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Slovo starosty
Veřejná zeleň
v Dobřichovicích
Dobřichovice jsou městem, pro něž je péče
o veřejnou zeleň jednou z priorit. V rozpočtu je
proto na zeleň každoročně vyčleněna poměrně
vysoká suma. Letos jde konkrétně o 2,3 mil. Kč,
přičemž celkový rozpočet města má na výdajové
stránce 83 mil. Kč. Z výše uvedené sumy jsou
hrazeny práce externích firem, které provádí
nejen novou výsadbu, ale i pravidelné ořezávání
stromů, stříhání keřů, sekání velkých ploch trávníků a další práce, spojené s údržbou veřejné
zeleně. Do zmíněných nákladů na zeleň není
přitom započtena práce technických služeb
města, jejichž nemalá část pracovní náplně je
však také tvořena sekáním trávy, zaléváním
a další pracemi, souvisejícími s veřejnou zelení.
Poměrně často mi lidé posílají své podněty,
kde by mohla být provedena nějaká nová
výsadba, v uplynulých letech se mě několik lidí
dotazovalo, zda by nebylo vhodné plochy podél
řeky sekat méně často, aby z nich byly louky
s vysokou trávou. To by však na druhou stranu
znamenalo, že by tyto plochy nemohly být dost
dobře využívány jako plochy k rekreaci. Otázek,
souvisejících s veřejnou zelení je podstatně více,
zastupitel Vladimír Bezděk proto navrhl radě, aby
na své zasedání pozvala zahradního architekta
Ferdinanda Lefflera, který má s touto problematikou dlouholeté zkušenosti a je zároveň dobřichovickým občanem, tedy velmi dobře zná i místní
specifika. S městem navíc již spolupracoval při
úpravách zahrady naší mateřské školy. Rada s Ing.
arch. Lefflerem diskutovala kromě jiného i o možnostech retence vody v krajině, tvorbě remízků
v polích, vytipování míst, kde by mohla být provedena nová výsadba, míst, která by bylo možno
pomocí výsadby zkultivovat. Ing. arch. Lefler konstatoval, že stávající četnost sekání ploch podél
Berounky je z jeho pohledu nastavena víceméně
správně. Pokud by se plochy sekaly jen občas,
ztratila by se výhoda využití těchto ploch pro
rekreaci, zároveň však ne každá plocha je vhodná
pro vznik louky. Nad tímto tématem se však ještě
zamyslí v navrhované koncepci městské zeleně
v Dobřichovicích. Ing. arch Leffler slíbil předložit návrh nové výsadby na kruhovém objezdu,
který by měl být, dle jeho názoru, osazen několika druhy trvalek, které budou kvést postupně,
v několika vlnách. Rada v závěru diskuse pana
architekta požádala, aby předložil nabídku na
zpracování návrhu koncepce městské zeleně,
jejíž součástí bude mj. model údržby stávající
zeleně, plán nové výsadby apod.
Kromě otázek městské veřejné zeleně jsme se
na radě zabývali i problematikou správy lesa, který
je ve vlastnictví města. Za tímto účelem byl na
radu pozván nový správce lesa pan Lojda. Ten nás
seznámil, kromě výsledků hospodaření s obecním
lesem, také s tím, jak se našeho lesa dotkla kůrovcová kalamita. Její postup byl v důsledku deštivého jara částečně zpomalen, celkový stav lesa

TJ SOKOL DOBŘICHOVICE
Rozpis cvičení všestrannosti pro rok 2020-21
Platný od 1. 9. 2020
O kapacitě jednotlivých hodin rozhodují jednotliví cvičitelé
KATEGORIE

KDY

CVIČITELÉ

Rodiče a děti od 1.5 roku do 4 let

Středa 9.15 – 10.15 MS
začínáme od 2. 9. 2020

Irena

Předškolní děti od 4 do 6 let
(bez rodičů)

Úterý 16.00 – 17.00 MS
začínáme od 8. 9.2020

Lucie

Florbal chlapci od 1. třídy

Úterý 17.00 – 18.30 Hala Bios

Jarda

Zdravotní cvičení

Pondělí .18.00 – 19.00 MS
začínáme od 7. 9.2020

Jana

Čtvrtek 18.00 - 19.00 MS
začínáme od 17. 9.2020

Pavla

Pilates pro muže a ženy
začínáme od 6. 9.2020

Pondělí 9.00 - 10.00 MS

Joana

Jemná jóga NOVINKA

Středa 18.00 – 19.00 MS
začínáme od 2. 9.2020

Katka

MS= malý sál
Cvičení oddílů začíná od 1. 9. 2020. Výše příspěvků na shora uvedené hodiny pro děti na 2. pololetí
školního roku 2020/21 je 800.- Kč. Sokolská známka pro nové členy: děti a senioři od 60 let 200,- Kč
a dospělé 500,- Kč na kalendářní rok 2020. Sourozenecké slevy a sleva při návštěvě více oddílů.
Změna rozvrhu vyhrazena. Informace o cvičení Vám rádi poskytneme na tel.č. 721 173 368,
mail: irenanolova@seznam.cz, https://www.sokol-dobrichovice.cz/vsestrannost/

však není zcela dobrý. Pan Lojda nám nastínil
další postup, kde doporučuje výsadbu především
listnatých stromů (zejména dubu), přičemž jehličnany se budou převážně jen dosazovat, v případě
zlepšení klimatických podmínek pak zejména
borovice. Radní se se správcem lesa shodli na tom,
že obecní les by neměl plnit pouze ekonomickou
funkci, za zásadní považují též jeho funkci environmentální a krajinotvornou.

Rekonstrukce Anglické ulice
V květnovém čísle Informačního listu jsem se
zmiňoval o tom, že letos bychom rádi přistoupili
k opravě Anglické ulice, případně alespoň její
části. V červnu proto proběhlo výběrové řízení na
první úsek Anglické ulice mezi ulicemi 5. května
a Ke Křížku a stavba tohoto úseku měla být zahájena již v průběhu letních měsíců. Na opravu této
ulice jsme však již v minulých letech opakovaně
žádali o dotaci, naše žádosti však nebyly úspěšné.
Projekt rekonstrukce této ulice se tak zařadil mezi
náhradní projekty, na které se možná najde dotace
někdy v budoucnu. Jak se říká, štěstí přeje připraveným a tato situace nastala právě nyní, kdy nám
bylo oznámeno, že získáme dotaci na celou ulici

Obrázek na titulní straně: Rybáři na dobřichovickém jezu. Foto Hynek Moravec
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Neděle 19.00 - 20.00 MS

Anglickou (tedy od lávky až po křižovatku s Pražskou). To je na jednu stranu velmi pozitivní zpráva,
na druhou stranu to znamená, že jsme museli
zrušit již proběhlé výběrové řízení na první úsek
a budeme muset soutěžit zhotovitele na celou
ulici znovu. Příprava rekonstrukce ulice se tak
poněkud zkomplikovala. Realizace se tak posune
o několik měsíců do podzimu 2020, možná až do
jara 2021. Doufejme tedy, že již nenastane žádná
další nepředvídatelná situace, která by stavbu opět
zdržela. Anglická ulice, která je jednou z hlavních
páteřních komunikací Dobřichovic, by tak měla
být další z nově opravených ulic, které dotvoří
příjemný veřejný prostor, o nějž se v Dobřichovicích dlouhodobě snažíme. Přípravou této stavby,
tedy především jednáním s projektanty, pověřila
rada města místostarostu Michaela Pánka, který
má v této oblasti dlouholeté zkušenosti. Rekonstrukci Anglické by měla předcházet oprava části
Randovy ulice v úseku cca 200 metrů mezi prostranstvím u Křížku a penzionem U Tuláka. Dlužno
ještě dodat, že prováděcí projekty na obě komunikace připravuje Ing. arch. Edita Lisecová, se kterou
naše město úspěšně spolupracovalo již na mnoha
projektech ulic a veřejných prostranství.
Přeji vám hezké letní prázdninové dny.
Petr Hampl
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Příspěvky členů zastupitelstva
Informace k průběhu
tvorby nového územního
plánu Dobřichovic
Veřejné projednání nového územního plánu
Dobřichovic proběhne po prázdninách a to 10.
září 2020 ve Fürstově sále od 19:00 hodin. Návrh

územního plánu v době, kdy budete číst tyto
řádky, bude již zveřejněn a bude tak vyvěšen více
než 50 dní před veřejným projednáním, přičemž
zákon ukládá pouze 30 dní.
Návrh najdete v elektronické podobě na
stránkách Dobřichovic (www.dobrichovice.cz)
a na stránkách odboru územního plánování MěÚ
v Černošicích (www.mestocernosice.cz).

