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Do nového roku 2021
Nový jízdní řád Českých drah
Připomněli jsme si 17. listopad 1989
Tříkrálová sbírka bude
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Slovo starosty
Ohlédnutí za uplynulým
rokem a přání do nového
roku 2021
Milí občané Dobřichovic, konec roku je vždy
obdobím hodnocení a bilancování. Končící rok
2020 rozhodně nebyl rokem obvyklým. Vzhledem
k probíhající epidemii koronaviru a restrikcím z ní
vyplývajícím, to byl pro většinu z nás rok náročný.
Ale Dobřichovice zažily v nedávné době i mnohem
složitější období povodní v roce 2002 a ani tehdy
se život v nich nezastavil. Velmi omezena byla letos
zejména pro Dobřichovice tak typická kultura.
Z důvodu epidemie byla zrušena valná většina
akcí. I tak se však podařilo zorganizovat v krátkém
letním uvolnění tradiční vinařské slavnosti, bez
nichž by si mnozí z nás jen těžko představili závěr
letních prázdnin. Téměř bez omezení proběhla
celá sezóna farmářských trhů. I přes všeliké protiepidemické restrikce se též skvěle vydařila oslava
výročí 17. listopadu – viz samostatný článek Jirky
Geisslera, který byl hlavním iniciátorem a koordinátorem tohoto happeningu. Za poměrně
přísných protiepidemických opatření proběhly
dokonce i adventní trhy, za jejichž organizaci
děkuji Kristýně Pánkové a Dobřichovice nepřišly
ani o svůj tradiční ohňostroj.
Protikoronavirová omezení se naštěstí nijak
zásadně nedotkla stavebních aktivit, které
v Dobřichovicích (zvláště v druhé polovině roku)
probíhaly na několika místech. Z větších stavebních akcí došlo k vydláždění posledního úseku
chodníku do Karlíka na našem katastru, a to díky
dotaci z prostředků MAS Karlštejnsko. Dále byl
vyasfaltován 630 metrů dlouhý úsek Tyršovy ulice
od vjezdu do autokempu do Letů pod Lesem.
Proběhla rekonstrukce zbývajícího cca 200 m
dlouhého úseku Randovy ulice a především byla
započata kompletní rekonstrukce ulice Anglické.
Z ní je hotova zatím zhruba polovina, přičemž
rekonstrukce bude pokračovat od března příštího
roku. V Anglické budou, kromě nového povrchu
ulice, též vydlážděny vjezdy na pozemky, dojde
k modernizaci veřejného osvětlení, odstranění sloupů telefonního vedení a v neposlední
řadě bude v ulici vysazena i nová veřejná zeleň.
V letošním roce proběhly též práce na údržbě
a opravách lávky i mostu a bylo realizováno propojení vodovodů mezi Dobřichovicemi a Lety.
A jaké jsou plány na nadcházející rok? Předně
se budeme samozřejmě snažit dokončit zmíněnou rekonstrukci Anglické ulice. Současně s touto
stavbou bychom rádi opravili též asfaltový povrch
některých přilehlých ulic v úsecích, kde je asfalt již
ve špatném stavu. V tomto případě však nepůjde
o kompletní rekonstrukci, ale pouze o frézování
povrchové vrstvy asfaltu a položení nové vrchní
vrstvy. Samostatný projekt však připravujeme na
rekonstrukci ulice Francouzské, zde však bychom
rádi získali na rekonstrukci prostředky z nějakého
dotačního titulu. Proti Francouzské je na tom po
stránce projekční přípravy lépe ulice Palackého,
zde máme připraven projekt na opravu vozovky,

Letošní ohňostroj byl vypálen od lávky. Foto Alex David Dvořák, 15 let
včetně nového odvodnění a na tuto akci jsme již
podali žádost o dotaci. Nezbývá tedy, než držet si
palce, že se žádostí o dotaci uspějeme.
Patrně nejdůležitější akcí příštího roku bude
rozšíření školní jídelny. S tím úzce souvisí přístavba budovy školy v Raisově ulici, kam budou
přesunuty šatny, aby novým prostorám jídelny

Obrázek na titulní straně: Oslava 17. listopadu. Foto Tom Zástěra
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uvolnily v suterénu místo. Školní kuchyně s jídelnou jak ji známe dnes, slouží nepřetržitě asi 25 let,
kdy tam byla přesunuta ze staré budovy u mostu.
Součástí rozšíření kuchyně bude i nové vybavení.
V současné době již probíhá na vybavení kuchyně
výběrové řízení, po němž bude následovat výběrové řízení na samotnou stavební část.

12/2020
Koncem tohoto roku jsme obdrželi ze strany
Černošic výpověď veřejnoprávní smlouvy na
služby Městské policie Černošice v našem městě.
Tutéž výpověď dostal i Karlík a Řitka. V současné době proto probíhá výběrové řízení na
novou městskou policii, ve kterém byly osloveny policie měst v širším okolí, které na základě
veřejnoprávních smluv nabízejí služby i okolním
obcím. Je tedy pravděpodobné, že v příštím roce
budou sloužit v Dobřichovicích jiní strážníci, než
doposud, není však vyloučeno, že se černošičtí
městští policisté do výběrového řízení také přihlásí a budou nakonec ve spolupráci s Dobřichovicemi pokračovat.

Počátkem příštího roku bychom též měli
vybrat vítěze soutěže o využití pozemků v centru
města, kde by měla vyrůst nová budova radnice
a multifunkčního sálu. Věřím, že v roce 2021 se
nám po dlouhých peripetiích konečně podaří též
schválit územní plán.
Rád bych i letos poděkoval všem, kdo se
podílejí na chodu města a městského úřadu. Místostarostům Michaelu Pánkovi a Jiřímu Růžkovi,
radním Filipu Kándlovi a Jakubu Knajflovi děkuji
za jejich názory a podporu při leckdy nelehkých
rozhodováních, zastupitelům za jejich práci.
Tajemníkovi Pavlu Mrázovi, panu doktoru Václavu
Kratochvílovi, kolegyním z městského a staveb-

ního úřadu, knihovny, Infocentra, správci zámku
a všem pracovníkům technických služeb bych
chtěl moc poděkovat za chod úřadu, a údržbu
městského majetku i přes leckdy nelehké podmínky. Zvláštní dík letos patří našim dobrovolným hasičům, kteří velmi pomohli především při
první vlně koronavirové epidemie.
Na závěr roku vám všem přeji krásné a klidné
vánoční svátky. Do nového roku 2021 vám i všem
vašim blízkým přeji především hodně zdraví,
a aby příští rok byl opět rokem klidným, bez
starostí z nebezpečí epidemie a z ní plynoucích
omezení.
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)
Linka EDA: 800 405 060 (po-pá 9-15), ZDARMA –
pro rodiče a blízké dětí s postižením

Pro nové řidičské průkazy
již nemusíte jet do Prahy
Od 2. listopadu rozšířil MěÚ Černošice své služby
pro občany. Potřebujete-li nový řidičský průkaz
nebo i jeho výměnu za nový, nemusíte již jezdit
do Prahy do Podskalské ulice, ale vše si vyřídíte
v Černošicích. Jistě jste zaznamenali, že v Karlštejnské ulici, asi 200 m od zastávky vlaku, vyrostla
v minulém roce nová, resp. přestavěná budova
nového městského úřadu. Tak tam vše vyřídíte.
Pracoviště řidičských průkazů vám vystaví
nový řidičský průkaz, vymění prošlý ŘP, vydá vám
mezinárodní ŘP (k tomu potřebujete fotografii)
a vydá vám výpis z evidenční karty řidiče. Do Podskalské ale budete muset jet, budete-li chtít vrátit
ŘP poté co vám byl odebrán, nebo provést změny
ve vaší zdravotní způsobilosti.

Pracoviště evidence vozidel vám přihlásí
nové vozidlo a vydá novou registrační značku
(úplně novu nebo po její ztrátě či poškození),
provede veškeré změny v osobě vlastníka nebo
provozovatele, zápis tažného zařízení nebo
změnu barvy vozidla. V Černošicích získáte
i duplikát malého techničáku. Zde si můžete
vyřídit i vyřazení vašeho vozidla z provozu nebo
uložení vozidla do depozitu. Pokud ale chcete
registrovat vozidlo, které dovezete ze zahraničí,
nebo chcete schválit přestavbu, nebo chcete-li
získat registrační značku na přání, musíte se stále
obrátit na oddělení v Podskalské ulici.
podle Černošických listů vk

Do nového roku 2021
Pomalu končí rok dvou dvojek a dvou nul, tedy rok
pro numerology. Ale epidemiologům se končící
rok moc nepovedl. Od začátku března žijeme ve
stálých obavách, neřku-li strachu z budoucnosti,
že vir pojmenovaný COVID-19 skočí na nás nebo
na někoho z našich blízkých. Denní přehledy
počtu nakažených, počty hospitalizovaných
i počty zemřelých nám žádnou pohodu nepřináší.
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Vláda se snaží šíření viru brzdit, ale moc se jí to
nedaří. Dlužno říci, že se to nedaří ani jiným vládám
jinde na celém světě. V rouškách se chodí v Rusku,
chodí se v nich v arabských státech, v Japonsku,
v USA, v jižní Americe, tedy skoro všude. Snad jen
Antarktida se zatím drží, ale tam nikdo trvale nebydlí.
Na jaře jsme prošli první vlnou, pak přišel jásot, ale
brzy vystřízlivění a nástup druhé a horší (alespoň
na počet nakažených ale bohužel i zemřelých) vlny.
A v posledních dnech opět nakažených přibývá.
K tomu chaotické kroky vlády, tedy těch, kteří
rozhodují o dalším postupu a ochraně obyvatelstva. Již to bohužel spěje k tomu, že pokynům
vlády již mnoho lidí nevěří, protože se často
a nekoordinovaně, a pro většinu obyvatelstva
nesrozumitelně, mění a někteří lidé dokonce
uvažují o občanské neposlušnosti.
Není to dobré! Kromě zdravotních problémů
přichází ruku v ruce problémy ekonomické.

