Zastupitelstva hl. města Prahy a rozhodování Stavebního úřadu. O obnově sloupu, resp. postavení
jeho novodobé kopie ještě nebylo rozhodnuto
i přesto, že ze sochařského a uměleckého hlediska je vše hotovo.
Držme Petru Váňovi a jeho spolupracovníkům
palce, aby vše dopadlo dobře a Sloup se na Staroměstské náměstí po 101 letech opět vrátil.
Na malý kousek sloupu přispělo i před několika roky Město Dobřichovice a jedna jeho část
nese naše jméno.
vk

Přespání v sokolovně pro
mladší žactvo na Den dětí
Sraz jsme měli v sobotu 1. června 2019 v 17:30.
Přišlo nás tam deset a dvě naše paní cvičitelky.
Na začátku jsme si dali do sokolovny batohy
a spacáky, vzali si pití a šli ven skákat do písku.
Když jsme doskákali, tak jsme si do něho všichni
otiskli ruce a nohy. Potom jsme si šli zahrát baseball a házet krikeťákem. Když jsme si to vyzkoušeli, tak jsme šli dovnitř umýt si ruce, protože paní
cvičitelky objednaly čtyři pizzy. Skoro všechny
pizzy jsme snědli. Potom jsme si začali chystat
v malém sále spaní na žíněnkách a duchnách.

K večeři byla pizza
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Pak jsme vytáhli z nářaďovny a přísálí skoro
všechno nářadí a potom to museli uklízet. Když
jsme to uklidili, tak jsme si šli čistit zuby. Potom
jsme zhasli a začali číst Deník malého poseroutky.
Usínali jsme někdy ve 23:00. Ráno se vstávalo
kolem 7:45. K snídani jsme měli zbylou pizzu.
Potom jsme uklidili žíněnky a duchny, na kterých
jsme spali, a odešli domů.
Izabela Maxová, 4.C

Bílá místa naší historie
Milí čtenáři. Nepíše se mě lehce tento článek, ale
cítím morální povinnost začít hledat pravdu po
74 letech o této události.
Přivedl mě na to článek v nezávislém zpravodaji „Náš region” ze 13. června 2019 a v něm článek
pod titulem „Pátrání po osudech lidí z válečných
hrobů na Praze -západ”. V něm se píše v titulku
„Všenory – hrob německých vojáků” a dále pak
cituji: “...na hřbitově ve Všenorech se nachází hrob,
který je bez nápisu. Mohlo by se jednat o hrob
německých vojáků z druhé světové války…..”
Vyhledal jsem si Spolek pro vojenská pietní
místa a hledal Všenory. Ty tam byly, ale Dobřichovice? Nic jsem nenalezl. Avšak v knize „Dobřichovice” Václava Kratochvíla a kolektivu z roku
2006 se na straně 83 píše o hromadném hrobu
v kráteru u kolejiště dobřichovického nádraží.

A proto se obracím na Vás, vážení čtenáři, kdo
zná a mohl by podat nějaká svědectví z té doby,
příběhy, dokumenty či fotografie prosím pojďme
zaplnit bílá místa našich dějin.
HN

Řevnický rodinný festival
Hravě a zdravě
Pátý ročník festivalu, který se konal letos dne 8.
června 2019 přilákal opět bezmála 2000 návštěvníků. Počáteční nejistota, která visela ve vzduchu
a souvisela se změnou tradičního termínu se
ukázala jako neopodstatněná. Festival se maximálně vydařil. O to větší radost a spokojenost
oba organizátorské subjekty zažívaly. Tato oblíbená akce byla letos, tak jako každým rokem
společným dílem spolku Náruč, který provozuje
v Řevnicích na náměstí kavárnu Modrý domeček
a Rodinného centra Leťánek.
Festival byl zahájen v 11.00 hod. Na pódiu se
po boku moderátorky Emy Klementové – řevnické rodačky, sešly obě hlavní organizátorky festivalu – za Náruč Marie Hrdá a za Leťánek Kateřina
Plzáková. Dámskou sestavu doplnila ředitelka
místní ZUŚ Ivana Junková, která pozvala všechny
přítomné na odpolední Mix festival. Ten začínal
v 15.00 hod u místní Základní umělecké školy.
Slovo dostal i starosta Řevnic Ing.Tomáš Smrčka.