V papírové podobě je pak návrh ÚP k nahlédnutí na našem městském úřadě. Občané mohou
během projednání podat nejen připomínky, ale
i námitky k návrhu a to podle zákona nejpozději do
sedmi dnů po veřejném projednání, tedy do 17. září
2020. Vzory k podání včetně podrobného popisu
lze najít na zmíněných internetových stránkách.
Filip Kándl

Zprávy z městského úřadu
O čem jednala rada města
Rada města projednala žádost o prodloužení
nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 1882/1 na
průmyslové zóně. Smlouva byla uzavřena v roce
2001 na 20 let. Dne 31. 10. 2021 platnost smlouvy
vyprší. Dosavadní nájemce by rád nájemní vztah
prodloužil opět na 20 let. Vzhledem k tomu, že
všechny ostatní pozemky na průmyslové zóně
město již prodalo, jedná se o poslední pozemek,
který je pronajatý. Starosta navrhuje jako variantu
prodej pozemku. Nájemce by prodej takto preferoval, ale za podmínky, že mu bude umožněno rozložit platbu na 4 splátky. Podobný postup zvolilo
město i u jiných podobných pozemků. V nájemní
smlouvě má nájemce zajištěno předkupní právo.
Rada projednala žádost o vyjádření ke stavebnímu řízení na parcele č. 2956 a vydala souhlasné
stanovisko s podmínkou souhlasného stanoviska
odboru územního plánování v Černošicích.
Společnost Aquaconsult předložila rozpočet na realizaci měření průtoku na ČOV, osazení
specifického systému pro řízení technologických procesů PLC a telemetrie na čerpacích
stanicích z okolních obcí. Návrh Aquaconsultu
byl připomínkován i konzultantem ČOV města
Dobřichovice Ing. L. Novákem. Ten technická
řešení i jejich kalkulaci v prvních dvou případech schválil, u telemetrie na ČS pak doporučil
radě úpravy návrhu společnosti Aquaconsult
(k měření hladiny použít spíše ultrazvuk místo
tlakové sondy). Starosta doporučil schválit návrh
Aquaconsultu se zohledněním a zapracováním
připomínek Ing. Nováka, na základě nichž by měl
Aquaconsult upravit svoji nabídku.
Rada města se zabývala žádostí o změnu
využití haly v JOJO Gymu; dle předloženého
návrhu bude stávající skladovací hala v severní
části změněna na tělocvičnu, na severní fasádě
přibude pásové okno. Na střechu bude doplněna
zesilovací stanice VODAFONE (podobně jako na
hale BIOS).
Rada města schválila změnu využití haly JOJO
Gymu dle předloženého návrhu; zároveň však
upozorňuje provozovatele na jeho předchozí
závazek – vytvořit pro zákazníky JOJO Gymu
taková opatření a takový navigační systém, který
je upozorní na ulici Randovu jako na hlavní příjezdovou a odjezdovou komunikaci k hale a tím
zamezí zvýšení dopravy v obytné zóně v ulici 5.
května. Po dokončení rekonstrukce ulice Randova

(předběžně podzim 2020) bude provozovatel
JOJO Gymu vyzván k prezentaci těchto opatření.
Rada města dále, vzhledem k navýšení kapacity haly, požaduje předložení nového výpočtu
dopravy v klidu.
Rada projednala návrh žadatele týkající se
zřízení věcného břemene ve prospěch jeho domu
v ulici Pod Pensionátem k sousednímu pozemku
parc. č. 2408 v Krajníkově ulici. Návrh vychází ze
znaleckého posudku předloženého žadatelem.
Starosta pokládá částku nabízenou žadatelem
na základě znaleckého posudku cca 36.200
Kč, v dopise žadatele je však naznačen zájem
o snížení této ceny ze strany města) za neúměrně
nízkou. Radní Bezděk navrhuje s ohledem na
reálné znehodnocení pozemku města a další
parametry cenu za zřízení věcného břemene ve
výši minimálně dvojnásobku navrhované částky,
tedy cca 70.000 Kč. Starosta navrhuje nabídnout
žadateli stejnou sumu, kterou on nabízí městu,
tedy 36.200 Kč jako spoluúčast města na tom,
že si přípojky přeloží na svůj pozemek z ulice
Pod Penzionátem nebo Svážné. Případně mu
nabídnout na přeložky částku, kterou navrhuje
V. Bezděk jako částku, odpovídající věcnému
břemeni. To, že by se sítě přeložily, by bylo
z pohledu budoucích majetkoprávních vztahů
čistším řešením.
Rada města se zabývala návrhem smlouvy
na administraci veřejné zakázky na vypracování
projektu využití pozemků v centru města Dobřichovice formou jednacího řízení bez uveřejnění.
Rada konstatuje, že se na základě předchozích
diskuzí jedná o nejlepší řešení a schvaluje zahájení jednacího řízení, v němž budou osloveny
4 z 5 původně poptávaných kanceláří (vyjma
kanceláře Labor 13, který nesplnil očekávání
naprosté většiny zastupitelů).
Na podnět místostarosty Pánka se rada
města zabývala návrhem vytvoření makety ul. 5.
května, do které by bylo možné vkládat jednotlivé modely návrhů projektových kanceláří. Rada
souhlasí s návrhem a pověřuje ho realizací tohoto
usnesení.
Usnesením 10-27-20 Rada města Dobřichovice schválila výměnu špaletových oken za
dřevěná okna s dvojsklem se stejným členěním
v Centru sociální rehabilitace Náruč. Městský úřad
obdržel do současnosti pouze jednu nabídku; starosta tedy navrhuje schválení cenového stropu
na základě předložené nabídky, oslovit další firmy
a počkat ještě na další 2 nabídky.

Město Dobřichovice obdrželo cenovou
nabídku O. Krecbacha na opravu nátěru lávky.
Po konzultaci se zastupiteli, mostními inženýry
Ing. P. Kaplanem a Ing. J. Abelem a technickým
dozorem Ing. Hubkou navrhl starosta schválit
cenovou nabídku O. Krecbacha. Místostarosta
Pánek navrhl do opravy lávky zahrnout i vyřešení materiálu u bočnic na vstupech na lávku na
obou březích Berounky a požádat o návrh tohoto
řešení Ing. arch. E. Lisecovou. Rada oba návrhy
schválila.
Rada města schválila návrh na přidělení
grantů města Dobřichovice s doplněním radních
Knajfla a Bezděka.
Zástupce organizace JEKA F. Němec požádal
o stanovisko k případnému odpuštění nájmu za
pronájem budovy ZUŠ a školních dílen v případě,
že kvůli koronavirové infekci nebude možné zorganizovat pobyt dětí a mládeže z Belgie. Rada
případné odpuštění nájmu za pronájem budovy
ZUŠ a školních dílen schválila.
Rada se zabývala dalším postupem při stanovení harmonogramu projednávání územního
plánu. Pověřený zastupitel Ing. Kándl informoval
radu o aktuálním stavu prací na územním plánu
města a konstatoval, že zpracovatel v současnosti pracuje pouze na formálních úpravách dle
pokynů výkonného pořizovatele; podle všech
předpokladů by měl být územní plán připraven
k vyvěšení v polovině července – v tom případě
by došlo k veřejnému projednání dle kapacitních
možností sálu MUDr. Fürsta předběžně ve čtvrtek
10. září od 19:00 hod.
Starosta informoval radu o dopisu L. Podlipného, týkajícím se projektu Senior park Dobřichovice. Rada města důrazně trvá na usnesení
z 26. 5. 2020; radní se shodli na tom, že hlavní
obava rady je, že v budoucnosti může být účel
stavby (bydlení pro seniory) změněn na bytový
dům (jehož existence je v dané lokalitě zcela
nepřípustná), jak v dopise zmiňuje dokonce
i sám L. Podlipný. I samotné bydlení pro seniory
se samostatnými byty je podle rady z pohledu
platného územního plánu velmi diskutabilní
a rada města s takovým projektem zásadně
nesouhlasí. Regulativům ÚP by vyhovoval lépe
klasický domov pro seniory. Rada pověřuje
starostu oslovením některé z právních kanceláří, která bude schopna dle zákona definovat rozdíly mezi pojmy „Bydlení pro seniory
a Domov s pečovatelskou službou“ a „Domovem
pro seniory“. Dále je třeba nalézt cesty, jak lze
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zabránit změně účelu stavby ve fázi samotné
realizace (např. změnou stavby před dokončením) na bytový dům.
Rada se zabývala problematikou dlouhodobé uzavírky jednoho pruhu v Tyršově ulici
kvůli rekonstrukci opěrné zdi. V této souvislosti již
starosta obce začal jednání se zástupci stavebníků
i se zástupci oddělení dopravy a správy komunikací při MÚ Černošice. V tuto chvíli obdržel nezávazný příslib zkrácení doby rekonstrukce, avšak
pouze o cca 2 týdny. Návrh na umístění semaforů,
které by umožnily obousměrný provoz v místech
rekonstrukce, rada neschválila. Rada doporučuje
starostovi a tajemníkovi zvážit možnosti odvolání
proti rozhodnutí Silničního správního úřadu MÚ
Černošice, zejména s ohledem na dodržení podmínek záboru veřejné komunikace a dobu jeho
trvání.
Rada projednala žádost J. Pravdy (Bolleta)
o zábor veřejného prostranství. Žadatel má
v úmyslu v součinnosti se společností Cidrerie
umístit k růžovému odpočívadlu na cyklostezce
v Dobřichovicích (par. č. 783/2) foodtruck Citroen,
jehož hlavní nabídkou budou burgery a doplňkový
sortiment. Žadatel má zájem o možnost nepravidelného záboru v období od 1. 7. do 30. 9. (každý
týden od čtvrtka do neděle) na ploše cca 15 m².
Foodtruck nebude na místě stát přes noc, žadatel
se zavazuje k úklidu prostor po opuštění stanoviště,
odvozu odpadků, používání ekologicky rozložitelných obalů apod. Rada zábor veřejného prostranství schválila za poplatek podle vyhlášky města.
Do jednání rady byl pozván správce městského
lesa J. Lojda, aby poskytl informace o správě lesa
v majetku města, koncepci jeho správy a zprávu
za první čtvrtletí 2020. J. Lojda popsal proces
předávání správy lesa od předchozího správce
a následné činnosti, které na převzetí správy bezprostředně navazovaly – ať už přímo v lese (úklid
a prodej palivového dřeva nebo kůrovcová těžba
na Bukovce a na Brunšově), nebo administrativní
(registrace do dotačních programů ministerstva
zemědělství, uzavírání smluv na těžbu a zalesnění). V prvním Q 2020 bylo v nahodilé těžbě
vytěženo 100 kubíků, v listnaté 56; v září bude
probíhat druhé kolo těžby.
Ohledně kůrovcové kalamity konstatoval
J. Lojda částečné zpomalení postupu kůrovce
vlivem deště. Celkový stav lesa není zcela dobrý
– kůrovec již napadá stromy od 30 let výš a borovice, jež jsou napadány jinými parazity, schnou;
les je však možné dobře dosazovat, protože jehličnany netvoří zásadní procento lesa. Členové
rady se s J. Lojdou shodli na tom, že lesy v majetku
města Dobřichovice neplní primárně ekonomickou funkci; v rámci podpory funkce environmentální jak J. Lojda, tak členové rady podporují
výsadbu listnatých stromů (zejména dubu); jehličnany se bude pouze dosazovat (v případě zlepšení klimatických podmínek zejména borovice).
Ohledně prodeje a zpracování dřeva se J. Lojda
snaží zejména zajistit stabilitu odbytu; dále předložil radě informace o plnění plánovaného rozpočtu, které je v pořádku a jehož další hodnocení
bude součástí reportu po 3. Q roku 2020. J. Lojda
nastínil i potřebu přesného vymezení hranic lesa
v majetku města Dobřichovice a v majetku Křižovníků, kvůli následné výsadbě.
Na zasedání Rady města Dobřichovice byl
na základě své žádosti pozván i obyvatel Kraj-