Hodně aktivit bylo zakázáno a lidé, kteří je poskytovali, nyní strádají, někteří jsou dokonce existenčně ohroženi.
Takže – abych skončil toto chmurné povídání.
Stále pevně věřím, že se z této šlamastiky dostaneme. Tento názor čerpám z historie – zatím se
lidstvo ze všech podobných problémů vždy
dostalo, i když to někdy trvalo několik desetiletí,
či dokonce století, a stálo to mnoho lidských
životů. Ale dnes máme za sebou vědu a techniku,
což naši předkové neměli. Pracuje se na očkovacích látkách, které by lidstvo měly tohoto nebezpečí zbavit, jako se lidstvo zbavilo moru, cholery,
pravých neštovic, v ne příliš dávné budoucnosti
i tuberkulózy a dětské obrny, a před 100 lety i tzv.
Španělské chřipky.
Pokud k nám očkovací látka dorazí, chci vám
sdělit, že se s manželkou Jarmilou necháme oba
očkovat!

Takže do roku 2021 přeji všem našim čtenářům letos jen jedno – PEVNÉ ZDRAVÍ!
Václav Kratochvíl nejst.

Provozní doba knihovny
o vánočních svátcích
Milí čtenáři,
dobřichovická knihovna bude od 19. 12.
2020 do 4. 1. 2021 zavřená. V novém roce tedy
otevíráme 5. ledna a doufáme, že v běžné provozní době!? Pokud by nastaly nějaké změny,
budou informace na webu a na budově knihovny.
Přejeme vám klidné vánoční svátky a v novém
roce hlavně hodně zdraví.
Těší se na vás knihovnice
Věra Veronika Krecbachová a Eugenie Řehnová

Domácí zpravodajství
Pod novým železničním
mostem v Radotíně již
projedete
Normální průjezd městskou částí Praha – Radonín
byl obnoven ve čtvrtek 10. prosince 2020 navečer,
kdy byly otevřena původní vozovka na silnici
II/115 Dobřichovice – Černošice – Praha.
Stavbaři dodrželi termín, že průjezd bude
obnoven do Vánoc. Železniční svršek však ještě
hotový není, ale vlaky zde mohou jezdit a sami
z vlaku vidíte, že kolem nádraží Radotín se hodně
pracuje.
vk

Změna jízdního řádu vlaků
na trati Praha – Beroun
a zpět
Jako každý rok v polovině prosince se i letos
změnil jízdní řád Českých drah. Uvádíme zde
změny na naší trati č. 171, která vede z Prahy
do Berouna a zpět. Změny sice nejsou velké, ale
jsou a je nutno se na ně připravit. Většina z nás
má již v telefonu aplikaci „MŮJ VLAK“, ale papírek
v peněžence to jistí.
Prakticky jedinou změnou nového jízdního
řádu jsou malé změny odjezdů a příjezdů vlaků
v obou směrech do Prahy i z Prahy, tedy tzv. taktů.
Od neděle 13. prosince vlaky z Dobřichovic
do Prahy odjíždí každou 8. minutu a každou 38.
minutu, a to od 4:08 ráno až do 23:38 v noci (pak
následuje ještě jeden vlak mimo takt – odjezd
z Dobřichovic v 1:51). Na odjezdu z Dobřichovic se tedy nic nemění. V ranní špičce od 4:56
až do 9:26, ale pouze ve všední dny jezdí ještě
další vlaky s odjezdem z Dobřichovic každou 26.
minutu a každou 56. minutu. I zde se nic nemění.
Z Prahy odjíždí nyní vlaky takto: z Hlavního
nádraží každou 21. minutu a každou 51. minutu
a ze Smíchova každou 28. a každou 58. minutu.
V odpolední špičce pracovních dnů pak navíc
mezi 13:02 a 19:31 další vlaky s taktem z Hlavního
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nádraží každou 01. a každou 31. minutu a ze Smíchova každou 09. a 39. minutu. Tyto vlaky jedou
jen do Řevnic.
Malé skládací jízdní řády vlaků na naší trati
č. 171, ale i na jiných linkách bylo možné dostat
u pokladen zdarma, nebo si je stáhnout ze stránek
ČD na adrese www.cd.cz ve formátu PDF: https://
www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/
cz-k171-181209-01.pdf. To bohužel již neplatí,
ale na uvedené adrese si můžete stáhnout jízdní
řád jen naší trati, ale nikoliv již skládací, ale jen ve
formátu PDF velikosti strany A4.
vk

Z jednání rady města
Na zasedání rady byl pozván ředitel ZŠ Dobřichovice Mgr. Stejskal. Přednesl výroční zprávu
o dobřichovické základní škole i informace
o průběhu distanční výuky a fungování školy
v době koronaviru. Rada byla rovněž seznámena
s externími hodnoceními úrovně školy např. na
základě SCIO testů, mezinárodního testování
nebo úspěšnosti v přijímacích řízeních na střední
školy. V úspěšnosti při přijímacích zkouškách na
víceletá gymnázia se ZŠ Dobřichovice drží mezi
20% nejúspěšnějších škol. Další informace se
týkaly plánovaného zavedení systému tzv. projektové výuky, který však musí být kvůli koronaviru odložen. Závěrem Mgr. B. Stejskal informoval
radu o financích, které škola díky omezenému
provozu ušetřila, a velmi kladně vyhodnotil spolupráci s vedením města Dobřichovice. Velmi
pozitivně vyhodnotil spolupráci ZŠ Dobřichovice s vedením města i místostarosta Pánek. Na
závěr pak starosta informoval členy rady i ředitele
o předpokládaném harmonogramu chystané přístavby školní jídelny a učeben pro první stupeň.
Samotnou realizaci přístavby lze předpokládat
od června 2021 po dobu 12 – 14 měsíců.
Na radu města se obrátila nájemkyně místnosti v tzv. „hospodářském domku“ v zámku
v Dobřichovicích, provozující alternativní a holistickou zdravotní péči, se žádostí o odpuštění