Město Řevnice od počátku konání této akce festival finančně podporuje.
Na náměstí se už od sobotního brzkého rána
stavěly stánky a bylo jich celkem 85. Sloužily jak
komerčním, tak i drobným prodejcům různého
sortimentu. Stejně tak poskytovaly prostor
místním I okolním spolkům, kroužkům a organizacím, které zde měly příležitost prezentovat své
nabídky. V největším obležení byly již tradičně
stánky a místa nabízející občerstvení a různé gastronomické delikatesy.
Na pódiu a tanečním parketu se mezitím
střídala zajímavá vystoupení a nebyla nouze ani
o rozhovory. Hostem nejvzácnějším byla tentokrát zpěvačka a herečka Erika Stárková, která
kromě rozhovoru vystoupila a zazpívala společně
s mongolským baskytaristou.
Před závěrem festivalu se jako vždy losovaly
atraktivní ceny z účastníků oblíbené Rodinné hry,
která provedla známými i neznámými řevnickými
zákoutími po stanovištích. Na každém stanovišti
se plnily úkoly a získávaly razítka písmenek, které
daly ve finále dohromady tajenku. Rodinné hry se
zúčastnilo neuvěřitelných 74 týmů.
I když měl ten den Svatý Medard svátek
a kapek se organizátoři ještě v sobotu ráno
obávali, všechno dobře dopadlo, obloha se zalila
sluncem a nikomu z návštěvníků se ani po ukončení akce v 18.00 nechtělo domů.
MH

Příspěvky čtenářů
Informace o podnětu ke
zlepšení stavu Tyršovy ulice
Z výzkumů názorů občanů Dobřichovic i dalších
dokumentů města je zřejmý dlouhodobý zájem
na vytvoření podmínek pro bezpečný pohyb
chodců i cyklistů ve městě, které by motivovaly
k menšímu využívání aut. Jako problém je opakovaně zmiňovaná i Tyršova ulice; je zde řada
dopravních závad. Mezi železničními přejezdy
k lávce a na most jsou nevyhovující podmínky
pro pohyb chodců i cyklistů, někteří je vnímají
i jako nebezpečné. Způsobuje to, že děti z Brunšova rodiče vozí do centra raději autem. Špatné
podmínky pro chodce tak paradoxně přispívají
ke zvýšení automobilové dopravy v celých Dobřichovicích.
Z uvedených důvodu byl zpracován podnět
na Krajskou správu a údržbu silnic středočeského
kraje (která je správcem) aby byly odstraněny
dopravní závady, které ohrožují pohyb a bezpečnost chodců i cyklistů.
Účelem článku je seznámit občany
Dobřichovic s obsahem podnětu, kdokoliv by
měl zájem jej podpořit, může si celý text přečíst
a k němu připojit svůj podpis v Infocentru od 25.
6. 2019. Celý text je také k dispozici na internetové adrese http://www.obcane-dobrichovic.cz/
temata/dopravni-infrastruktura-a-obsluznost .
Stručný popis stávajícího stavu
Šíře vozovky, vymezení chodníků v ul. Tyršova
i jejich stavební konstrukce mají původ v době,