4

níkovy ulice pan Doubek; vylíčil radním situaci
v dané ulici, přes kterou aktuálně vede objížďka
kvůli rekonstrukci zdi v Tyršově ulici. Pan Doubek
označil stávající řešení objízdné trasy za nebezpečné – chybí jakékoliv místo pro chodce;
zároveň se pozastavil nad řešením dopravně –
inženýrských opatření v průběhu rekonstrukce
zdi. Starosta pak vysvětlil, že v době schvalování
žádosti, jež se týkala rekonstrukce opěrné zdi
v roce 2017, nikdo neznal délku trvání uzavírky.
Radní pověřili úřad instalací směrových desek
pro vymezení prostoru pro chodce v Krajníkově ulici a intenzivním jednáním se stavebníky
o nezbytnosti zkrácení doby trvání rekonstrukce;
starosta dále bude hledat možnosti, jak přimět
stavebníky ke zrychlení rekonstrukce, tajemník
osloví společnost ADSUM s poptávkou na vytvoření alternativního DIO, které již nebude obsahovat objížďku přes Krajníkovu ulici.
Na zasedání rady byl rovněž pozván architekt Ferdinand Leffler; na květnovém zasedání
byl architekt Leffler požádán o zamyšlení se nad
vzhledem dobřichovického kruhového objezdu
a nad celkovým stavem zeleně v Dobřichovicích.
Ohledně celkového stavu zeleně zkonstatoval
arch. Leffler, že je situace velmi dobrá; co se týká
zlepšení zelených ploch, vytipuje místa, která by
mohla více naplňovat význam výrazu „rekreační
zóna“ a doporučit koncepci péče o ně. Návrh
vzhledu kruhového objezdu vychází ze dvou
hlavních faktorů – bezpečnost a role decentního
uvítání v obci. Ferdinand Leffler představil radě
model kruhového objezdu, jehož dominantou
bude trvalkový záhon realizovaný J. Nussbauerem. Ferdinand Leffler dále navrhl umístit do
středu záhonu horizontálně kámen jako odkaz
na slivenecký mramor, ale tento návrh nebyl
členy rady přijat příliš pozitivně. Záhon z trvalek
nebude potřebovat žádnou zásadní údržbu ze
strany města (zhruba 3 x ročně je třeba drobná
úprava) a bude měnit barvy kruhového objezdu
dle ročních období. V současnosti vzhled této
části města poněkud narušují reklamní poutače,
umístěné na oplocení areálu Sokola – jejich
odstranění by umožnilo záhonu uprostřed kruhového objezdu ještě více vyniknout. Architekt
Leffler připraví v průběhu července rozpočet
celého projektu a po jeho schválení lze očekávat
jeho realizaci (předpoklad – přelom srpna a září).
Rada schválila žádost o zábor chodníku před
budovou na adrese Palackého 17 z důvodu
odstranění stavby; doba záboru činí max. 17 dnů
(1. – 17. 7.), šířka bude činit 1 m, délka po celé
hranici pozemku.
Rada města se zabývala žádostí firmy BB
Invest-alfa na vydání stanoviska k akci „Dlouhý
díl – technická a dopravní infrastruktura“. Rada
města se shodla na tom, že překopání nového
povrchu komunikace je velmi nešťastné, ale
napojení na inženýrské sítě bohužel nemá jiné
řešení. Schvaluje tedy žádost o vydání stanoviska
k akci „Dlouhý díl – technická a dopravní infrastruktura“ se zvláštním důrazem na všeobecné
podmínky města Dobřichovice pro stavebníky,
doplněné o specifické body vytvořené stavebním
dozorem města Dobřichovice J. Tichánkem (šířka,
délka překopu apod.).
Rada schválila žádost o povolení zatrubnění
příkopu v ulici K Lomu v délce 4 m pro nový vjezd
k chatě č. ev. 0285.

Rada se zabývala žádostí o napojení k vodovodnímu řadu pro bytový dům Tyršova 55, 6
bytových jednotek. Rada pokládá za nešťastné,
že byla žádost podána brzy po dokončení rekonstrukce ulice Tyršova; existuje však možnost,
že u domu existuje zaslepená připravená přípojka, je tedy nezbytné tuto skutečnost ověřit;
v případě, že příprava na přípojku neexistuje,
požaduje po SVJ Tyršova, aby prosadilo vedení
napojení na vodovodní řád pod zpomalovacím
pruhem ulici Tyršova, bude-li to jenom trochu
technicky možné.
Starosta informoval radní o návrhu znění
výpovědi nájmu provozovatelů prostoru Bearplace. Navrhuje, že osloví JUDr. Helenu Chudomelovou a požádá ji o vytvoření řádné výpovědi
nájemní smlouvy. Po jejím podepsání oběma
stranami bude obratem vypsáno nové výběrové
řízení na pronajímatele prostoru – starosta v současnosti eviduje 2 nabídky.
podle zápisu z jednání vk

Zastupitelstvo města
zasedalo
Dne 10. června se konalo 9. zasedání zastupitelstva města, kterého se zúčastnilo 14 jeho členů.
Starosta nejprve informoval přítomné o zasedáních rady od 10. 3. 2020 a nejdůležitějších projednávaných bodech.
Pak byl dán prostor pro dotazy a náměty
občanů. Jako první vystoupila paní Janoušková;
nejprve poděkovala vedení města za řešení
aktuální situace v prvních dnech koronavirové
epidemie a péči města a úřadu o seniory v té nejchaotičtější době; zároveň vyjádřila díky dámám
z lékárny a z obchodů s potravinami. Následně
vyjádřila nelibost nad zrušením bankomatu
v blízkosti provozovny České pošty.
Starosta poděkoval za uznání činnosti v době
počátků koronavirové krize a vyzdvihl práci
jak zaměstnanců městského úřadu, tak hasičů
a zejména dobrovolnic a dobrovolníků. Ohledně
bankomatu konstatoval, že na jeho odstranění
a ani na instalaci nového nemá město žádný
zásadní vliv a nemůže nařizovat bankám, zřídí-li
v Dobřichovicích bankomat či nikoliv; zahájil však
již jednání s některými bankami a seznamuje se
s jejich požadavky, protože by bylo užitečné, aby
v centru ještě jeden bankomat byl.
Zastupitel Havlík vznesl dotaz na termín
veřejného projednání územního plánu. Pověřený
zastupitel Kándl konstatoval, že kvůli koronavirové krizi a předchozí dohodě napříč zastupitelstvem neproběhne veřejné projednání před
prázdninami, ani v jejich průběhu. V okamžiku
konání zastupitelstva však stále ještě nebyla
k dispozici poslední varianta územního plánu po
zapracování připomínek.
Ing. Klimková vznesla dotaz na termín zveřejnění návrhu územního plánu; dle slov Ing. Kándla
lze předpokládat zveřejnění územního plánu ke
konci června 2020; jakmile bude dokumentace
k dispozici pověřenému zastupiteli, bude bez
zdržování vyvěšena na úřední desce. Veřejné projednání územního plánu pak lze očekávat v první
polovině září 2020.
Dalším bodem bylo Schválení závěrečného
účtu města za rok 2019. Jednalo se ale v pod-
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statě o formální schválení tabulky hospodaření za
rok 2019 – to již bylo schváleno zastupitelstvem
v březnu 2020 rozpočtovým opatřením č. 3/2019,
tedy změnou rozpočtu pro období leden – prosinec 2019 dle skutečného stavu hospodaření.
Schválení závěrečného účtu bylo de facto schválením téhož, pouze v trochu jiné formě tabulky
a s jinou formulací usnesení. Schválením závěrečného účtu dostálo zastupitelstvo z formálního
hlediska zákonné povinnosti města. Závěrečný
účet obdrželi zastupitelé v elektronické podobě
v podkladech.
Následovalo schválení účetní závěrky za rok
2019 a zpráva auditorů. Pro město kontrolují
účetní závěrku externí auditoři. Závěrka se musí
schvalovat zpětně za rok 2019. Předseda finančního výboru zastupitelstva Ing. Ježek konstatoval,
že hospodaření města je zdravé a auditor nenalezl žádné závady. Zastupitelstvo návrh účetní
závěrky města Dobřichovice za rok 2019 schválilo
všemi hlasy.
Zastupitelé poté projednali a schválili změnu
rozpočtu na rok 2020 (rozpočtové opatření č.
1/2020). Starosta odůvodnil předkládaný návrh
tím, že v důsledku nouzového stavu, vyvolaného
epidemií koronaviru, byla přečerpána částka
v paragrafu „Ochrana obyvatelstva“, kde byla
jako v předchozích letech rezerva obvyklých
100.000,- Kč. Město přitom potřebovalo nakoupit větší množství dezinfekčních prostředků,
roušek, respirátorů, dávkovačů dezinfekce apod.
Tyto prostředky byly zčásti zdarma distribuovány
nejvíce ohroženým skupinám obyvatelstva, jako
jsou senioři, zdravotníci, pracovníci obchodů
apod., a též využity pro městský úřad, hasiče
a školy. Přebytky byly pak prodávány za nákupní
ceny občanům i firmám. Dezinfekce byla přitom
městem nakoupena ve větším množství centrálně
i pro několik menších obcí v okolí a za nákupní
ceny jim byla prodána. Rozpočtovým opatřením
by se tato rezerva měla navýšit o 200.000,- Kč.
O stejnou částku pak bude dle návrhu ponížen
paragraf 6409 5909 (ostatní neinvestiční výdaje).
Dále starosta konstatoval, že lze očekávat, že
v důsledku epidemie budou v roce 2020 téměř
jistě nižší i celkové daňové příjmy, což se nepo-