či snížení nájmu po dobu vládou vyhlášeného
stavu nouze. Rada schválila odpuštění nájmu po
dobu podzimního nouzového stavu a pověřuje
tajemníka realizací tohoto usnesení.
Rada se zabývala návrhem na nová dopravní
opatření v Dobřichovicích; mezi ty patří umístění
vodorovného značení s upozorněním na maximální povolenou rychlost v obytné zóně v ulici
5. května, umístění dalšího zpomalovacího prahu
do ulice 5. května, zpřehlednění provozu cyklistů
v ulici Tyršova včetně umístění tzv. cyklopiktokoridoru mezi závorami a umístění značky zákaz
zastavení do ulice Vítova.
Rada města obdržela žádost o vyjádření
ke změně stavby Senior Všenory jako vlastníka kanalizační sítě a ČOV. V rámci původního
projektu již byl souhlas k připojení vydán na
přelomu let 2013 – 2014 a tehdejším investorem
byl příspěvek na rozvoj infrastruktury uhrazen.
Dle vyjádření investora spočívá změna stavby
zejména v založení bloků, rozšíření společného
1. podzemního podlaží bloků A, B, C – podzemní
parkování, dále ve změně dispozice společného
1. podzemního podlaží bloků A, B, C, ve změně
umístění výtahové šachty a schodiště v jednotlivých podlažích bloků A, B, C a rozšíření bloků D,
E o společné 2. podzemní podlaží. V rámci kapacity stavby se situace, dle vyjádření projektanta,
nemění, dochází jen ke změně v rámci založení
stavby. Starosta upozornil členy rady na to, že
stavba ještě v zásadě nebyla započata a že se
tedy pravděpodobně nemůže jednat o změnu
stavby před dokončením. Zároveň doporučuje
požádat investora stavby o dodání plné verze
projektu v papírové podobě pro porovnání
předchozího a současného návrhu a případného doplnění výpočtu příspěvku na rozvoj
infrastruktury.
Rada potvrzuje platnost plánovací smlouvy ze
dne 25. 2. 2014 přesně dle principu jejího znění
zejména ve vztahu k velikosti objektu, počtu
bytových i nebytových jednotek a jejich rozměrům a pověřila tajemníka srovnáním předchozího
a stávajícího projektu z důvodu upřesnění výše
poplatku do fondu infrastruktury
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Společnost X-BASE s.r.o. požádala radu o prodloužení nájmu garáže na parc. č. 892 v ulici
Březová v Dobřichovicích; předchozí nájemní
smlouva byla uzavřena na dobu 4 let. Rada prodloužením nájemní smlouvy schválila.
Rada se zabývala žádostmi o prodloužení
termínů dočerpání městských grantů týkajících
se akcí, které nemohly z důvodu koronavirové
pandemie v plánovaných termínech proběhnout. Starosta navrhuje radě z administrativních
a účetních důvodů nepovolovat automaticky
převod dotačních příspěvků za akce neuskutečněné v roce 2020 na rok 2021 – převod by se
měl týkat pouze výjimečných případů, zejména
v situaci, kdy příjemce dotace využil v roce 2020
pouze její část.
Aktuálně o převod do roku 2021 požádali:
J. Šaroun – žádá o přeložení části grantu ve
výši 7.000,- Kč do následujícího roku z důvodu
neuskutečnění pořadu k výročí F. Škroupa kvůli
vyhlášeným vládním opatřením – rada přeložení
schválila.
Gym Dobřichovice, z. s. žádá o převedení
dotace přidělené na akci Poberounský dvojboj na
Jojo Cup 2021 – rada přeložení neschválila.
Mgr. MgA. Helena Bezděková žádá o převedení části peněz z celkové dotace 8.000,- Kč na
Seberozvojové taneční kurzy – rada přeložení
schválila.
Rada projednala žádost o závazné stanovisko
k dokumentaci pro společné povolení na přístavbu rodinného domu Bezručova 637, včetně
žádosti o připojení nové bytové jednotky na ČOV
a vydala ke stavbě souhlasné stanovisko.
Rada se rovněž zabývala žádostí o závazné
stanovisko k novostavbě rodinného domu na
parc. č. 1372/52 (roh Americká x Sadová) včetně
žádosti o připojení nové bytové jednotky na ČOV
a ke stavbě vydá souhlasné stanovisko za podmínky uzavření smlouvy o příspěvku na rozvoj
infrastruktury (výše příspěvku stanovena na
40.000,- Kč) a pověřuje tajemníka realizací tohoto
usnesení
Rada obdržela žádost o vyjádření ke stavebním úpravám a změně užívání budovy čp. 177
ve Všenorské ulici. Budova by měla být nyní
užívána jako rodinný dům (dosavadní způsob
užívání stavby byla výroba plastových oken
a dveří). V historii se rada tímto bodem již zabývala a žádosti nevyhověla z důvodu nesouladu
tehdejších stavebních úprav s územním plánem.
Rada konstatovala, že k nesouladu již nedochází;
je však třeba ověřit, že se nové obytné prostory
nachází nad úrovní Q100.
Rada projednala připomínky města Dobřichovice k návrhu územního plánu obce Karlík pro
společné jednání.
Ing. arch. Filip Kándl navrhl zaslat k návrhu ÚP
Karlík následující připomínky:
prověřit možnosti opatření proti povodním
(vytvoření retenčních ploch) na všech vodotečích zejména v Karlickém potoce tak, aby se
zmírnil dopad na zastavěné plochy Dobřichovic
vymezit plochy pro MŠ a ČOV v obci Karlík
vzhledem k tomu, že obec Karlík dnes využívá
kapacit MŠ a ČOV v Dobřichovicích
vymezit plochy pro obchody s cílem zmenšení dopravní zátěže Dobřichovic, přes které
jezdí obyvatelé Karlíka na nákupy.

Rada diskutovala i nad nutností vymezení
plochy pro ZŠ, ale tato připomínka nebude
uplatňována z toho důvodu, že obec Karlík patří
do spádového území ZŠ Dobřichovice a rovněž
na přístavbu přispěla. Rada připomínky města
k návrhu ÚP Karlíka schválila.
Starosta předložil radě dokumentaci k projektu “Statek Dobřichovice” v Palackého ulici
včetně výpočtu příspěvku na rozvoj infrastruktury, týkající se napojení na ČOV. Od celkové
částky za všechny bytové a nebytové prostory
(celkem 1.280.000,- Kč) navrhuje starosta odečíst
částku, odpovídající stávajícím budovám na
pozemku, který je nyní již na ČOV napojen. Jedná
se celkem o 4 (bytové i nebytové) jednotky, tedy
o odečet částky 160.000,- Kč. Rada řešila i problematiku podlažnosti projektu. V této souvislosti
starosta v souladu s usnesením rady č. 05-3620 ověřil, že dokumentace pro vydání společného povolení na stavbu „Statek Dobřichovice“
z června 2020, zpracovaná kanceláří LAMBDA
studio s.r.o., byla schválena Odborem územního
plánování MěÚ Černošice a je totožná s dokumentací, která byla předložena Městu Dobřichovice i Stavebnímu úřadu Dobřichovice. Rada:
souhlasí s výpočtem příspěvku na rozvoj
infrastruktury u projektu Statek Dobřichovice
navrženým starostou ve výši 1.120.000,- Kč
souhlasí s realizací novostavby bytového
domu „Statek Dobřichovice“ dle dokumentace z června 2020, zpracované kanceláří
LAMBDA studio s.r.o., předložené Radě města
Dobřichovice
souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas
s umístěním plynárenského zařízení k akci
„Statek Dobřichovice – přípojka plynu“ včetně
jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů za předpokladu, že stavbou
nedojde k narušení jakýchkoliv stávajících sítí
a že budou dodrženy všeobecné podmínky
města Dobřichovice pro stavebníky, týkající
se zásahu do komunikací ve vlastnictví města.
Město Dobřichovice bylo osloveno Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje,
která má v úmyslu vydat rozhodnutí o vyčlenění
objektu školních dílen k potenciální izolaci osob
bez přístřeší, příp. cizinců postižených nákazou
koronaviru. V souladu s §69 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví, žádá KHS Středočeského kraje dále o zajištění základních životních potřeb pro tyto osoby (tj. zajištění tepla,
přívodu teplé a studené vody, stravy a lůžkovin).
V první vlně koronaviru nebyly vyčleněné
objekty pro tyto účely využity a není vůbec jisté,
budou-li využity tentokrát. Rada schválila požadavek Krajské hygienické stanice na vyčlenění
objektu školních dílen k potenciální izolaci osob
bez přístřeší, příp. cizinců postižených nákazou
koronaviru s požadavkem na zajištění bezpečnosti objektu a pověřuje tajemníka realizací
tohoto usnesení.
Rada projednala Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací a rozpočet
překládky vedení telefonu (CETIN) u ZŠ Dobřichovice. Jedná se o přeložku, která je vyvolána projektem přístavby školní jídelny.
Rada se zabývala žádostí ředitelky MŠ o dodatečný finanční příspěvek na nákup stohovatelných lehátek a regálů na ručníky pro MŠ. Potřeba

nákupu těchto lehátek a regálů na ručníky byla
dána zpřísněním požadavků hygieny v důsledku
koronavirové epidemie a žádost schválila. Starosta informoval radu města o návrzích investora
na využití pozemku v lokalitě V Luhu pro domov
s pečovatelskou službou. Rada uvítala vstřícný
krok investora na zmenšení objektu a v případě,
že dojde k dohodě o vzhledu stavby (tedy zmenšení o cca 25 % proti původnímu návrhu, což je
cca 7 ubytovacích jednotek) a zachování plánovaných prostor pro obchody, přikloní se rada
k poskytnutí pozemku, který bude využit pro
vytvoření parkovacích míst. Vytvořená parkovací místa budou odpovídat kategorii silnice,
která bude stanovena územním plánem. Starosta
požádá investora o předložení nového náčrtu
budov a slovního popisu zmenšení projektu
DPS – od těchto dokumentů se pak odrazí další
jednání mezi městem Dobřichovice a investorem
DPS.
Starosta informoval členy rady o záměru Řádu
Křižovníků s červenou hvězdou podat žádost
o souhlas s parcelací pozemku za Polní ul. (část
pozemku č. parc. 1872/1). Předložený návrh
chápe řád Křižovníků jako z jeho strany vstřícné
a kompromisní řešení – je zde navrženo 26 stavebních pozemků, územní plán jich přitom v uvedeném bloku umožňuje až 29 a navíc další dva
v cípu směrem na Černošice. V těchto místech
slíbil Řád křižovníků s červenou hvězdou vybudovat dětského hřiště nebo parkové úpravy. Navržená parcelace reflektuje zejména co nejmenší
omezení obyvatel Polní ulice zvýšeným provozem aut. Všechny pozemky mají proto navržen
vstup a vjezd buď z bočních ulic, nebo ze severu
od polí. Výsledkem je však dost nešťastný tvar
pozemků, který bohužel nekoresponduje se stávajícím urbanistickým konceptem Dobřichovic.
Ředitelka ZUŠ Dobřichovice Mgr. Pelikánová
požádala v souladu se zněním zřizovací listiny
ZUŠ Dobřichovice radu o možnost zakoupení
elektrických varhan. Rada s nákupem elektronických varhan souhlasí.
Místostarosta Pánek informoval radu o pokračující rekonstrukci Anglické ulice. V tuto chvíli
je řešen prostor před bytovými domy – je třeba
upravit nájezdy i parkoviště tak, aby byl zachován
jednotný vzhled intravilánu; v tomto ohledu lze
očekávat i náklady na vícepráce. Ing. M. Pánek
řeší tuto situaci i s jednotlivými SVJ; zároveň
informoval radu o pravděpodobných úsporách
při řešení podkladních vrstev.
podle zápisu z jednání VK