U Strmé ulice chybí přechod pro chodce
kdy byly výrazně jiné dopravní podmínky, míra
užívání aut i intenzita dopravy. Její trvalý nárůst
má negativní dopad na podmínky pro pěší,
cyklisty i na okolní zástavbu. Dle celostátního
sčítání dopravy 2010 a 2016 byla zjištěna
narůstající intenzita dopravy – 3510 vozidel
v roce 2010 a 3961 vozidel v roce 2016 v úseku
silnice č. 11513 Jíloviště-Všenory. V Tyršově ulici
je předpokládaná intenzita dopravy více než
3500 vozidel/den. Dopravní závady v ul. Tyršova
spočívají v současném stavu vozovky a chodníků,

v jejich ohraničení a stavu povrchů, v nevyhovujících přechodech přes vozovku a také v nevyhovující regulaci automobilové dopravy v této
ulici. To vše omezuje pohyb chodců a cyklistů
a závažným způsobem ohrožuje jejich bezpečnost. Dopravní závady v Tyršově ulici mají rovněž
negativní vliv na dostupnost zástavby na pravém
břehu Berounky pro chodce, cyklisty i pro automobilovou dopravu.
Z ul. Tyršovy mezi oběma železničními přejezdy odbočují Hýčkaná ulička (pěší cesta se
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schody), ul. Strmá, ul. Krajníkova a ul. Svážná.
Tyto komunikace dopravně napojující a zpřístupňují pro chodce i cyklisty obytnou zástavbu
části Dobřichovic, označovanou jako Brunšov. Na
Brunšově bydlí téměř 1/3 z 3620 obyvatel Dobřichovic. Tyršova ulice je důležitou pěší trasou
jednak pro obyvatele Brunšova do centra města
i na nádraží, stejně tak z centra města a sídliště na
nádraží (tato cesta je chodci využívaná, protože
je kratší než cesta z centra na nádraží přes lávku).
Je to také cesta k zástavbě směrem k Letům pod
lesem, k jezu a do kempu.
Problémy k řešení jsou zejména tyto:
Nevyhovující chodník v Tyršově ulici
Nedostatečné a nebezpečné přechody přes
Tyršovu ulici
Nedostatky regulace dopravy v ul. Tyršově

Možná řešení
Současné dopravní závady nevyžadují rozsáhlé stavební úpravy a lze je řešit investičně
nenáročnými úpravami spolu s účinnější regulací
dopravy. Není proto důvod odstranění dopravních závad odkládat a podmiňovat je např. optimalizací železniční trati. V úvahu přicházejí např.
tato řešení:
vymezení hrany chodníku (např. ochrannými
sloupy), které ovlivní vnímání řidičů a tím
i rychlost jejich jízdy, zejména v krizových
místech zúženého profilu chodníku,
zvýšené přechody, které účinně zpomalí rychlost dopravy. Především zvýšený přechod
z ul. Strmé na chodník v ul. Tyršově (ano, zde
je přechod velmi potřebný i za cenu větších
úprav) může kromě bezpečnosti chodců
také výrazně usnadnit výjezd vozidel z této

ulice do ulice Tyršovy, ve které budou vozidla
nucena zpomalit,
vodorovné vyznačení prostoru pro cyklisty na
vozovce,
omezení rychlosti dopravy v celé délce ul. Tyršovy.
Pravděpodobně jsou i jiná řešení, která
KSÚSSK běžně používá k odstranění dopravních
problémů a ke zlepšení bezpečnosti chodců
a cyklistů. Podnět na KSÚSSK by měl pomoci ke
zlepšení současné nevyhovující situace a ke zlepšení podmínek chodců i cyklistů.
Podnět vychází ze zjištění, získaných při zpracování projektu „Bezpečnost chodců a cyklistů
v Dobřichovicích“, který byl podpořen dotací
z rozpočtu města, přispěly k němu i osobní zkušenosti obyvatel města.
Ing. arch. Jitka Mejsnarová