chybně dotkne i rozpočtů měst. Jak se krize
projeví v rozpočtu Dobřichovic, však dosud nelze
přesně predikovat. Je však velmi pravděpodobné,
že bude třeba v druhé polovině roku přijmout
adekvátní rozpočtové opatření. K tomuto tématu
informoval Ing. Ježek přítomné o krocích finančního výboru; spolu se zastupitelem Bezděkem
se snaží predikovat vývoj, který lze očekávat do
konce roku 2020. Již v měsíci květnu byl patrný
pokles příjmu města. Pro rok 2020 lze očekávat
propad daňových příjmů ve výši 5 mil. Kč. Vláda
však přiznala navýšení dotace na 1.200,- Kč na
obyvatele, propad tedy nebude zcela zásadní.
Rok 2021 je však velká neznámá; příjmy z DPH
by se mohly udržet na stávající úrovni, ke snížení
rozpočtu dojde zejména kvůli dani z příjmu ze
závislé činnosti a dani z příjmu právnických osob.
Starosta informoval přítomné o probíhajících
dotačních řízeních – městu bude proplacena
dotace na propojení vodovodu Dobřichovic
a Letů, byla schválena dotace z MAS Karlštejnsko na výstavbu chodníku mezi Dobřichovicemi
a Karlíkem (cca 100 m) a pořízení elektromobilu
pro úřad. V zásobníku projektů jsou pak dotační
žádosti na opravu komunikací (zejména Anglická).
V dalším bodě se zastupitelé zabývali řešením
nebezpečné situace pro chodce u přechodu
železničního přejezdu a vozovky na brunšovské
straně mostu. Tento bod byl na program přidán
z podnětu zastupitele Mgr. T. Knaibla, který zaregistroval v poslední době, zejména v průběhu
opravy dilatačního závěru mostu, řadu krizových
situací. Kovové zábradlí na pravé straně mostu (z
pohledu od zámku) směřuje chodce do vozovky,
kde tito buď pokračují po straně, nebo se snaží
vozovku přejít na místě bez přechodu. Mgr. T.
Knaibl vyzval starostu k bezodkladné konzultaci
s dopravními experty k řešení stávající situace,
a v případě, že řešení nebude technicky proveditelné, pak tedy povolat zejména v době dopravní
špičky na místo hlídku policie. Starosta konstatoval, že se jedná o dlouhodobý problém, který však
nelze řešit jakkoliv razantně bez souhlasu příslušných institucí (Dopravní policie, Správa silnic,
Správa železnic). Zmínil rovněž snahu vedení

města o prosazení přednostního řešení daného
místa v rámci optimalizace trati, to však bylo ze
strany Správy železnic zamítnuto. V požadavcích
města Dobřichovice k optimalizaci železniční
trati je na řešení bezpečnosti chodců u závor na
pravém břehu řeky kladen zvláštní důraz včetně
přechodu přes železniční trať pro chodce po
obou stranách mostu. Zároveň je v daném místě
ze strany města požadováno vytvoření podchodu. Ing. Kaplan pak vysvětlil v historickém
kontextu existenci zábradlí, které na pravé straně
mostu z pohledu od zámku komplikuje chodcům
přechod trati včetně snahy o vytvoření přechodu,
který byl však zamítnut ze strany dopravního
inspektorátu a policie již v době přípravy projektu
mostu.
Místostarosta Pánek pak konstatoval, že
je třeba vypracovat projekt, avšak jedná se
o nemalou investici na krátkou dobu; každopádně však navrhuje najmout projektanta, který
navrhne možnosti zlepšení situace. Ing. arch. F.
Kándl pak upozornil na to, že jakékoliv legální
řešení musí nasměrovat chodce mezi závory,
nikoli mimo ně. Ing. Z. Klimková upozornila
na potřebu najmutí dopravního experta, který
by spolupracoval v rámci optimalizace trati se
SUDOPem a navrhl dlouhodobě funkční řešení
u obou závor v katastru města. Ing. arch. F. Kándl
upozornil, že nejbezpečnější variantou cesty
z konce Tyršovy ulice je projít kempem a podejití
mostu. Další diskuze se týkala zejména možností
řešení problému a komplikací s nimi spojenými,
stejně tak jako významu přítomnosti policisty na
místě.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí hledání
možného řešení přechodu trati pro chodce
u závor na brunšovské straně mostu. Město
usiluje o zřízení podchodu pod tratí v rámci
modernizace železniční tratě. Dříve zřízený
přechod pro chodce na silnici mezi konci obou
chodníků byl bohužel zrušen na základě požadavku policie. Zastupitelstvo pověřuje starostu
neprodleně konzultovat problematiku s dopravním expertem a prověřit, zda má smysl zpracovat
projekt realizovatelného řešení.
podle zápisu z jednání vk

Domácí zpravodajství
Svíčková omáčka na
nádvoří dobřichovického
zámku
V říjnu uplynou dva roky od posledního ročníku
Festivalu svíčkové omáčky. Ročník 2018 byl
poznamenán nižším zájmem soutěžících kuchařek a kuchařů, který mě nakonec donutil uvařit
opět i svůj vlastní vzorek, nakonec označený za
nesoutěžní. Tehdy jsme se rozhodli změnit roční
periodu a z festivalu udělat bienále. Jenomže čas
plyne rychleji než voda, dva roky jsou skoro ty tam
a protože chceme dodržet své slovo, vyhlašuji za
Agenturu GEI-ŠA další, již šestý ročník Festivalu
svíčkové omáčky – Memoriálu Jenufa Šuchmy.
Pokud situace dovolí, měl by se uskutečnit ve
standardním termínu počátkem října a navázat

Vítězové s oceněními a s členy poroty v roce 2018
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na poslední farmářský trh letošního roku. Na
podrobné informace je ještě čas, nicméně již nyní
je třeba začít přemýšlet o poli soutěžících.
Soutěž je zcela otevřená, mohou do ní
vstoupit profesionálové, stejně tak jako kuchaři
amatéři, jednotlivci, či celé týmy. A pokud se
pamatujete, nebývá to tak, že by profíci amatéry
válcovali.
Chtěl bych již nyní apelovat na všechny kolem
sebe, aby v sobě probudili soutěživost a aby se
pokusili uvařit právě tu svou, rodinnou a jedinou
dobrou svíčkovou a s touto svou kůží vyrazili do
bitvy o poháry, ocenění uznávané poroty i uznání
širší veřejnosti. Prosím všechny, aby se přestali
stydět a ozvali se mi na telefon 605 231 332, nebo
na mail jiri.geissler@aukcredit.cz. Obratem zašlu
přesné podmínky soutěže a pravidla a zapíši si
každého do seznamu soutěžících. Všichni kdo
mají doma opravdu šikovného kuchaře, apelujte
na něj. Všichni, kdo si chcete zkusit uvařit svíčkovou poprvé v životě (a také jsme už takové soutěžící měli), zahoďte ostych a začněte trénovat. Bývá
to přece vždy zábavné odpoledne plné radosti ze
společného setkání, prosycené nezaměnitelnou
vůní té lahodné omáčky, v doprovodu příjemné
muziky. Nemusíte jen pasivně konzumovat,
můžete se aktivně zapojit do příprav i soutěže
a poznat takovéto dobrodružství i z druhé strany.
JG

Pyžamo pro šest slaví
Vážení a milí sousedé, příznivci dobrého divadla
a dobrého vína.
Dovolte nám pozvat vás touto cestou na
představení dobřichovického ProDivadla s hrou
„Pyžamo pro šest“, kteroužto konverzační
komedii jste si již v minulosti oblíbili.
Nyní se možná ptáte: „Co že to slaví?“ Inu co
si budeme povídat, uteklo to jako voda a je tomu
již deset let od prvního uvedení této komedie
v Dobřichovicích. Ale to není všechno. Spolu
s tím slaví i ProDivadlo deset let od svého založení a aby toho nebylo málo, slaví své narozeniny
v den uvedení hry i jeden z hlavních hereckých
představitelů.
Takže slavíme hned třikrát!!!
Bude nám potěšením, když se rozhodnete tato výročí oslavit spolu s námi. Společně
můžeme sledovat jak nám naši ochotníci herecky
(a snad i lidsky) vyzrávají.
K této události vás zveme do půvabných
prostor „divadelní zahrady“, kterou nám s laskavostí sobě vlastní propůjčila rodina Cibulkových
z Dobřichovic. „Divadelní zahrada“ (jak jsme ji
pracovně nazvali) se nachází na skvěle dostupném místě. Leží hned vedle hlavní silnice, kousek
od dobřichovického nádraží proti parkovišti. Na
místě bude zajištěno občerstvení a toalety.
Představení trvá asi dvě hodiny a je s 20 min.
přestávkou na občerstvení, kde můžete ochutnat
nejen vynikající vína z Moravy.
A které své oblíbené herce uvidíte? Již dnes se
na vás těší Jiří Šafránek v roli Roberta Kapra, Jan
Seidel v nezapomenutelném Bernárovi, Mariana
Krejčiříková jako nádherná Jacqueline, roztomilá
Eva Koppová jako Brigitte 1, zcela nepřehlédnutelná Jana Kroupová jako Brigitte 2 a v neposlední řadě na posledních deset minut hry přijde
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Pyžamo pro šest slaví – všichni se na vás těšíme 25. 8. a 26. 8.2020 od 20:00
vše rozhodnout náš Miloslav Pešek známý jako
„Milda“ v roli Bertrána.
Vše v režii Lenky Šebek Loubalové, zakladatelky ProDivadla z.s. a též Dobřichovické divadelní společnosti DDS.
Všichni se na vás velice těšíme 25. 8. a 26. 8.
2020 od 20:00 h.
Předem děkujeme všem našim divákům, že
zakoupením vstupenky za 250 Kč na toto divadelní představení podporují nezávislou českou
kulturu v nelehkých dobách pandemie. Ovšem
kapacita míst k sezení je omezena, tak se zakoupením vstupenek neváhejte a rezervujte si je
na „prodivadlo@seznam.cz“. Vstupenky budou
v prodeji od 1. srpna 2020 v Galerii Bím na ulici
5. května v Dobřichovicích, každý všední den od
15 h do 20h.
A závěrem bychom rádi ještě jednou poděkovali za vlídné přijetí a ochotu ke spolupráci rodině
Cibulkových.
Tak tedy „Milujeme divadlo a to dobřichovické
zvláště!“
Za společnost ProDivadlo vás zve
Lenka Šebek Loubalová a Karolína Seidlová.