Zastupitelstvo města
zasedalo
Ve čtvrtek 19. listopadu se v sále MUDr. Fürsta
konalo další, v pořadí 10. zasedání zastupitelstva města v tomto volebním období. Konalo se
za mimořádných podmínek daných omezeními
běžného života a shromažďování. Není divu, že
se jednání zúčastnil jen jeden občan z veřejnosti.
Zastupitelů se dostavilo 11 a 4 se řádně omluvili.
Protože obec Karlík ukončila provozovatelskou smlouvu se společností Aquaconsult na
správu a provoz kanalizace a bude v nejbližší
době vypisovat nové koncesní řízení na provozovatele kanalizace a není proto vyloučeno,
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že každá z obou obcí bude mít v budoucnu
jiného provozovatele kanalizace. Je tedy třeba,
aby Dobřichovice s Karlíkem uzavřely smlouvu
vlastníků provozně souvisejících kanalizací. Tato
smlouva bude řešit pravidla předávání splaškových vod mezi oběma obcemi.
Smlouvu vlastníků provozně souvisejících
kanalizací vytvořila starostka Karlíka společně se
svým právníkem; starosta ji pak konzultoval jak
s technickým ředitelem společnosti Aquaconsult
Ing. J. Černým, tak i s konzultantem města Dobřichovice na problematiku ČOV Ing. L. Novákem.
V tomto znění je smlouva schválena i Zastupitelstvem obce Karlík. Předložený návrh zohlednil
připomínky zmíněných osob.
V dalším bodě zastupitelstvo projednalo
návrh mimosoudní dohody o některých pozemcích, dosud zapsaných pro město Dobřichovice,
které Řád křižovníků nárokuje. Soudní jednání
probíhá od ledna 2016, kde Řád žaluje, aby 13
pozemků v k. ú. Dobřichovice dosud zapsaných
na LV 10001 pro vlastníka Město Dobřichovice
bylo rozhodnutím soudu převedeno z majetku
Města Dobřichovice do majetku Rytířského řádu
Křižovníků s červenou hvězdou. Několik let město
jednalo s Křižovníky o mimosoudní dohodě, ale
jednání uvízla na mrtvém bodě, a tak pokračuje
soudní jednání.
V červenci 2020 bylo město Dobřichovice soudem informováno, že Řád Křižovníků
vzal žalobu částečně zpět u pozemků č. parc.
139/1 (18.710 m² – velká většina parku proti
MÚ; uprostřed parku je pozemek č. 144 (zatím
ČR – ÚZSVM)), č. 143/1 (579 m² – pozemek tzv.
Plynboudy), č. 147/7 (254 m² – prodloužení
ulice Za Parkem a vjezd na Pražskou ulici u zdi
parku a vchodu do parku z Pražské), č. 2764 (268
m² – pěšina zvaná Myší díra z Tyršovy do ul. Na
Vyhlídce), č. 2901/1 (3.900 m² – stavební parcela
na konci Nové cesty těsně pod lesem) a č. 3017
(1646 m² – lesní cesta vysoko nad městem, ještě
nad Hvíždincem u hranic katastru s Řitkou). Rada
města považuje toto rozhodnutí Křižovníků za
vstřícný krok a doporučila v tomto sporu další
mimosoudní jednání. Město tedy navrhlo Křižovníkům následující řešení:
Město bude souhlasit s dohodou, že ze zbývajících pozemků dotčených tímto sporem, bude
převedeno do vlastnictví Řádu Křižovníků těchto
šest pozemků: parc. č. 33 (136 m² – pozemek
u vchodu do kostela, kde je dřevěný kříž), č. 147/4
(335 m² – zeleň mezi potokem, vjezdem do sídliště a Pražskou ulicí), č. 1871/1 (pole 12,9 ha přiléhající ke karlické silnici z východní strany), č. 1915
(406 m² – stavba bývalého zdroje pitné vody na
pravém břehu mezi Berounkou a tratí), č. 2922
(1.463 m² – nezpevněná cesta mezi CKP a Novou
Cestou a č. 2784 (76 m² – zahrádka uvnitř staré
hájovny proti kempu).
Naopak pozemek č. 138 (562 m²), na kterém
se nachází stavba čp. 4, zůstane ve vlastnictví
města Dobřichovice. Tento pozemek se stavbou
čp. 4 je již několik desetiletí využíván Vlastenecko-dobročinnou obcí baráčníků k jejich
setkávání, činnosti i přechovávání jejich symbolů.
Tento spolek existuje v našem městě minimálně
od roku 1946, podporuje zejména starší občany,
organizuje je, připravuje pro ně výchovný
i zábavný program a další aktivity. Budova navíc
potřebuje rekonstrukci a existuje záměr ji využít
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kromě sídla Baráčníků i pro jiné účely, včetně
divadelníků, kteří budou moci budovu využívat
jako klubovnu, ale i pro další kulturní akce.
Zástupci řádu s tímto návrhem souhlasili.
O slovo požádal zástupce Rytířského řádu
Křižovníků Mgr. D. Kučerka. Dle jeho slov členové
řádu oceňují snahu obou stran o kompromis.
Následně došlo ze strany starosty, Mgr. D. Kučerky
a Ing. D. Havlíka k vysvětlení, resp. rekapitulaci
následných kroků, dojde–li k dohodě o zmiňovaných pozemcích mezi městem Dobřichovice
a řádem Křižovníků – v tu chvíli bude ukončen
jediný soudní spor, který mezi sebou obě dvě
strany vedou.
Následovala připomínka Ing. arch. M. Tunkové
a Ing. D. Havlíka, týkající se pozemku č. 2922;
návrh Ing. D. Havlíka je ten, aby tento pozemek,
pod kterým je veden hlavní vodovodní řad do
vodojemu zůstal městu a město bude jasně
deklarovat, že se jedná o veřejnou místní komunikaci. Mgr. D. Kučerka konstatoval, že tato
možnost je vysoce pravděpodobná v případě,
bude-li zachován charakter veřejně přístupné
cesty a nenastane-li situace, že bude pro zástupce
řádu Křižovníků uzavřená pro obhospodařování
lesního porostu patřícímu řádu.
Bod opatření pro zajištění veřejného pořádku
v parku a na dalších veřejných prostranstvích byl
zařazen do programu zastupitelstva na popud
zastupitele Ing. V. Bezděka. Ten již před časem na
zasedání rady upozornil na vzrůstající počet stížností občanů Dobřichovic na situaci v městském
parku v Dobřichovicích. Dle mnohých názorů
se situace v parku proti dřívějším letům zhoršila
– do parku se stahují bezdomovci, konzumují
tam alkohol (koupený v nedaleké Plynboudě),
obtěžují osoby pocházející parkem (včetně dětí)
a celková úroveň hluku se zdá být horší, než
bývala.
Téma bezpečnosti v parku bývá pravidelně
řešeno s městskou policií, ale ta nevládne takovými pravomocemi, aby mohla problémové
osoby z parku definitivně vykázat. Jedním z řešení
je proto přijetí vyhlášky o veřejném pořádku,
zahrnující mj. i zákaz konzumace alkoholu v určitých hodinách na konkrétních místech. To by dalo
policii (ať již městské nebo státní) jasnou pravomoc vykázat problémové osoby z parku, neboť
tyto osoby jsou v naprosté většině případů pod
vlivem alkoholu, který v parku též konzumují.
V případě, že by se k tomuto řešení zastupitelstvo přiklonilo, je starosta připraven na příštím
zasedání zastupitelstva přednést návrh příslušné
vyhlášky.
Ing. V. Bezděk konstatoval, že se jedná o dlouhodobý problém; rada doposud chápala přijetí
vyhlášky o veřejném pořádku jako poslední
možnost až po vyčerpání všech ostatních alternativ; avšak dle vyjádření a zpětných vazeb mnoha
občanů Dobřichovic došlo v poslední době
v parku k výraznému zhoršení situace.
V následné diskuzi se zastupitelé shodli
na potřebnosti takové vyhlášky, mj. z důvodu
poskytnutí nástroje pro městskou policii; další
debata se vedla zejména nad jejími základními
principy, tedy na jaká místa v Dobřichovicích by
se vztahovala, jaké mechanismy by obsahovala,
jaké činnosti by postihovala apod. Dle zastupitele
Ing. P. Kaplana existuje rovněž možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou i návštěvní řád