Sport
Prázdniny jsou tu! Nenechejte
své děti sedět jen u počítače
ASK Dipoli pořádá pro děti týdny plné pohybu,
dobré zábavy a nových přátelství. Nabídněte
svým dětem něco hodnotnějšího než jen trávení
volného času u počítače, televize či bazénu.
Kvalifikovaní trenéři je naučí nejen správnému
a zdravému pohybu, ale i fair play hře a korektnímu jednání vůči kamarádům. Sport je o dobré
zábavě, správném adrenalinu i příjemné únavě
po skvěle stráveném dni.
Pro děti ve věku od pěti do 14 let jsou naplánované tři příměstské tábory v Dobřichovicích,
a sice v termínech od 15. do 19. července, od
12. do 16. srpna a od 26. do 30. srpna. Tábory
jsou vhodné pro sportovce i nesportovce, jsou
zaměřené všestranně. Děti budou rozdělené
do skupin podle věku (případně po domluvě je
možnost přeřazení ke kamarádům nebo sourozencům) a vyzkouší si několik sportů (atletiku,
gymnastiku, bojové umění, sportovní hry…).
Účastníci budou mít zajištěnou stravu a pitný
režim po celý den (od 8:00 do 16:30 hod.) Starat
se o ně budou trenéři ze sportovních klubů a z
Fakulty tělesné výchovy a sportu. Všichni trenéři
mají trenérskou licenci a zkušenosti s tréninkem
a péčí o děti a mládež. Hlavním cílem táborů
je vytvořit kladný vztah dítěte ke sportu v přátelském prostředí, navázat nová kamarádství,
naučit se spoustu nových dovedností a zažít
řadu nezapomenutelných zážitků. Přihlášky
a více informací také o dalších příměstských
táborech, například v Černošicích, naleznete na
www.askdipoli.cz
Členové ASK Dipoli mají za sebou již
soustředění i úspěšnou účast na několika
závodech. Již od května je možné přihlašovat
nové zájemce o tréninky atletiky na další školní
rok (od září 2019), a nabídka časových možností
tréninků je velmi široká. Tým trenérů je totiž
posílen o nové, mladé kvalifikované síly, které
se stále školí novým atletickým a výukovým
dovednostem. Od září čeká přihlášené děti/
členy unikátní koncepce vedení tréninků, která
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Příměstské tábory ASK DIPOLI jsou plné pohybu, dobré zábavy a nových přátelství
zaručuje, že se při trénincích rozhodně nudit
nebudou! Na případné závody se členové ASK
Dipoli vždy těší, nemluvě o společně strávených
soustředěních, které jsou vždy příjemnou třešinkou společného sportovního snažení. Přihlaste
své děti včas, s námi je sportování bude bavit.
Více na www.askdipoli.cz
Hedvika Šebková

Tenisový klub TJ Sokol
Dobřichovice
V tenisovém klubu je poslední rok pořádně živo!
Nová tenisová škola MS GEM (Machek & Schröffel Growth Education Movement), založena
v září minulého roku, zde má dnes již své pevné
místo i stálé a spokojené klienty. Čím se lišíme od
většiny tenisových škol?
Především svým neotřelým programovým
konceptem, jehož cílem je sjednotit tenis a fitness
a zábavnou formou děti učit správným návykům,
které jim vydrží celý život. Škola je však vhodná
nejen pro zájemce o všestranný rozvoj se základy
tenisu, ale i pro zájemce pomýšlející na aktivní
soutěžní hraní.
Zájemci se mohou přihlásit do závodních
kategorií babytenis (8 – 9 let), mladší žáci (10 – 12

let), starší žáci (13 – 14 let) a dorost (15 – 18 let),
které se již toto jaro úspěšně otevřely. Zájemcům
z řad dospělých nabízíme účast v kategoriích
dospělí A i dospělí B.
V případě zájmu se můžete kdykoli během
roku přihlásit přes naše webové stránky www.
msgem.cz, nebo se přijďte osobně podívat na náš
náborový den, který se koná 2. září od 12h. Zde si
náš program budete moci nezávazně vyzkoušet
a podívat se, jak to u nás funguje.
Ulice tenisového klubu: K Tenisu.
JM