Co nového v Náruči
Pokud bychom vyhlásili malou anketu s otázkou
„S čím si spojujete Spolek Náruč?„ odpovědi by se
zřejmě různily. Někomu by se vybavilo letní kino,
jinému výměnný swap, určitě by se už našli i lidé,
kteří znají hlavní zaměření Náruče v Dobřichovicích, tedy službu sociální rehabilitace.
V týmu sociálních pracovníků nabízíme
podporu lidem s duševním onemocněním,
obrací se na nás buď přímo nebo na doporučení svých lékařů či rodiny. Tuto činnost
realizujeme díky podpoře Krajského úřadu Středočeského kraje v rámci evropskému projektu
OPZ a skvělé pomoci Nadačního fondu J@T ,
velký dík patří i městu Dobřichovice. Pro lidi,
kterým pomoc poskytujeme, je často nejdůležitější sociální kontakt, kterého se jim z různých
důvodů nedostává. A to je důvodem, proč se

od loňského roku stále více věnujeme rozvíjení
spolupráce v místním regionu, organizujeme
akce pro veřejnost a vytváříme příležitosti pro
setkávání. Pokaždé nás potěší zájem obyvatel
Dobřichovic, kteří umí ocenit příjemnou atmosféru jak u nás v Centru sociální rehabilitace,
tak i ve venkovním prostoru za domem. Zmiňovaný swap je zatím posledním programem.
Jednalo se o výměnu oblečení, knížek a dalších
užitečných věcí, které lze nabídnout, a někomu
dalšímu mohou udělat radost. Příležitost popovídat si u výborné kávy v naší útulné improvizované kavárně využili lidé z nejbližšího okolí
i naši klienti. Podobnou akci plánujeme zopakovat v polovině září, tentokrát ovšem večer po
setmění navážeme promítnutím filmu v rámci
našeho letního kina. Už nyní nabízíme termín
čtvrtek 17. září, v příštím vydání listu pozvánku
připomeneme i s přesnějším programem. Jste
srdečně zváni, naše akce jsou určené všem.
Těšíme se na setkání.
SP

Pilates v Dobřichovicích
Všem příznivcům pohybu nazdar! A protože
se hýbeme všichni, je dobré vědět jak se hýbat
správně tak, aby nás nebolelo tělo. Nejlepší je
mít radost z pohybu a jít do cvičení, i kdybych
měla výmluv spoustu, cvičit alespoň chvíli
a pravidelně. Protože tělo nám poděkuje tím,
že bude fungovat a nebude bolet. Jak na to?
Od dob kdy jsme slezli ze stromů a začali se
narovnávat, používat na přemísťování obě dolní
končetiny, a horní jsme uvolnili na jinou práci,
začala v našem těle probíhat změna, abychom
se vůbec udrželi napřímeni. To co jsme dlouho
budovali, jako pevnost svalového korsetu
a pohyblivost v kloubech, to v posledním století
ztrácíme. Je to znát na našem fyzickém těle, ale
i v chování, přemýšlení. Hodně mi říkali, narovnej se. Byla jsem malá, nikdo mi neřekl, jak se
mám narovnat. Proč je to dobré. Proč mám
nosit školní tašku tak a proč ne jinak. Proč mám
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hudba. Ale dělalo mi to radost. Když jsem chodila
na hodiny kondičního cvičení, cítila jsem, jak
hudba pomáhá uvolnit mysl ženám při cvičení.
Vím, že je dobré vnímat toho, kdo mne vede
a být pokorná, nemyslet si, že tohle přece znám.
Ale vyzkoušet a porovnat své dosavadní znalosti
a zkušenosti. Vedu své klientky ke správnému
držení těla, a dýchání. Někdy slýchám: „Dýchám

celý život, tak co ještě chcete“, ohýbám se taky,
tak o co „de“ ? Jde o naše tělo. O to jak se k němu
chováme, jak se hýbeme.
Dnes učím Pilates podle Mgr. Daniela Müllera,
nezapomínám, kde jsem začala, ale pokračuji dál
a stále se učím. Na hodinách se budeme napřimovat ve všech pozicích, uvolňovat a zase posilovat
tělo, a přeneseme si tento způsob držení těla do
denních aktivit. Dovolím si zde uvést s laskavým
svolením autorky několik vět:
„Jedinou překážkou na vaší cestě ke změně
nebo vašemu cíli je vaše hlava. Buď necháte zvítězit zlozvyk, strach, lenost, pohodlnost nebo využijete to, co nás odlišuje od zvířat, totiž schopnost
vědomě svou mysl ovládnout. K tomu přidejte vůli
a touhu a jste na své cestě.“ Toto v květnu napsala
Eliška Lechnerová na svůj facebook, tato slova
pomáhají.
V sobotu 1. 8. 2020 bude cvičit Mgr. Alena
Špalková, a to v Dodu od 9.00 do 11.00, cena
je 300 Kč. Máte-li zájem, zavolejte mi na číslo
608 512 474. Také v případě dotazu na cvičení
během léta.
Všechny lekce v létě budou v Dobřichovickém
domečku. V červenci cvičíme ve dnech 1., 8., 13.,
15., 19., 20., 22., 26., 27., 29. července. V srpnu
cvičíme: 2., 3., 5., 16., 17., 19., 23., 24., 26. a 31.
srpna. Cvičení začíná o prázdninách od 18.00 do
19.00, cena je 1 lekce 80 Kč. Pravidelně začneme
cvičit v Sokole v Dobřichovicích i v Dobřichovickém domečku od 6. září 2020. Přeji všem krásné
léto a hodně radosti.
Joana Matějková

Dále existuje přednost
protijedoucím vozidlům,
která se využívá na úzkých
nebo dočasně zúžených
úsecích cest a silnic. Tato
dopravní značka znamená,
že vozidla jedoucí v protisměru mají před vámi přednost.
Další předostí, která také někdy dělá potíže,
je přednost vozidel jedoucích po kruhovém
objezdu. Přijíždíme-li tedy ke kruhovému
objezdu, musíme dát přednost všem, kteří již na
objezdu jsou.
Nakonec se podívejme na další druh přednosti a to je přednost zprava. Není-li žádná komunikace vedoucí ke křižovatce nijak označena
co se týká přednosti, platí zde přednost zprava
(dříve se tomu říkalo „přednost pravé ruky“). Řidič
jedoucí po jakékoliv komunikaci musí na křižovatce dát přednost vozidlům přijíždějícím zprava.
V případě potřeby musí i zastavit.
Tento článek neřeší celou problematiku, např.
přednost tramvají nebo přednost na vícepruhových silnicích a soustřeďujeme se zde na provoz
v Dobřichovicích.
Přednost zprava definuje zákon tímto bodem:
„Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení
odstavce 1 (přednost daná dopravními značkami, poznámka redakce), musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech
přijíždějících zprava nebo organizované skupině

chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se
zvířaty přicházejícím zprava.“
Pokud není tedy jasně
dána přednost v jízdě,
jede dříve ten, kdo přijede
zprava. Pokud tedy mám po
pravé ruce jiné auto (nebo
další výše definované účastníky silničního provozu),
musím mu dát přednost. Pravidlo platí i pro křižovatky, kde hlavní silnice zatáčí, ale přednost mezi
oběma vedlejšími se řídí pravidlem přednosti
zprava. Někdy bývá u takové křižovatky značka Křižovatka, ale u nás se prakticky nevyskytuje.
Malý doplněk – přednost zprava platí i při
provozu na parkovištích, zejména u nákupních
center, kde jednotlivé větve parkoviště nejsou
označeny žádnou značkou.
Této problematice se věnujeme zejména
proto, že většina křižovatek v Dobřichovicích jsou
právě s předností zprava. Jako hlavní silnice jsou
označeny již desítky let jen tyto komunikace: celá
ulice Pražská, Karlická a Tyršova, což jsou krajské
silnice. Předost také máte na Vítově ulici a v Palackého ulici a to je asi tak všechno. Režim na všech
ostatních křižovatkách je s předností zprava.
A nezáleží na tom, že jedna komunikace je široká
a téměř průjezdní a druhá je úzká a jezdí po ní
méně aut než po té první.
Uveďme si několik příkladů z našeho městečka.