parku, ve kterém by byla jasně specifikovaná pravidla pro chování v jeho areálu.
Největší obava zastupitelů pramení z toho,
že touto vyhláškou zacílenou na jedno konkrétní
místo (např. park) dojde k vytlačení problémových osob (a tím přesunutí celého problému)
jinam.
Starosta na závěr rozpravy k tomuto bodu
vysvětlil zastupitelům, z jakého důvodu město
Dobřichovice aktuálně neuvažuje o zřízení vlastní
městské policie, ale nevylučuje tuto možnost
v budoucnosti.
Zastupitelstvo pověřilo starostu přípravou
vyhlášky o veřejném pořádku v duchu proběhlé
diskuse a s důrazem na bezpečnost v parku, která
bude předložena zastupitelstvu na nejbližším
zasedání na jaře 2021.
Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 2/2020. V letošním roce
byl rozpočet schvalován v jednodušší struktuře
– jednotlivé skupiny paragrafů byly agregovány
do větších celků. Cílem – kromě zpřehlednění
rozpočtu – bylo, aby nemusela být přijímána tak
často rozpočtová opatření měnící rozpočet.
Na výdajové straně rozpočtu došlo k navýšení
kapitoly „Odpadové hospodářství a péče o zeleň“.
Jednalo se zejména o rekonstrukci a rozšíření
kontejnerového stanoviště u sběrného dvora,
jeho nové oplocení a novou úpravu kruhového
objezdu; kromě toho byly v letošním roce oproti
předpokladu vyšší výdaje na zalévání zeleně
a údržbu parku.
U kapitoly „Bezpečnost a požární ochrana“
došlo k navýšení v důsledku nutnosti nákupu
nových ochranných pomůcek pro hasiče.
U kapitoly „Vnitřní správa“ došlo k navýšení
v důsledku nákupu nového serveru na úřad,
opravy podlah v budově úřadu a nákupu nového
služebního elektromobilu – část této položky
však byla hrazena z dotace.
Na výdajové straně došlo k úsporám např.
v oblasti kultury, kde byla velká část akcí kvůli
epidemii koronaviru zrušena; město však čekají
výdaje týkající se oprav komunikací (Randova
včetně VO, Anglická a při té příležitosti drobných
oprav v ulici Tyršova – Pod lesem a ve sjezdu do
Klučku).
Starosta seznámil zastupitele se stavy účtů;
prostředky z hlavního účtu budou použity na
velké investice, které město Dobřichovice čekají –
v nejbližší době zejména přístavba školní jídelny.
Předseda finančního výboru Ing. J. Ježek
seznámil zastupitele se stavem rozpočtu – i přes
aktuální situaci související s epidemií se rozpočet vyvíjí uspokojivě; výpadek financí pro obce
z daně z příjmů a ze závislé činnosti byl částečně
kompenzován jednorázovým příspěvkem ve výši
přes 4 mil. Kč; pro rok 2020 dopadne tedy rozpočet dobře, v roce 2021 však lze očekávat tlak
na úspory z důvodu propadu daně ze závislé
činnosti i z příjmů právnických osob. U daně
z přidané hodnoty lze vývoj predikovat obtížně,
ale i zde lze očekávat propad.
Zastupitelstvo rozpočtové opatření č. 2 –
změnu rozpočtu pro rok 2020 v předložené struktuře schválilo.
Starosta seznámil zastupitele se skutečností,
že je možné prostřednictvím Ministerstva pro
místní rozvoj požádat o dotaci na rekonstrukci
vozovky Palackého ulice; v tomto programu může
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každá obec podat pouze jednu žádost, starosta
tedy vyhodnotil jako prioritní opravu vozovky
Palackého ulice včetně jejího odvodnění (žádost
není možné vztáhnout i na chodníky), na kterou je
již zároveň připravena projektová dokumentace.
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti
s názvem „REKONSTRUKCE ULICE PALACKÉHO V DOBŘICHOVICÍCH“ v rámci programu
117D8220 – PODPORA OBCÍ S 3.001 – 10.000
OBYVATELI pod Ministerstvem pro místní rozvoj.
Město se zároveň zavazuje k případnému kofinancování získané dotace.
Starosta poděkoval Ing. arch. M. Tunkové za
vyhotovení návrhu na přechod trati v rámci přejezdu železniční tratě u mostu přes Berounku;
v současnosti probíhají další kroky ke schválení
tohoto řešení ze strany SŽ, PČR apod.
podle zápisu z jednání VK

Připomínka 17. listopadu
1989
Před rokem jsme vzpomínali kulatých třiceti let od
památných událostí v listopadu 1989 a v následujících měsících, kdy skončila po 40 letech vláda
jedné strany a začali jsme žít opět v demokratické
společnosti.
Tento rok se plánovalo opět připomenutí
změny totalitního režimu s tím, že některé současné politické kroky vládnoucích stran se mnoha
lidem nelíbí a obávají se, že současní mocní zneužívají svého postavení k oslabení demokratických
principů správy naší republiky.
Opatření proti pořádání hromadných akcí
všeho druhu však neumožňuje skupinová setkávání a tak se skupina organizátorů kolem známé
agentury GEI–ŠA rozhodla vzpomínku na 17.
listopad uspořádat v jiném formátu, což se jim
podařilo a velké díky za to.
Jak to všechno probíhalo se dočtete z následujícího příspěvku Jiřího Geisslera
vk

17. listopad – zpoza kulis
Letáky jsou dávno rozneseny, facebooky olajkovány, weby zveřejněny, očekávání napjatá, začátek
se neúprosně blíží. Co jsme neudělali, neodzkoušeli a nepřipravili doteď, už nezvládneme. Už není
čas vůbec na nic. Buď to vyjde, nebo ne. Proč nás
tohle dobrovolné rajcování pořád baví?
Stojím v horním patře zámecké věže u otevřených oken. V jednom velká reprobedna, ve
druhém na parapetu nabitý poplašný revolver se

světlicí a šrapnelem, před sebou počítač s červeným odpočítáváním zbývajícího času. Za mnou
u věžních hodin Pavel Tichý, čekající na signál, kdy
spustit bimbání. Věžní hodiny nás pěkně vypekly,
ale to je na jiný příběh. Vše máme změřeno
a spočítáno. Údery věžních hodin se v tuto chvíli
musejí synchronizovat s filmem, nikoliv naopak.
Obraz začíná prskat a objevuje se „narušitel“,
za chviličku musíme začít bimbat. Do toho zvoní
telefon. Kačka na Brunšově si není jistá, zda tam
nahoře vše uslyší, aby správně spustila zvuk, tak
raději volá. Nechávám telefon zapnutý, ať vše
slyší, ale čas na povídání není. Film se blíží k rozhodujícímu momentu. U hodin jsou to necelé dvě
vteřiny mezi spuštěním a vlastním bimbáním.
Volám na Pavla TEĎ! Trefujeme to úplně přesně!
Z oken je vidět jak vše zhaslo, jen trikolora na
zámku září do okolí. Počítáme vteřiny z minuty
tmy a ticha. Světlice musí vyletět 15 vteřin před
hymnou. Stalo se. Na věži se rozsvítí červené srdce,
které PECA vyrobil a s velkým rizikem předcházející den instaloval. Začínají mžourat lucerny veřejného osvětlení, rozsvěcejí se okna domů. Hlavy
nám na věži třeští, reprobedna je vydrážděná na
maximální výkon a v malém prostoru je vedle
ní k nevydržení, byť hraje melodii nejkrásnější.
Kocháme se obrázky zpěváků hymny. Všechno
běží, jak má. Přichází úleva, že to dopadne dobře.
Blik! Blik! Písničky i obrázky končí, objevuje se
pozvání na procházku k dobřichovickému zámku,
poděkování všem pomocníkům. Posledních
několik desítek minut se scvrklo do pár okamžiků.
Zdálky i z blízka je slyšet potlesk. Takže se to fakt
povedlo. A líbilo!
Dole na nádvoří už je několik lidí a další
začínají přicházet, mnozí s národními vlajkami.
Dospělí, děti, rodiny. Fotoaparáty v mobilech jsou
v permanenci, facebook se plní, volají kamarádi,
co vše sledovali daleko od Dobřichovic a všichni
chválí. Nedaleko od zámku, v podloubí u Vinného
Kamrlíku je a zemi na 40 zapálených svíček, vzpomínka na loňskou repliku policejního zásahu.
Všem, kteří přiložili ruku k dílu, se sluší poděkovat:
V přípravném týmu byly Kateřina Filla Věnečková, Jana Dudešková, Petr Calda alias PECA,
František Klement, Josef a Viktor Ježkovi a Petr
Hampl, starosta města. Na filmu úzce spolupracoval a Pepovi Ježkovi vydatně pomáhal syn
Vojta. Manželé Neubertovi a paní Adámková
poskytli podklady s historickými pohlednicemi,
vše odzkoušel a bezchybně odvysílal Dobnet se
styčným důstojníkem Radkem Havlíčkem. Podklady pro nahrání hymny připravil a pak sestříhal
Zdeněk Dočekal. Mládež kolem Viktora Ježka
naučil zhasínat Dobřichovice pan Cmíral. Děku-

jeme i dětským zpěvákům z Kukadýlka a jejich
vedoucí Lucii Kukulové, vokální skupině Cabinet
a dalším zpěvákům české hymny. Pavlu Tichému
za spolupráci na zámku, Václavu Hrabovi za
návrh, Tiskárnám Maestro pana Tomáše Bíma
jr. za tisk a Míle Kačírkové za pomoc s distribucí
letáků. Manželům Petře a Miroslavu Novákovým a manželům Petře a Lukášovi Váňovým za
obsluhu zvukových aparatur.
Necelá půlhodina zábavy a kolik lidí do toho
vložilo své úsilí. Ještě jednou děkuji všem!
JG