F. H. Tenis klub Dobřichovice –
příprava Petry Kvitové na
Roland Garros 2019
Petra Kvitová chtěla na nadcházejících turnajích
zaútočit na tenisový trůn mezi ženami WTA. Před
odletem do místa konání turnaje Rolanda Garrose
v Paříži se rozhodla změřit své síly s naším
hráčem Lukášem Doubkem. Samotné utkání
jsme domluvili s trenérem Petry Jiřím Vaňkem,
který je součástí našeho fotbalového týmu F. H.
TK Dobřichovice a v minulosti zde v Dobřichovicích odehrál nejedno soutěžní utkání (např. i ve
fotbale).
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Tréninkové utkání Petry Kvitové se odehrálo
23. května 2019 v tenisovém areálu Sparty Praha.
Lukáš možnou budoucí královnu bílého sportu
nešetřil a zvítězil 6:2, 6:3 a 7:6. Dnes již ale víme,
že se Petra z turnaje musela odhlásit pro zranění
ruky.
Lukáš během své tenisové přípravy trénuje
nejenom v F. H. TK Dobřichovice, ale pravidelně
navštěvuje 1x v týdnu klub TK Sparta Praha
(mateřský klub Petry Kvitové), za který v minulosti hostoval v soutěžích družstev a získal s ním
i mistrovský titul přeborníka České republiky.
Lukáš je pro svou tréninkovou morálku a především pro svou výbornou hru, vyhledávaným
sparingpartnerem celé řady již známých tenistek. Mezi jinými se na dvorci již potkal s hráčkami
jako jsou Kateřina Siniaková, Martina Navrátilová
atd.
Lukáš je v současné chvíli před rozhodnutím jak naložit se svou tenisovou budoucností.
Přednost má v tuto chvíli dokončení střední
školy a pak se uvidí jestli budeme jeho jméno
vídat při velkých tenisových turnajích na
okruhu ATP.
FH

Zprávy z nohejbalu

Petra Kvitová a Lukáš Doubek

Naši nohejbalisté se v kategorii Veterán 60+
zúčastnili Mistrovství ČR v nohejbale, které se
konalo dne 1. června v Karlových Varech. O titul
mistra ČR v této kategorii bojovalo 16 družstev
a naši v sestavě Jiří Novák, Emil Holčapek a Leoš
Trnka skončili na 5. místě. Titul Mistr ČR – Veterán
60+ , který vybojovali v roce 2016, se jim sice
obhájit nepodařilo, ale určitě si nevedli špatně.
Vítězem se stalo družstvo Stříbra před druhými
Č. Budějovicemi a třetími Čakovicemi. Výborně
organizovaný turnaj na vysoké sportovní i společenské úrovni proběhl v nohejbalovém areálu
extraligového družstva Karlových Varů.
Dne 13. června ve spolupráci s Akademií školních sportovních klubů uspořádal oddíl nohejbalu naší TJ nohejbalový turnaj trojic chlapců
i děvčat, kterého se zúčastnilo šestnáct družstev.
Zvítězilo družstvo chlapců ZŠ Třebotov a děvčat
ZŠ Rudná; naši hoši obsadili páté a děvčata
čtvrté místo. Utkání byla napínavá a přes panující
úmorné vedro měla velmi dobrou úroveň.
Jiří Novák