Na akci SWAP si zájemci mohli vyměňovat to, co nepotřebují, za něco jiného, co naopak potřebují
správně sedět ve školní lavici, proč nemám mít
sešit našikmo a kroutit se v zádech.
Pohyb a hudba, toto spojení jsem vnímala
odmala. U nás doma nebyla televize. Bylo
divadlo, vždy dostupné. A baletní představení
byla nádherná. Radost z pohybu a vyjádřit pocit
mne nutily tancovat při hudbě. Táta hrál a já za
dveřmi „tancovala“, protože tichá hudba žádná

Zajímavosti
Přednost v jízdě
Pokračujeme v malém výletu do pravidel
silničního provozu, která jsou zakotvena
zákonem č. 361/200 Sb., kde se v § 2 písm.
q) tohoto zákona dočteme, že „dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče
nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo
v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který
má přednost v jízdě, musel náhle změnit
směr nebo rychlost jízdy“.
Je několik druhů
přednosti v jízdě. Všichni
známe klasický trojúhelník se špičkou dolů, který
upozorňuje řidiče, že na
následující
křižovatce
musí dát přednost všem
vozidlům, které jedou po hlavní silnici. Tato
přednost je na méně přehledných křižovatkách zpřísněna dopravní značkou „STOP, dej
přednost na hlavní silnici“. Často se nám zdá, že
zastavení vozidla je zbytečné, ale jistě to má své
důvody. Nepřemýšlejte
ale o důvodech a raději
alespoň
na
vteřinu
zastavte. Nakonec – co je
vteřina v lidském životě.
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Režim na všech křižovatkách v celé ulici 5.
května s výjimkou křížení s Palackého ulicí je přednost zprava. Jedete-li např. od JojoGym, musíte
dát přednost vozidlům přijíždějícím z Anglické,
z úzké Jugoslávské i z Fügnerovy ulice. Hodně lidí
si myslí – jsem na dlouhé a široké ulici, nevidím
žádnou značku „Dej přednost“, mám tedy přednost. Omyl vážení. Musíte dát přednost i cyklistovi
vyjíždějícímu z lávky, jedete-li v opačném směru!!
Složitá je křižovatka na konci ulice 5. května
u hotelu Panská zahrada. I zde platí jednoduchá
přednost zprava, jen si uvědomit, že nejedu po
hlavní silnici. Pokud jedete Vítovou od Pražské,
musíte dát přednost vozidlům jedoucím po ulici
Anežky České od Fontány, ale i cyklistům, valícím
se o teplém víkendu z ulice Za Mlýnem.
Na druhém konci Dobřichovic je Krajníkova
ulice, která také nemá statut hlavní ulice a to
samé platí pro širokou ulici Na Vyhlídce. I zde
pozor na přednost zprava.
Kolik na takových křižovatkách v režimu přednosti zprava bylo již bouraček. Nechtěl bych je
počítat. Tak buďte opatrní a řiďte se starým italským příslovím „Festina lente“ neboli „Pospíchej
pomalu“.
vk

Jedna třída Gymnázia Radotín se raduje na konci školního roku

Vysvědčení od Berounky
Předávání závěrečných vysvědčení školního roku
2019/2020 na Gymnáziu Oty Pavla se tentokráte
neslo v úplně jiném duchu v porovnání s minulými obdobími. Konalo se netradičně, na různých
místech v blízkosti školy u řeky Berounky. Byla
to první skutečná, živá třídnická hodina, první
setkání všech žáků třídy se svým třídním učitelem po dlouhé karanténní pauze, ve které nejen
výuka, ale i třídnické hodiny probíhaly on-line.
Většina třídních učitelů zvolila místo u řeky
s dominantou radotínského kostela sv. Petra
a Pavla, někteří vybrali zahradu školy, jiní nově
rekonstruovanou zahrádku Beach volejbalu nebo
louku U Pigiho v Lázních dále proti proudu řeky.
Se studenty jsme si v tento pro nás všechny
sváteční den povídali také o tom, zda nás výjimečná doba v něčem posunula, co jsme se
nového naučili a na co se těšíme v září 2020.
Jana Hrkalová

Trickeři se sešli v Jojo Gymu
v Dobřichovicích
Poslední červnový víkend se početná skupina
trickerů ze střední Evropy sešla v Jojo Gymu
v rámci NO NAME Gatheringu. Společně zde trénovali, vzdělávali se, ale také mezi sebou soutěžili
a to vše ve velmi přátelské atmosféře. O dechberoucí sestavy kopů a další akrobatické kousky
nebyla nouze.
Toto setkání bylo již druhé svého druhu,
které proběhlo v prostorách dobřichovického
Jojo Gymu. „Setkání chci organizovat pravidelně
dvakrát ročně a navázat tak na tradici zhruba
před 10 lety, kdy v Čechách probíhaly.“ říká Martin
Šaman, organizátor akce. Ve světě jsou tato
setkání trickerské komunity velmi oblíbená, mezi
největší patří Loopkiks Gathering v USA, nebo
Hooked Gathering v Holandsku.
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Setkání trickerů v JojoGym v Dobřichovicích
V dnešní době u nás najdeme zhruba 100
aktivních trickerů, což je žalostně málo oproti
době před 10 lety, kdy měl tento sport stovky příznivců. Za úpadek zájmu o něj může nízké povědomí veřejnosti a také jeho náročnost. Tricking
vznikl na konci 80. let z forem bezkontaktních
bojových sportů. Kromě nich v sobě kombinuje
prvky freestyle akrobacie (salta s kopy, vrutované
skoky aj.), gymnastiky a špetky break-dance. Díky
všem těmto prvkům vytváří jedinečný undergroundový, leč velice populární typ extrémního
sportu. V trickingu můžete zároveň posunout své
tělo po fyzické stránce, ale i rozvíjet svoji kreativitu, a to díky velkému množství akrobatických
prvků, u kterých je pouze na vás jak je zkombinujete.
Pokud byste si chtěli tricking vyzkoušet, nebo
se mu věnovat, musíte zavítat do Dobřichovic,

kde ve sportovním centru Jojo Gym najdete
jediné oficiální kurzy z celé České republiky. „V
kurzech učím tricking od základních kopů, které
trénujeme opakovaným kopáním do lapy, a podle
schopností každého jedince přecházíme na středně
těžkou akrobacii. To se neobejde bez tréninku
fyzické zdatnosti a také flexibility. Své svěřence
učím plnému soustředění i tomu, jak se zbavovat
strachu“ uzavírá Martin Šaman.
lgra

Nový altán v mateřské škole
Děti v dobřichovické mateřské škole si na zahradě
užívají hry v iglú nebo v tepee vysazené z vrbových
proutků, přirozenou formou pomocí naučných
skládanek a tabulí poznávají lesní svět a k venkovní
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hravé výuce přibyl i zahradní altán. Děti pozorují
ptáčky na novém pítku, a nechybí ani pítko pro
děti, hmatový chodník nebo hmyzí domeček. Díky
85% dotaci získané v roce 2019 ze Státního fondu
životního prostředí se zahrada školky v Dobřichovicích stala Zahradou smyslů. Zahradu navrhl
atelier Flera arch. Ferdinanda Lefflera.

Co to znamená, když se léčí
komplexně?
Přejeme vám krásný den z Centra komplexní
péče. Prázdniny jsou v plném proudu, a i když je
letošní léto přeci jen trošku jiné, věříme, že si ho
i tak užijete.
Naše centrum je i během letních měsíců otevřeno jak jste zvyklí. Pokud tedy budete potřebovat služby rehabilitačních lékařů, fyzioterapeutů
či masérů, neváhejte nás kontaktovat.

Pokud vás trápí dlouhodobé obtíže, případně
obtíže, u kterých lékaři nenašli jednoznačnou
příčinu, využijte nejkomplexnější vyšetření
z naší nabídky. Naleznete ho pod názvem Komplexní psychosomatické vyšetření a právě na něj
bychom vás tentokrát chtěli pozvat.
Komplexní psychosomatické vyšetření je nejkvalitnější možnost psychosomatického vyšetření v našich centrech. Jedná se o jedinečnou
kombinaci vyšetření rehabilitačním lékařem,
fyzioterapeutem a psychologem. Zásadním
benefitem při tomto vyšetření je společná konzultace těchto tří odborníků. Ve vzájemném tvůrčím
prostředí vzniká pravidelně nový a celistvější
pohled na pacienta s návrhy na možné terapeutické postupy. Na tuto schůzku pak navazuje společná schůzka pacienta, lékaře a psychologa. Při
tomto sezení je pacient informován o závěrech
z vyšetření a spolu s ním se vytváří terapeutický
plán. Ten musí být pro pacienta srozumitelný

a musí mu v různých ohledech vyhovovat. Na
závěr pacient dostane podrobnou odbornou
zprávu z vyšetření.
Tomuto záměru je uzpůsobena celková doba
potřebná k vyšetření, která je 4, 5 hodiny a může
proběhnout ve dvou dnech. Každý z odborníků
tak má dostatek času na vlastní vyšetření i konzultaci s kolegy v pacientově terapeutickém
týmu.
Toto vyšetření máme v nabídce již několik
let a stále se ho na základě zkušeností snažíme
upravovat a vylepšovat. Za každým provedeným
vyšetřením stojí zajímavý lidský příběh a nás
nesmírně těší, že můžeme být jeho součástí.
Pokud vás toto vyšetření zaujalo, můžete
se přihlásit prostřednictvím našich webových
stránek (Zdravotnické služby > Psychosomatika >
Komplexní psychosomatické vyšetření)
Mgr. Kateřina Šestáková, Centrum komplexní péče
(www.ckp-dobrichovice.cz)

Sport
Na začátku volejbalové
sezóny
V následujících řádcích uvedeme termíny utkání
všech našich družstev. Ještě před tím se však
seznámíme s výsledky 9. ročníku Memoriálu
Lídy Gemperlové, který na kurtech u sokolovny
proběhl 27. června. Z přihlášených šesti družstev se jich sice dostavilo jen pět, ale pořadatelé
se s tím vyrovnali šalamounsky – chybějící šesté
družstvo pod názvem Oaza sestavili z „přebývajících“ dobřichovických hráček, takže parametry
připravené pro šest účastníků se měnit nemusely.
Hrálo se systémem každý s každým a během
závěrečného ceremoniálu byly předány poháry,
diplomy a všem družstvům dárkové koše. A tak
už jen výsledky:
1. Dobřichovice 2. Komárov 3. Řepy 4.
Řevnice 5. Oaza 6. Zlíchov

Nástup družstev na kurtech v Dobřichovicích
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podzimní naše Béčko hraje na domácím hřišti 29.
8. s Královým Dvorem, 12. 9. s Hořovicemi a 19. 9.
s Berounem; končí 3. 10. v Králově Dvoře.
Připomeňme si ještě, že v září v Křenovicích
u Brna proběhne mistrovství republiky ve volejbale seniorek a v říjnu v Jindřichově Hradci mistrovství republiky ve volejbale superseniorek.
V obou turnajích budou hrát i děvčata od nás.
HgS