Angličtina
v Dobřichovickém domku
i on-line
Tak jako u ostatních kroužků a kurzů, kde je to
možné, tak i angličtina pro dospělé i děti, probíhá
on-line, pokud je to třeba. Většina studentů si již
na tuto formu výuky zvykla. V současné době
se ale opět rádi setkáváme v Dobřichovickém
domku.
Od února začíná 2. pololetí. Rádi přivítáme
nové zájemce z řad dětí i dospělých již nyní.
AJ hrou a písničkou pro děti
Úterý 13.15 – 14.15 začátečníci (1. – 2. třída
Úterý 14.40 – 15.40 mírně pokročilí (3. – 4.
třída
Za pomoci interaktivních cvičení, 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.
Převádění dětí ze školní družiny do DoDo
a zpět zajištěno.
Angličtina pro dospělé
úterý 17.30 – 18.45 AJ konverzace středně
pokročilí
(aktuálně on-line, čas pozměněn)
čtvrtek 10.00 – 11.15 středně pokročilí I
pátek 9.00 – 10.15 mírně pokročilí I
pátek 10.30 – 11.45 mírně pokročilí II
(římská číslice u kurzů označuje přibližný
stupeň pokročilosti, případné drobné 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
kurzu cca 140 Kč za 75 min.
Více
informací
na:
https://www.
dobrichovickydomek.cz/ nebo tel. 776 028 441.
Z. S.

Zajímavosti
Tragický pád z komína
Tragicky skončila zábava několika mladíků, kteří
v pátek 4. prosince před 23. hodinou vylezli na
asi 35 metrů vysoký starý komín v areálu bývalé
továrny Průmyslu kamene (nyní Mramor s.r.o.).
Dva z nich, ve věku 25 a 27 let z komína spadli.

Jeden byl na místě mrtev, druhý byl ošetřen
a vrtulníkem dopraven do motolské nemocnice, kde však po pár hodinách svým zraněním
podlehl.
Okolnosti pádu, a jak a proč se mladíci na
komín dostali, vyšetřuje nyní policie. Škoda
mladých životů!
vk

Adventní trhy a ohňostroj
k připomenutí a oslavě
dostavby mostu přes
Berounku
Před první adventní nedělí se na zámku v Dobřichovicích otevřely vstupní brány a lidé si mohli
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Děti dobřichovické mateřské školy s dárečky pro jiné děti
i v této náročné době dopřát alespoň v malé míře
trochu předvánoční nálady na tamním trhu. Ty
na poslední chvíli povolila rada města organizátorce paní Pánkové s podmínkou dodržení všech
stanovených opatření, která se pro danou dobu
k pořádání trhů vztahovala. Po republice proběhly trhy i v jiných menších městech a další se
chystají. Mezi hlavní opatření omezující běžný
trh bylo dodržení čtyřmetrových odstupů mezi
jednotlivými stánky a nošení roušek. Prodej zboží
byl omezen jen na vánoční dekorace a farmářské
produkty.
S dodržováním pravidel neměli návštěvníci problémy, přesto ale na celý trh dohlížela
ochranka s městskou policií, která během dne
nezaznamenala žádné vážnější prohřešky. Lidé
přijali všechna stanovená omezení se samozřejmostí a respektem k situaci. Nálada byla poklidná
a z návštěvníků byl cítit vděk a radost, že mohli
alespoň krátce projít adventním trhem a potěšit
se zakoupením vánočních dekorací či adventních věnců. Stejně tak byli vděční i prodejci, kteří
v současné době nemají moc šancí své ručně
vyrobené vánoční zboží prodat.
Od 17 hodin bylo možné zhlédnout tradiční
ohňostroj, který se z bezpečnostních důvodů přesunul na louku u lávky tak, aby byl vidět z celých
Dobřichovic, aniž by lidé museli opustit své
domovy či zahrady. Přestože přišli lidé i osobně,
ale neshlukovali se ve velkých skupinách. Ohňostroj byl jako vždy velkolepý, jen bez hudby. Tento
ohňostroj není pouze oslavou přicházejícího
Adventu, ale každoročně si jím připomínáme
a slavíme též dokončení stavby mostu přes řeku
Berounku, který byl dostavěn a otevřen 30. listopadu 1996.
AK

Ve školce se sbírala radost
do KRABICE OD BOT
Tak jako všude kolem, i v naší mateřské školce,
není letošní adventní čas tak úplně obvyklý. Plno
akcí a milých povinností jsme museli oželet a tak
jsme chtěli příchod Vánoc okořenit alespoň společnou pomocí druhým.
Připojili jsme se tedy ke krásné sbírkové akci
KRABICE OD BOT, kterou celostátně pořádá Dia-
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konie ČCE. Jedná se o sbírku drobných předmětů
pro děti, které možná pod stromečkem žádné
dárky nenajdou, protože si na ně jednoduše
třeba nikdo nevzpomněl. V každé třídě jsme
společně s dětmi, a za vydatné pomoci rodičů
naplnili jednu krabici pro kluka a jednu pro holčičku v předškolním věku. Věříme, že díky takové
společné výzvě se nám daří ve školce i v rodině
děti učit, že je dobré pomáhat potřebným, že ne
každý má to, co my považujeme za samozřejmé
a že když se rozdělíme o cokoli, budeme z toho
nakonec mít radost všichni.
Do sběrného místa v Mníšku pod Brdy jsme
odvezli 12 krabic plných radosti. Děkujeme tímto
všem, kteří se nadšeně zapojili, a přejeme krásný
Advent ze školky!
za MŠ Dobřichovice Veronika Horáčková

Krásné Vánoce od týmu
Centra komplexní péče
Přejeme vám krásný předvánoční čas a přinášíme
vám prosincové novinky a tipy od nás z Centra
komplexní péče Dobřichovice.
Začneme tipem na vánoční dárek v podobě
dárkových poukazů na služby našeho centra.
Poukaz vám vystavíme na požádání na recepci.
A protože i my rádi dáváme dárky, tak vám ke
každému vánočnímu dárkovému poukazu na
konkrétní částku přidáme 20% jeho hodnoty
z naší kapsy. Poukaz je možné čerpat rok od jeho
vystavení.
Víte o někom, kdo doma rád cvičí? Pořiďte mu
naše třídílné cvičební video s názvem Funkční
cvičení ve zvýhodněném vánočním balíčku.
Kromě USB flash disku s kompletní sérií cvičení
od nás dostanete i funkční šátek z naší limitované
edice. A ten nemá jen tak někdo.
Zbývají vám ještě nějaké nevyčerpané benefity od vašeho zaměstnavatele? Letos to s jejich
čerpáním nebylo právě nejjednodušší, ale byla
by škoda, kdyby vám propadly. Převeďte si je
k nám! Na jejich hodnotu vám vystavíme poukaz,
ze kterého pak budete moci čerpat terapie či
masáže celý následující rok.
Jen to vše prosím stihněte do 23.12. Od 24. 12.
do 3. 1. máme totiž zavřeno, aby si i všichni naši
kolegové mohli po náročném období odpočinout

Obdarovaní zdravotníci v Thomayerově nemocnici v Krči
a být tu pro vás v plné síle v novém roce. Pokud
byste však potřebovali fyzioterapii, můžete kontaktovat naše pražská centra CKP Roseta (www.
roseta.cz) a CKP Sámova www.ckpsamova.cz),
která zůstávají v provozu i mezi svátky.
Tento poněkud zvláštní rok se nám chýlí ke
konci a my vám chceme především poděkovat za
věrnost, kterou jste nám celý rok zachovávali. Za
to, že jste k nám i nadále docházeli na vyšetření
a na terapie a pomohli nám v rámci možností normálně fungovat. Přejeme vám klidné Vánoce a do
nového roku zdraví, energii a nadhled.
Mgr. Kateřina Šestáková, CKP Dobřichovice,
www.ckp-dobrichovice.cz