Kultura u nás i v okolí
Řeči (řeči a řeči)
Dobřichovická divadelní společnost uvádí 18. 7.
2019 ve 20 hodin premiéru komedie “Řeči”, (v originále Rumors, čili „drby, fámy, zvěsti“) v překladu
Alexandra Jerie. Hru napsal dosud nejhranější
současný americký autor Neil Simon v devadesátých letech, a jenom v New Yorku dosáhla
580 repríz. Hra se odehrává v přepychové vile
na večírku organizovaném na oslavu 10. výročí
svatby hostitelů. Sjíždějí se přátelé, patřící
k úspěšné společenské smetánce, ale místo radovánek je čeká řada problémů a úkolů, s jakými se
dosud nikdy nesetkali. A přitom se snaží přijít na
kloub tajemství, které je obklopuje, i situaci ve
svých vlastních manželských i mimomanželských
vztazích. Jde o to rozpoznat, co jsou jenom řeči
a co je holá skutečnost.
Byla jsem se podívat na zkoušce a věřte, že
se můžete těšit na hru plnou svižných dialogů
a slovního humoru. Hru plnou zápletek a gagů,
ve které nikdo až do konce neví, co se vlastně
doopravdy stalo.
Už teď máme pozvání do Bratislavy, na Bratislavské divadelní léto, což je pro nás velká
pocta a bude to náš první zahraniční zájezd. Hru
bychom pak měli sehrát i několikrát v Hradci
Králové a v pražském divadle Rokoko. Tak si ani vy
nenechte ujít naši letní novinku.
Pozvánku ke spolupráci přijal opět Jan Rosák,
který se bude střídat v roli strážníka Welsche
s Jirkou Geisslerem. V hlavní roli se objeví, poprvé
s námi, známá moderátorka televize Nova Ema
Klementová, jejího manžela ztvární profesionální mladý herec Matěj Merunka, ve skvělé roli
Lennyho Ganze se k nám vrací Alexandr Skutil.
Těšit se dále můžete na naše osvědčené herce
a herečky, Alenu Říhovou, Janu Kroupovou,

Řeči s popiskou: Herečky a herci z chystaného představení Řeči
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Hedviku Hájkovou, Irenu Neradovou, Petra Kopsu
i Petra Bendla.
Režíruje principál Petr Říha, držitel několika
cen za režii z krajských i národních přehlídek
amatérských divadelních souborů.
Vstupenky je možné zakoupit v Infocentru,
v Café-Galerii Bím v Dobřichovicích nebo na
našich stránkách www.divadlodds.cz, tentokrát
si můžete vybrat číslované vstupenky v řadách
1 – 10 za 220,- Kč nebo ostatní nečíslované za
180,- Kč.
Ať žije divadlo a to naše zvlášť!!!
Kateřina Filla Věnečková

Kulturní
přehled
Dobřichovic
na červenec 2019
Výstavy
Křižovnický zámek
otevřeno denně 10:00 – 18:00
14. července – 15. srpna,fotografická
výstava Foto klubu Beroun – Krajinou
mého srdce
Do 11. července – Výstava fotografií
manželů Musilových „Z ruky do ruky“

Café galerie Bím
10. července – 30. srpna, výstava Elišky
Podzimkové – Malý princ

Další kulturní akce
POZOR – DŮLEŽITÁ ZMĚNA
V neděli 23. června se nehraje
představení Je úchvatná

Sobota 6. července 8:00 –
12:00 u zámku pod lípou
Farmářské trhy

Čtvrtek 18. července od 20:00,
nádvoří zámku
Řeči – premiéra komedie

Pořádá Město Dobřichovice

Dobřichovická divadelní společnost
Pořádá Dobřichovická divadelní
společnost, vstupenky
na www.divadlodds.cz

Středa 10. července ve 20:00,
nádvoří zámku
Je úchvatná
(komedie)
Dobřichovická divadelní společnost
Pořádá Dobřichovická divadelní
společnost, vstupenky na www.
divadlodds.cz

Pátek 12. července ve 20:00,
nádvoří zámku
Bizzare Band (koncert)
Folk a šanson Praha. Pořádá
Dobřichovická divadelní společnost,
vstupenky na www.divadlodds.cz

Sobota 13. července v 17:00,
velký sál zámku
Vernisáž fotografické výstavy
Krajinou mého srdce
Pořádá kulturní centrum Dobřichovice
a Fotoklub Beroun

Sobota 13. července a neděle
14. července od 20:00, nádvoří
zámku
Je úchvatná (komedie)
Pořádá Dobřichovická divadelní
společnost, vstupenky
na www.divadlodds.cz

Omluváme se všem zájemcům, ale
představení můžete shlédnout ještě ve
středu 10. a v sobotu a v neděli 13. a 14.
července, vždy od 20:00 hodin.