F. H. TK Dobřichovice –
soutěže družstev 2020

Postupový tým dorostenců týmu F. H. TK Dobřichovice
Turnaj se vydařil, všechna družstva přislíbila
účast na jubilejním desátém ročníku.
Muži A, 1. liga
V soutěži došlo ke změně – družstva byla rozdělena do tří skupin po pěti účastnících. V jedné
z nich je i naše Áčko společně s družstvy EGE Č.
Budějovice, Lvi Praha, MFF Praha a Slavia Plzeň.
Naši začínají 16. 10. na MFF, 23. a 24. 10. hrají
doma s Č. Budějovicemi a se Lvy Praha, 30. 10.
hrají v Plzni a 13. 11. doma s MFF.
Ženy A, 1. liga

Družstva jsou rozdělena do dvou skupin po
sedmi. Naše děvčata hrají doma 25. a 26. 9. se
Žižkovem, 2. a 3. 10. v Nuslích, 16. a 17. 10. doma
s Č. Kostelcem, 23. a 24. 10. v Jablonci, 30. a 31. 10.
doma s Hronovem a 13. a 14. 11. v Plzni.
Muži B, Krajský přebor 1. třídy
Na domácím hřišti hrají 3. 10. se Sedlčany, 17.
10. s Tuchlovicemi a 7. 11. s Dobříší.
Ženy B, Krajský přebor 2. třídy
Protože se hraje na venkovních hřištích, je
soutěž rozdělena na podzimní a jarní část. V té

Letošní ročník soutěží družstev 2020 máme
úspěšně za sebou. Slovo úspěšně je opravdu na
místě. Ve všech kategoriích jsme se umístili na
předních místech a tam kde bylo možné „ještě“
postoupit, tak jsme postoupili. Rád bych touto
cestou poděkoval našemu generálnímu partnerovi, firmě Label design a.s., za jejich podporu
v roce 2020.
Ve všech soutěžích hrajeme nejvyšší možnou
kategorii. Družstvo „A“ dospělých skončilo na solidním 5. místě ve Středočeské divizi, „B“ tým dospělých skončil na 3. místě v I. třídě. Dorost v Moneta
tour o pohár prezidenta ČTS opět na 3. místě a náš
„B“ tým dorostu svoji skupinu v I. třídě vyhrál
a postoupil rovněž do nejvyšší soutěže. Starší žáci
„A“ skončili na 4. místě v Moneta tour o pohár prezidenta ČTS a „B“ tým skončil na 2. místě v I. třídě.
Mladší žáci vyhráli svoji skupinu v I. třídě a postoupili pro příští sezónu do nejvyšší soutěže.
Všem gratulujeme!!
FH

Kultura u nás i v okolí
Císař stráví Noc na
Karlštejně. Posté
Jubilejní, sté představení poberounského muzikálu Noc na Karlštejně se odehraje v pátek 4.
září od 20 hodin na nádvoří zámku v Dobřichovicích. Na stejném místě, kde si původní inscenace
známé hudební veselohry, jež na jedno pódium
svedla profesionály i ochotníky z kraje kolem
dolního toku řeky Berounky, odbyla v roce 2006
svoji premiéru.
Ano, už neuvěřitelných patnáct let vítá dobřichovický Karel Král v roli purkrabího na Karlštejně
císaře Karla IV. Toho do roku 2012 představoval
nezapomenutelný Vladimír Čech; když se pak
o rok později předčasně odebral do hereckého
nebe, vystřídal jej slavný herecký bard Václav
Vydra. Ten se role Otce Vlasti zhostí i při stém
představení dne 4. září. Jeho choť ztvární Nikol
Vaňková, která císařovnu Elišku »zdědila« po
své mamince Monice. Jan Rosák a Petr Jančařík
budou diváky bavit v kostýmech Vévody bavorského Štěpána, resp. Krále cyperského Petra,
popletu Peška Hlavně, královského šenka, představuje další profesionál – muzikálový herec
Ondřej Bábor.
Těšit se ale můžete i na ostřílené a mnoha
rolemi prověřené ochotníky, z nichž nejeden je
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Noc na Karlštejně se odehraje v pátek 4. září od 20 hodin na nádvoří zámku v Dobřichovicích
doma zde, v Dobřichovicích. To je případ Petra
Říhy, který představuje arcibiskupa Arnošta
z Pardubic, jeho ženy Aleny (hofmistryně Ofka)
i půvabné Diany Horké, skvělé muzikanty a zpěvačky, která se premiérově představí v roli »ztřeš-

těné« Aleny, milé Peška. Sbor manů bude také
tentokrát sestaven z dobřichovických zastupitelů
a starostů poberounských obcí, resp. měst, spolu
s herci a zpěváky své umění předvedou šermíři
a metači ohně, chybět nebude ani koza či kůň.

7/2020
Všech předchozích 99 představení bylo
vyprodaných. Rekord drží reprízy na hradě
Střekov (2012), na louce u mostu v Karlštejně
(2007) a ve slovenských Jaslovských Bohunicích
(2014), které vidělo 1.500, resp. 1.400, resp. 1.200
diváků. Kromě toho soubor účinkoval například
v Třeboni, Litomyšli, Jindřichově Hradci, Sychrově, Praze, na Křivoklátě, v Ploskovicích, Děčíně
či Mariánských Lázních … V roce 2013 veselohru
uvedl i přímo na nádvoří hradu Karlštejna, kde se
divadelní Noc na Karlštejně hrála poprvé po čtyřiceti letech!
Předprodej vstupenek: Informační centrum
Dobřichovice, kultura@dobrichovice.cz
Osoby a jejich představitelé:
Císař: Václav Vydra / Císařovna: Nikol Vaňková /
Arcibiskup: Petr Říha / Purkrabí: Karel Král / Pešek:
Ondřej Bábor / Alena: Diana Horká / Vévoda
bavorský: Jan Rosák / Král cyperský: Petr Jančařík
/ Ofka: Alena Říhová / Vypravěč: Jan Matěj Rak /
První zbrojnoš: Ondřej Nováček / Druhý zbrojnoš:
Radan Šubrt / Třetí zbrojnoš: Jan Kuna / Šermíři
ze skupiny Viridis Milites, metači ohně, manové,
ženské, kůň, koza…
mf

Jitka Vrbová opět zpívala v Dobřichovicích spolu se Stáňou Čížkovou

Výstava fotografií Petra
Vápeníka – Jedním
obrazem, jednou větou
2018 – 2020
Jedním obrazem, jednou větou – to je název
nastávající výstavy dobřichovického fotografa
Petra Vápeníka, který za svůj snímek “Návrat
z výletu do černobílého světa” získal letos
v červnu dvojité ocenění (Gold Award a Gallery
Award) na soutěži San Francisco Bay International Photography Awards 2020. Tato fotografie byla pořízena právě v Dobřichovicích a my
máme samozřejmě radost, že měla úspěch
až v daleké Kalifornii a porota ocenila, jak se
autorovi podařilo zachytit ojedinělou večerní
atmosféru cyklostezky u Berounky. Oceněná
fotografie bude mít v Dobřichovicích svou
českou premiéru a kromě ní bude na výstavě
k vidění i dalších několik desítek autorových
snímků z posledních dvou let.
Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy ve
čtvrtek 20. srpna od 18:00 do křižovnického
zámku, součástí vernisáže bude i komentovaná
prohlídka.
Petr Vápeník pochází z Plzeňského kraje, ale
již jedenáct let žije v Dobřichovicích.
Fotografování je jeho velkou vášní, v roce
2013 uspořádal na zámku v Dobřichovicích svou
první výstavu Obrazy ze zásvětlí. Od té doby
pravidelně vystavuje, samostatnou výstavu
měl například v Poličce a v Galerii České spořitelny v Rytířské ulici v Praze, stal se také jedním
z finalistů ankety Bloger roku (Czech Blog
Awards). V létě 2018 odešel ze zaměstnání (pracoval v bankovnictví), aby měl více prostoru pro
své tvůrčí aktivity. Od té doby stihl na zámku
uspořádat další výstavu Obrazy od Berounky
i od jiných vod, která měla hojnou návštěvnost
zejména díky jeho pravidelným komentovaným
prohlídkám, které Petr Vápeník plánuje pořádat
i v rámci této výstavy.
Andrea Kudrnová
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Koncert Jitky Vrbové
V rámci Dobřichovických divadelních slavností
vystoupila opět u nás fenomenální jazzová
a country zpěvačka Jitka Vrbová. Předvedla nadšenému publiku své umění, svůj famózní hluboký
alt i džezové frázování. Shodou okolností oslaví
paní Vrbová na podzim své 80. narozeniny.
Přejeme jí, aby jí to ještě dlouho tak krásně
zpívalo a dále přijížděla i se svou skupinou k nám
do Dobřichovic. V několika písních si paní Vrbová
„vyžádala“ pomoc naší spoluobčanky Stáni
Čížkové, která se mezi profesionály neztratila.
vk

Kulturní přehled
na srpen 2020
Výstavy
Křižovnický zámek
otevřeno denně 10:00 – 21:00
Jedním obrazem, jednou větou –
výstava fotografií Petra Vápeníka. Vernisáž ve čtvrtek 20. srpna od 18 h. Pořádá
Kulturní centrum Dobřichovice. Potrvá
do 30. září s možností prodloužení.

Café galerie Bím
Od 19. června až do 31. srpna můžete
v Café galerii Bím shlédnout výstavu
SOGGIORNO malíře Štefana Tótha.

Další kulturní akce
3. až 14. srpna v residenci
Křižovníků, v kapli sv. Judy
Tadeáše a v kostele v Karlíku
Hudební festival Musica viva
Pořádá soubor Ludus Musicus

Sobota 22. srpna od 11:00
– 21:30 na zámku –
Dobřichovická šermířská
alotria
vystoupí 20 souborů z celé republiky.
Součástí festivalu bude dobové tržiště,
občerstvení, jízdy na koních, malování na tělo a další lákadla pro malé
i velké děti. Program zakončí velkolepá
ohnivá show. Pořádá: SHS Alotrium ve
spolupráci s městem Dobřichovice, za
přispění Středočeského kraje.
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Černošická Mariánská pouť – Bajky divadla Studna
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Sobota 29. srpna od 11:00 –
24:00 na zámku
Dobřichovické vinařské
slavnosti
Prezentace vín z Čech, Moravy a kvalitních vín z celého světa. Gurmánské speciality regionálních restaurací, hudební
program na ostrově i na nádvoří, dětský
program u řeky od 14h (15h divadlo,
16h šermíři, hry pro děti a loutkový
atelier). Vstupné do celého areálu 80,Kč. Pořádá město Dobřichovice.