Pečeme pro zdravotníky
Podpořit zdravotníky v jejich obtížné službě za
současné pandemie se rozhodla Farní charita
Řevnice akcí „Pečeme pro zdravotníky“. Cílem je
vyjádřit, jak si vážíme práce zdravotních sester
a lékařů, na nichž závisí, kolik životů bude ještě
stát současná pandemie. Upéci jim domácí
pečivo a nakoupit z charitních prostředků ovoce,
to se ukázalo jako úkol, který dokáže zvládnout
i naše malá dobrovolnická charita.
Hospodyňky z charitního společenství
velmi rychle napekly spoustu sušenek, koláčků,
rohlíčků, lineckých koleček, jablečných závinů
i sýrových tyčinek a dalších dobrot. K pečivu jsme
nakoupili ovoce a džusy a v pondělí 16. listopadu
jsme vše dovezli na pracoviště KARIM (Kliniku
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny)
VFN v Praze. Zdravotníci byli překvapeni, kolik lidí
na ně myslí.
O týden později jsme podobný slaďoučký
náklad dovezli také do oddělení ARO v Thomayerově nemocnici v Krči. I tam si lékaři a sestry
pochvalovali, jak pozorní jsou lidé z našeho kraje.
Pak jsme získali kontakt na karanténní oddělení Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích.
Lékaři a sestry zde nyní pracují pod velkým tlakem,
protože se tam léčí mnoho těžkých pacientů

12/2020
coviště, která je vhodné podpořit sladkým darem.
Akci „Pečeme pro zdravotníky“ je možné podpořit
také finančním darem na účet: 229694645/0300.
Eva Vaculíková, Farní charita Řevnice

Tříkrálová sbírka 2021
proběhne

Koledování v domácnostech bylo v minulých
ročnících Tříkrálové sbírky opravdovým zážitkem
s nemocí Covid-9. Rozhodli jsme se rozšířit tým
„pekařů“ a vyzvali jsme k pečení také členy facebookové skupiny Sousedé od Berounky. To se
ukázalo jako šťastný krok. Na naši výzvu zareagovalo dalších pět ochotných hospodyněk. A tak
jsme již 7. 12. opět vyrazili na cestu a dovezli
do Střešovic dobrůtky, které s láskou připravily
hospodyňky od Berounky.
Další příležitostí podpořit zdravotníky bude
zase v lednu. Na kontakt eva.vaculikova@gmail.
com se může ozvat každý, kdo má chuť se do
této akce zapojit, ať již tím, že upeče, nebo pečivo
doveze zdravotníkům. Uvítáme i kontakty na pra-

Tříkrálová sbírka probíhá vždy začátkem ledna,
protože na 6. ledna připadá křesťanský svátek
Zjevení Páně, neboli Tří králů. Připomíná putování tří mudrců z Arábie, které vedla zářící hvězda
k místu narození prorokovaného vykupitele.
Podle tohoto příběhu se vydávají koledníci Tříkrálové sbírky šířit dobrou zvěst vánočních svátků
a poprosit o příspěvek pro lidi, kteří se nenarodili pod šťastnou hvězdou. Jednotlivce a rodiny
v nouzi vyhledává v našem kraji Farní charita
Řevnice a příspěvky z Tříkrálové sbírky jí umožňují
ulehčit jim život.
Letos není jisté, zda se vzhledem k pandemii setkají koledníci s dárci tváří v tvář. Co ale
jisté je, že Tříkrálová sbírka proběhne i navzdory
koronavirovým opatřením. I když nebude možné
koledovat v domácnostech, koledy proběhnou
spíše na veřejných místech, u kostelů apod. Tři
králové přijdou také ve formě „online koledy“
na stránce www.trikralovasbirka.cz. Koledovací
stránka tam poběží již od 20. 12. Dárci tedy
nepřijdou o koledu, ani o tradiční požehnání. Na
stránce bude zřízena „virtuální kasička“, a do ní
bude možné převést z bankovního účtu peníze
po pomoci lidem v nouzi. Dárci uvedou do variabilního symbolu platby poštovní směrovací číslo
konkrétní obce. Výtěžek bude podle směrovacích
čísel rozdělen místním charitám. Farní charitě
Řevnice je tedy možné přispět tak, že se do
variabilního symbolu uvede PSČ některé z obcí

a městeček na dolní Berounce: Černošic, Všenor,
Dobřichovice, Let, Karlíka, Řevnice, Zadní Třebaně
a Karlštejna, ale také v podbrdský obcí Haloun,
Litně, Osova, Osovce a Všeradic i vísek Českého
krasu, Mořiny a Mořinky.
(ev)

Baculky jsou sexy
Eva Hacurová, hvězda televizního filmu Až budou
krávy lítat (o baculaté učitelce, která najde sebe
samu a úctu k vlastnímu tělu díky tanci burleska)
bude hostem živého online setkání v městské
knihovně v Dobřichovicích dne 24. ledna 2021 od
18 hodin.
Podle situace si budete moci vybrat živou
besedu v komorním kruhu či připojení ze svého
domova. V obou případech si místo co nejdříve
rezervujte na webu: https://online.zivaradost.cz/
eva. Platba naruby.
Těším se na Vás a přeji zdravý a nadějný
začátek nového roku
Iveta Kučerová, Živá radost, zenske@centrum.cz

Sport
Z volejbalu
Protože všechny soutěže (kromě extraligy) jsou už
delší dobu přerušeny, omezujeme se v této „zprávě“
pouze na vánoční a novoroční přání. Všem příznivcům dobřichovického volejbalu přejeme pohodové
Vánoce a v novém roce pevné zdraví a neutuchající
optimismus; všem hráčkám i hráčům ještě navíc
dobrou volejbalovou formu a mnoho vyhraných
utkání. Doufejme, že tento „debilní“ koronavirus,
který všechno zavinil, brzy odejde, a v hledišti nebo
na hřišti se opět všichni setkáme.
HgS

Rekordní sezóna 2019/2020
F. H. TK Dobřichovice
Tenisová sezóna 2019/2020 byla v mnoha ohledech rekordní. Řečí čísel vypadala následovně:
soutěží družstev mládežnických kategorií se
zúčastnilo celkem 8 družstev
v každé věkové kategorii startují naše týmy
v nejvyšší středočeské lize

Zleva – vítězka MČR 2020 Tereza Valentová, finalistka Laura Samsonová a Filip Háva
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Výbor Tělocvičné jednoty
Sokol Dobřichovice
přeje všem svým členům,
hostům i sympatizantůM
klidné a v rámci
možností pohodové
prožití vánočních svátků
a do nového roku 2021 hodně zdraví,
štěstí a sportovního nadšení.
Věříme, že společně překonáme
stávající omezení a nástrahy
a budeme se moci svobodně vrátit do sálů
i na venkovní sportoviště.
NAZDAR v lepších časech!
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Roman Skalka na nejvyšším stupínku po mistrovském závodu v Petrovicích
soutěží dospělých se zúčastnila 3 družstva,
náš „A“ tým skončil ve středočeské divizi na 5.
místě
klub uspořádal letní Mistrovství České republiky v kategorii starších žákyň
F. H. Tenis klub Dobřichovice je tak jedním
z nejaktivnějších členů Českého tenisového
svazu. Počtem mládežnických týmů je mezi desítkou nejlepších v celé ČR!
Turnaje pořádané naším klubem jsou mezi
hráči velmi oblíbené a za celou sezónu se tak
nestalo, abychom museli nějaký turnaj zrušit pro
nedostatek hráčů/ček, což je nešvar posledních let.
Závěrem bych všem rád popřál v novém roce
2021 mnoho sportovních úspěchů, spokojenosti
v osobním životě a především pevné zdraví.
Filip Háva

Roman Skalka mistrem
republiky v motokrosu
Místnímu rodákovi a sportovnímu talentu Romanovi Skalkovi se v letošním roce podařilo zvítězit na Mistrovství České republiky v motokrosu
v kategorii Veteráni nad 50 let. V době od června
do října vybojoval v celém seriálu závodů sedmkrát stupně vítězů, převážně prvenství. Zároveň
vyhrál letos i jihočeský krajský přebor. Skalka se
věnuje motokrosu závodně již od svých 16 let,

kdy závodil za dobřichovický Svazarm. Motokros patří k jednomu z nejnáročnějších sportů,
je v něm především důležitá velmi dobrá fyzická
kondice. Vášeň Romana Skalky k motorkám se
v současné době přesunula i do jeho každodenní
práce jako opraváře závodních motorek.
Za město Dobřichovice přejeme Romanovi
Skalkovi neutuchající vitalitu, která je při tomto
sportu důležitá a mnoho dalších úspěchů.