Čtvrtek 4. července ve 20:00,
nádvoří zámku
Kachna na pomerančích
(komedie)
Divadelní spolek Klicpera Sadská
Pořádá Dobřichovická divadelní
společnost, vstupenky na www.
divadlodds.cz
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Veteráni pod zámkem

19., 20., 21., 23., 25., 26., 27.
července ve 20:00, nádvoří
zámku – Řeči
Repríry komedie. Dobřichovická
divadelní společnost. Pořádá
Dobřichovická divadelní společnost,
vstupenky na www.divadlodds.cz

Sobota 20. července 8:00 –
12:00 u zámku pod lípou
Farmářské trhy
Pořádá Město Dobřichovice

Neděle 28. července v 17:00,
kostel sv. Martina a Prokopa
v Karlíku, Musica Viva –
zahájení letního hudebního
festivalu – Agapé
– hostina vzájemnosti. Hudba
evropského baroka (Ludus musicus
a hosté V. Kalenda, T. Hrbáček – trubky).
Pořádá František Běhounek

Úterý 30. července v 19:30,
zámek
Signum – hudba renesance
Presentace CD souboru Ludus musicus
Pořádá František Běhounek
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ZŠ Dobřichovice
přijme
pomocnou sílu
do školní jídelny
Kontakt: Jana Sochacká,
vedoucí školní jídelny
tel. + 420 739 210 345
e-mail:
jidelna@zsdobrichovice.cz
Defilé vozů Chevrolete Corvette

Družstvo mladších žáků TJ Sokola Dobřichovice
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Poptáváme pokojskou, úklid pokojů
a prostor. Nepravidelná pracovní doba.
120 Kč za hodinu na ŽL, nebo DPČ. V případě dobrých
výsledků možná pracovní smlouva.
Místo: Trnová u Jíloviště. Tel. 605 431 117
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Linka tísňového volání – 112

Od

Záchranná služba dispečink – 155
Záchranná služba Řevnice, doprava
nemocných, lékařská pohotovost
25772 −1777, 602−237−037
Policie – 158

Městská policie
724−060620 nebo 605−255450
Hasiči Řevnice tísňové volání
150
Hasiči Dobřichovice
150

Stavební úřad – 25771−1402
Matrika – 25771−2478
Starosta a tajemník – 25771−2182

před zámkem
sobota 6. a 20. července od 8 do 12 hodin
www.dobrichovicketrhy.cz

ŘEVNICE

ČERNOŠICE

Kulturní akce spolku Náruč v Modrém
domečku náměstí Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice.
www.os.naruc.cz. Otevírací doba galerie i kavárny
je v úterý- sobota 9-19 hodin, v neděli 10-17
hodin, v pondělí je zavřeno.
Kino Řevnice – www.kinorevnice.cz

Odbor kultury MěÚ Černošice
Tel: 251641116 nebo 602-200817
mail: kultura@mestocernosice
http://www. mestocernosice.cz

MNÍŠEK POD BRDY
Městské kulturní středisko Mníšek pod Brdy,
telefon 318-592280 Bližší informace k akcím na
www.mnisek.cz

Program Club-Kina Černošice na 2019
17. – 18. 8. – černošická Mariánská pouť
24. 10. – čtvrtek Jazz in Duo (Polsko) koncert
29. 10. – úterý The Rainbreakers (UK) koncert
22. 11. – pátek The Catfish (UK) bluesový festival
8. 12. – neděle Ben Poole (UK, CZ)

PRAHA – RADOTÍN
Kulturní středisko U Koruny, nám. prosince Osvoboditelů 15, Radotín. Tel. 257 911 746. Internet
a rezervace na www.ukorunyradotin.cz. Nabízíme hlídání dětí.
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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

DOBŘICHOVICKÉ
Farmářské trhy

Poruchy elektřiny ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840

t e l e f o n n í

Městský úřad Dobřichovice
25771−1590

D ů l e ž i t á

Policie Praha-venkov – stálá služba
974−861−111, 974−882−103

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
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