Pátek 4. září od 20:00 h
na zámku – muzikál Noc na
Karlštejně
Jubilejní, sté představení.
Předprodej vstupenek v Infocentru.
Andrea Kudrnová

ŘEVNICE
Městské kulturní centrum Řevnice
Veronika Stará, 725 852 815 kultura@revnice.cz
V sobotu 1. srpna se v řevnickém Lesním divadle
od 13 hodin koná 12. ročník festivalu Rockabilly
Rumble. Ze známých důvodů bez zahraničních
účastníků, ale na atmosféře známé z minulých
ročníků se nic nezmění.
22. srpna se můžete těšit opět na večer operních árií v podání Ester Pavlů. Tentokrát přizvala
Terezu Mátlovou, o klavírní doprovod se jako vždy
postará Ahmad Hedar. Začátek je v 19 hodin.

V Lesním divadle v Řevnicích zahraje filharmonický orchestr pod taktovkou indického dirigenta
Debashish Chaudhuriho
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Černošická Mariánská pouť – Rytířský Turnaj – ŠHC Burdýři
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Tento pořad je vhodný nejen pro milovníky
vážné hudby a opery zvlášť, ale též pro začínající posluchače. Prostředí Lesního divadla účinky
hudby jistě umocní.
Další příležitost k poslechu vážné hudby ve
stejném prostředí je koncert nazvaný Filharmonie v lese. Koná se už potřetí, a to 5. září od 19
hodin. Tentokrát kromě Pardubické komorní
filharmonie pod vedením Debashishe Chaudhuriho vystoupí také řevnický smíšený sbor Canto
Carso se sbormistrem Romanem Michálkem.
Na programu jsou vesměs jubilující autoři: L. van
Beethoven, F. Chopin, P. I. Čajkovskij, B. Bartók, V.
Novák a O. Nedbal.
V Chorální fantazii L. van Beethovena vystoupí
kromě jmenovaných Jana Chaudhuri (klavír),
Eliška Gattringerová (1. soprán), Oldřiška Richter
Musilová (2. soprán), Ester Pavlů (alt), Martin
Šrejma (1. tenor), Jaroslav Novák (2. tenor) a Lukáš
Hynek-Krämer (bas).
VS

ČERNOŠICE
ČERNOŠICKÁ MARIÁNSKÁ POUŤ
sobota 15. 8. 2020
9.00 Poutní mše svatá	Kostel Nanebevzetí
Panny Marie
10.30 Bajky
Divadlo Studna
11.30 Písničky pro děti	Pavel Hokr a Kryštof
Zapletal
12.00 Rytířský Turnaj
ŠHC Burdýři
12.30 Vapa
Hudební skupina
13.00 Koncert v kostele 	Černošická hudební
společnost
14.00 Vapa
Hudební skupina
15.00 O Všudybylovi
Divadlo Studna
16.00 Kapičky
Country kapela
17.00 Petr Šudoma
Muzikálový zpěvák
17.30 Rytířský turnaj
ŠHC Burdýři
18.00 Duende
Hudební skupina
20.00 Tiny Beat
Mistr ČR v Beatboxu
20.30 Harry band
Pouťová zábava
22.15 Pa-li-Tchi
Ohňová show
22.30 Harry band
Pouťová zábava
Loutkový atelier a úžasný svět her od 10 do 18
hodin.
Historické ležení a ukázku zbraní s SHŠ Burdýři
najdete od 10 do 18 hodin vedle kostela
Neděle 16. 8. 2020
10.30 Mše svatá
	Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.00 L. van Beethoven Mše C dur
Černošická komorní filharmonie
Koncerty v kostele se konají pod záštitou Římskokatolické farnosti Třebotov.
Letní Bluesová noc v amfiteátru
Srdečně Vás zveme v sobotu 21. 8. od 18.00 do
22.00 na velkolepý bluesový program, který se
uskuteční ve venkovním amfiteátru pod Základní
školou Černošice Mokropsy. Přijďte se podívat
a zaposlouchat se do této úžasné hudby.
Petra Börnerová band (CZ/SK)
Acoustic folk & roots & blues „CROSSOVER BLUES“
www.petrabornerova.com
Petra Börnerová- akordeon, zpěv Tomáš Bobrovniczký- akustická a rezofonická kytara, zpěv
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Černošická Letní Bluesová noc – Petra Börnerová trio
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CHCEME PODPOŘIT VÝSTAVBU
DIVADLA v Dobřichovicích!
VEŘEJNÁ SBÍRKA

Příspěvky posílejte
na bankovní účet sbírky
č. 2019777775/5500
vedeném u Raiffeisenbank a.s.
Stav účtu můžete sledovat
na www.rb.cz pod záložkou „Povinně
zveřejňované informace“. Do vyhledávače zadejte název Dobřichovice
sobě DIVADLO. Pokud si nepřejete být jmenovitě uvedeni, prosím
napište to do poznámky.
Radka Alexy 770 105 17

STAV 15.07.2020
03.07.2020
25.06.2020
22.06.2020
19.06.2020
01.06.2020
24.05.2020
09.05.2020
03.05.2020
17.04.2020
13.03.2020
13.03.2020
26.02.2020
18.02.2020
27.01.2020
23.12.2019
20.12.2019
17.12.2019
13.11.2019

CELKEM Kč
Gemperlovi Jiří a Věra
Čermáková Dana
Sikytovi Josef a Renata
Čekanová Hana
Hallmann Christian
Změlíková Alice
Kočík Filip
Caldovi Ivana a Emil
Kučer Milada
Nová Jarmila
Čermáková Dana
Richter Musilová Oldřiška
Kratochvíl Václav a Tereza
Bezděk Vladimír
Čermáková Dana
Dětský vánoční jarmark 2019,
SVČ Dobřichovický domek
Havlík Daniel
Alexy Radka

69 525
2 000
500
3 000
10 000
1 000
1 000
1 000
5 000
2 000
1 000
250
1 000
10 000
1 000
250
15 525
10 000
5 000
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Dobřichovice sobě
aneb
SBÍRKA NA DIVADLO
Sobotní odpoledne
pro celou rodinu 19. 9. 2020
v dobřichovickém parku.
Vystoupí taneční, hudební
a sportovní skupiny z Dobřichovic
a pozvaní hosté.

Školní jídelna Dobřichovice
přijme vyučenou kuchařku,
praxe v oboru výhodou.

AUTOMYČKA CAFÉ ČERNOŠICE
nabízí
samoobslužné bezkontaktní mytí vozů, luxování 24h
profesionální čištění interiérů vozů, leštění vozů
prodej autokosmetiky SONAX
posezení, výbornou kávu, občerstvení
desinfekci a odmoření vozu generátorem ozónu na
počkání (cca 30 min.) - ,,čekací káva“ v ceně!!
Kontakt: Tallwide s.r.o., Radotínská 2304, Černošice,
tel. +420 603 533 336, +420 603 377 527

Zn.: vařím ráda a s láskou.
Kontakt na vedoucí jídelny: Sochacká Jana, telefon 739210345
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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

DOBŘICHOVICKÉ
Farmářské trhy

Starosta a tajemník – 25771−2182
Poruchy elektřiny ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840

sobota 1. a 15. srpna od 8 do 12 hodin

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

www.dobrichovicketrhy.cz
Tomáš Bobrovniczký junior- bicí Peter Oberländer- baskytara (SK)
Petra Börnerová trio je projekt české zpěvačky
Petry Börnerové, slovenského hudebníka Tomáše
Bobrovniczkého a jejich 11-ti letého syna Tomáše,
který hraje na bicí nástroje. Repertoár tria je
postavený na převzatých i vlastních folk-bluesových písničkách. Na rozdíl od ortodoxně bluesové minulosti se dnes zpěvačka Petra Börnerová
nechává inspirovat též folkovými, jazzovými
a rockovými podněty. Výsledkem je kultivované
z jazz – blues vycházející písničkářství na špičkové
instrumentální úrovni. Tomáš Bobrovniczký získal
ocenění Bluesman roka 2012, které udělila Slovenská bluesová společnost,hrál a spolupracoval
s umělci a kapelami jako Steve Clayton & the Wild
Bluesmen, Keny Neal, Eddie Martin band, Gwyn
Asthon, Louisiana Red, Chris Duarte, Bob Margolin, EB Davis, Bluesweiser, ZVA 12-28 band, Stan
the Man, Luboš Andršt, Roman Pokorný, ... Petra
Börnerová a Tomáš Bobrovniczký získali ocenění
v anketě portálu bluesmusic.cz.
V roce 2017 a 2018 s formací příležitostně hostoval i slovenský baskytarista Fedor Frešo, s kterým
nahráli i CD „Live 2018“.

Roman Pokorný & Blues Box Heroes (CZ)
Electric blues
www.romanpokorny.com
Energická formace jazz – bluesového kytaristy,
skladatele a zpěváka Romana Pokorného, který
má na kontě několik alb. Je považován za jednoho
z nejlepších jazz-bluesových kytaristů nejen na
území České republiky ale i v Evropě. Spolupracuje s předními muzikanty z celého světa.
The Joint Venture (SK)
Electric blues & boogie
The Joint Venture je slovenská bluesová kapela
v čele s mladým a talentovaným kytaristou
a zpěvákem Adrianem Kelemenem a zakládajícím členem kapely, baskytaristou Feri Sajtosem.
Kapela hraje energické blues s prvky boogie
a rocku.
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Poruchy plynu STP a.s. pohotovost
1239 nebo 244 472 811 nebo 812

V sobotu 29. srpna se trhy mimořádně konat nebudou
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Matrika – 25771−2478

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
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251 625 761, 605 385 645
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