Ve sportovním areálu
TJ Sokol Dobřichovice atleti
opět naplno trénují
Postupné rozvolňování antikovidových opatření
přináší radost všem sportovcům, což platí i pro
atlety ASK Dipoli Černošice Dobřichovice, kteří
opět trénují dle původních rozvrhů a plánů.
Konečně se může společně sportovat, čehož
atleti ihned využili a pustili se do tréninků dle
původně naplánovaných rozvrhů. Trénovat
v rouškách v tělocvičnách zavrhli všichni trenéři,
proto pokračují tréninky na venkovních sportovištích, a to za každého počasí.
“Ve všech vnitřních prostorách platí omezení na
maximálně 10 lidí na plochu a zároveň musíme mít
roušky. Na trenérské schůzi tedy bylo rozhodnuto,
že se zatím do vnitřních prostorů nepůjde”, zmínil
místopředseda pro sport Jan Sirotek.

Jedinými sporty ASK Dipoli, při kterých sportovci chodí do vnitřních prostorů, je beach volejbal v Černošicích a florbal v Dobřichovicích.
Tréninky, které neproběhly z důvodu COVID
19 si mohou atleti nahrazovat do konce pololetí
docházkou na tréninky své kategorie v jakékoliv
náhradní dny a časy.
„Svým způsobem je to výzva pro všechny atlety.
Atletika je venkovní sport a trénink venku i během
zimních měsíců by měl zvládnout každý. Stačí se
dobře obléct.
Plánujeme i tréninky v atletické hale na Strahově a hned jak to opatření dovolí, tak počítáme i s
využíváním pronajatých vnitřních prostorů v Černošicích a v Dobřichovicích,” řekl šéftrenér klubu
Tomáš Vodička.
„Halová atletická sezona je to, na co se všichni
naši starší atleti tvrdě připravují, ale hlavně těší, ať
už pak odjedou s výhrou v kapse či bez. Mistrovství
kraje a Mistrovství ČR je pro většinu z nich největším cílem a zážitkem,“ říká trenér a místopředseda
Jakub Junek.
Pokud by se halová sezóna kvůli kovidu zrušila,
tak nás první závody čekají pravděpodobně až na
konci dubna. Je to dlouhá doba a spousta sportovců už může ztratit motivaci, protože dlouhá
doba bez závodů není příliš vhodná. Doufejme
tedy, že halová sezóna se uskuteční. Pokud tomu
tak nebude, tak jsme připraveni zamakat ještě
víc a ukázat v hlavní atletické sezóně co nejlepší
výkony.
Všichni atleti mají nově možnost zúčastnit
se v lednu sportovně lyžařského soustředění
v Sušici na Šumavě a dále kondičního soustředění
pro starší atlety v březnu v Jizerských horách.
Následovat bude jarní soustředění pro přípravku
i žactvo opět v naší oblíbené Sušici, v termínech
od 18. do 21. března a od 31. března do 4. dubna
2021. Je nutné se přihlašovat včas (online přes
www.askdipoli.cz), neboť místa se hodně rychle
plní. Klub garantuje vrácení 90% uhrazené platby
za soustředění v případě, že by nastala další vlna
protikovidových opatření, a soustředění by se
nemohla konat. Všichni však doufáme, že už teď
bude jen lépe!
Hezký nový rok 2021 přeje ASK Dipoli Černošice Dobřichovice.
Pozn. redakce – než Informační list vyšel,
podmínky pro sportování se opět změnily.

Kultura u nás i v okolí
Kultura v roce 2021
Všichni si velmi přejeme, aby s novým rokem začal
postupně ožívat i kulturní život v našem městě
a organizátoři akcí mohli tak spustit již naplánované akce. Ráda bych Vás informovala o několika
větších akcích, které by měly v Dobřichovicích
v první polovině příštího roku proběhnout.
20. března Slavnosti Morany u Berounky pod
zámkem
27. března Velikonoční jarmark na zámku
s malým farmářským

17. dubna Farmářské trhy (pokud počasí
dovolí)
24. dubna Kolo pro život
8. května Dračí lodě
15. května Farmářské trhy
22. května Dobřichovická degustační míle
a Corvette rallye – přehlídka v ul. 5. května
29. května Farmářské trhy a Veteráni pod
zámkem
5. června Královský průvod a muzikál Noc na
Karlštejně
12. června Farmářské trhy
19. června Food festival

Průběžně ještě budeme dolaďovat termíny
pro výstavy, nedělní divadélka pro děti, besedy
a koncerty. Zkraje roku bychom rádi uspořádali
fotografickou výstavu tří místních fotografů,
kteří spolupracují s městem. Jedná se o Hynka
Moravce, Tomáše Zástěru a Pavla Tichého. Více
se dočtete v příštím čísle Informačního listu.
Během dubna by měl vystoupit u nás opět Vladimír Merta. Jaroslav Šaroun připravuje hudebně
vzdělávací pořad o Jaroslavu Škroupovi s malým
koncertem.
Držme si palce, ať to všechno vyjde!
AK
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Vánoční koncert online
Gaudete – Radujte se
s Ludus musicus a jejich
hosty
Na Štědrý den jsme si mohli pustit přes internetový odkaz iDOBNET.cz/gaudete koncert
s názvem Gaudete – Radujte se, kde vystoupil
soubor Ludus musicus a hosté. Během koncertu
promluvil Pater Jaroslav Konečný, starosta města
Petr Hampl a místostarosta Jiří Růžek. Koncert
nechalo natočit město Dobřichovice v kapli sv.
Judy Tadeáše z. s. Dobnet. Kdo neměl možnost
koncert zhlédnout, může ho kdykoliv vyhledat
a spustit na výše uvedeném odkazu, který také
uložíme na webové stránky našeho města.
AK

Hudební pásmo Gaudete bylo nahráváno s předstihem v zámecké kapli. Foto Petra Stehlíková z. s. Dobnet

Fotogalerie města
a videozáznamy z akcí nově
na webu
Na webových stránkách našeho města jsme
v prosinci založili pod hlavičkou „Kultura v Dobřichovicích“ odkaz na všechna natočená videa
z akcí pořádaných v Dobřichovicích, které buď pro
Dobnet nebo přímo pro Dobřichovice v minulosti natočil a sestříhal dobřichovický kameraman
Láďa Svejkovský. Děkujeme Láďovi a z. s. iDobnet,
že si touto cestou můžeme tyto vzpomínky kdy-

12

koliv připomenout. Mezi velmi podařená videa
patří bezesporu záznam z akce 100 let republiky
z roku 2018, komentovaný moderátorem Petrem
Králem.
Nejnovějším příspěvkem bude vánoční
koncert Gaudete – Radujte se, který se
z důvodu zákazu hraní musel natočit předem.
O koncertu se také v tomto čísle Informačních
listů zmiňujeme. Budeme rádi, když vám videa
udělají radost a doufejme, že v brzké době
budeme moci začít pořádat kulturní akce již
naživo.
AK

UPOZORNĚNÍ: Nouzový stav
bohužel pokračuje a s ním i velká
omezení. Je také omezen přísun
informaci pro náš Informační list.
Sledujte proto webové stránky
města. Co se ve městě bude dít, Vás
budeme informovat také přes SMS
Informační kanál a na obecních
vývěskách. Děkujeme za pochopení.
ak
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Vážený a milý Pepo, milá Ježčí rodinko,

Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba dispečink – 155
Záchranná služba Řevnice, doprava nemocných, lékařská pohotovost
25772 −1777, 602−237−037
Policie – 158
Policie Praha-venkov – stálá služba
974−861−111, 974−882−103
Městská policie
724−060620 nebo 605−255450
Hasiči Řevnice tísňové volání – 150
Hasiči Dobřichovice – 150
Městský úřad Dobřichovice
25771−1590
Stavební úřad – 25771−1402
Matrika – 25771−2478
Starosta a tajemník – 25771−2182
Poruchy elektřiny ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840

Poruchy 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

Pomalu, ale jistě se studio JJ & SONS
stává nedílnou součástí filmového nebe!
Dříve, než se pustíme do instalace nápisu
DOBRIWOOD z velkých písmen umístěných
na severním svahu Brunšova, rozhodli jsme
se v tomto předvánočním čase věnovat studiu
unikátní logo.

COVID linka pro seniory 800 555 655

D ů l e ž i t á

chtěli bychom vám veřejně poděkovat
za vaši dlouhodobou pomoc a podporu
při organizování všemožných veřejných
„unterholtů“, zejména pak za čas a úsilí,
které věnujete přípravě a výrobě obrázkových
kompilací a dokumentárních záznamů
všeho druhu.

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

Poruchy veřejného osvětlení –
Elektroštika, s.r.o.
251 625 761, 605 385 645
Poruchy sítě DOBNET
HelpDesk 277 001 151

Nechtěli jsme rozhodovat sami, a tak je jenom
na vás, který z předaných návrhů od Václava
Hraby si vyberete a necháte dotvořit do finální
podoby. Na ukázku přikládáme několik z nich.
Děkujeme!
Za Agenturu GEI-ŠA
Kačka a Jirka
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