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Do nového roku 2019
Nový jízdní řád Českých drah
Hledá se nový tajemník
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Slovo starosty
Výběrové řízení na tajemníka
městského úřadu
S koncem uplynulého volebního období nastává
jedna významná změna i na městském úřadě.
Ve funkci tajemníka končí na našem úřadě Mgr.
Petr Prchal, který zastával tuto funkci po uplynulé
čtyři roky. Pan Prchal byl zvolen radním na Praze
12 v Modřanech a této funkci se bude po příští 4
roky věnovat na plný úvazek a z tohoto důvodu
již nemůže nadále pracovat jako tajemník na
našem městském úřadě. Rád bych mu proto
touto cestou moc poděkoval za čtyři roky spolupráce na našem úřadě a popřál, aby byl spokojen
na svém novém působišti.
Tajemník na městském úřadě je v první řadě
vedoucím tohoto úřadu. Zároveň by však měl být
pravou rukou starosty, který se perfektně orientuje ve všech hlavních tématech chodu města.
Sám jsem byl na našem úřadě 12 let tajemníkem,
troufám si proto říci, že o této problematice vím
poměrně dost. Nyní nás však čeká výběrové řízení
na tajemníka nového, což v dnešní době, kdy
máme prakticky plnou zaměstnanost a kvalitních
zaměstnanců je na pracovním trhu nedostatek,
nebude úplně snadné.
Text výběrového řízení s podrobnými požadavky na kvalifikaci najdete na jiném místě
tohoto čísla Informačního listu.

Přání do nového roku
Vážení dobřichovičtí občané. Rok 2018 se nachýlil
do svého závěru a čeká nás rok nový. Jaký tedy
byl uplynulý rok v Dobřichovicích? V roce 2018
jsme dokončili dvě velké stavební akce, a sice
obnovu chodníku podél Pražské ulice a přístavbu
parkoviště u nádraží. Z menších akcí byly rekonstruovány konce ulic Jugoslávské a Ruské, přibyl
další úsek chodníku do Karlíka, kde byly osazeny
sochy z loňského ročníku sochařského symposia.
S tímto dlážděným chodníkem jsme nyní již
téměř na konci katastrálního území Dobřichovic a pokračování stavby chodníku, lemovaného
sochami, bude v budoucnu v rukou obce Karlík.
Významně se investovalo i do nového veřejného
osvětlení. Dobřichovice byly jedním z měst, které
si opravdu pěknou oslavou připomněly stoleté
výročí vzniku našeho samostatného státu. Ve
znamení oslav tohoto výročí byl zorganizován
i letošní tradiční dobřichovický ples, který byl
pojat ve stylu první republiky.
A na čem chceme pracovat v nadcházejícím
roce? Připraveno máme několik projektů, na
které se budeme snažit přednostně získat peníze
z dotací. Jde o projekt rekonstrukce ulic Anglické,
Palackého, Ke Králům, dále pak projekt zateplení
obecních bytovek v ul. Za Parkem. Spolu se sousedními Lety připravujeme projekt opravy, resp.
kompletní rekonstrukce povrchu ulice Tyršovy
směrem do Letů pod Lesem a projekt propojení
vodovodních sítí Dobřichovic a Letů, který by

Žáci a učitelé základní školy věnují výtěžek z prodeje na jarmarku na charitativní účely
měl do budoucna zajistit zásobování vodou i v
případě problémů s některým z vodních zdrojů
v obou obcích. V příštím roce bychom chtěli připravit k realizaci projekt rozšíření školní jídelny
ZŠ v Raisově ulici. Realizace tohoto projektu si
vyžádá přístavu školy, kam budou přesunuty
šatny, aby se uvolnil prostor pro větší jídelnu.
Nyní máme na tuto stavbu zpracovanou studii
od architektonické kanceláře Šafer Hájek architekti, která projektovala též přístavbu školní
budovy v ulici 5. května. Pokud studii schválí
zastupitelstvo, město nechá připravit prováděcí
dokumentaci, na základě níž bude stavba realizována, patrně během letních prázdnin 2019, či
pravděpodobněji 2020. Začátkem jara nás čeká
dokončení opravy chodníku na mostě, kde se
souhrou nepříznivých okolností (změna technologie stavby, pomalé tempo zhotovitelské firmy)
nepodařilo stihnout dokončení povrchové vrstvy.
V nejbližších měsících bychom měli rozhodnout
o výběru architektonické kanceláře, která zpracuje projekt budoucího využití pozemku současné hasičské zbrojnice v centru města. Zároveň
se budeme snažit, aby byl po mnohaletých průtazích konečně schválen nový územní plán.
Jako každý rok, rád bych i letos poděkoval
všem, kdo se podílejí na chodu města, městského
úřadu i na bohatém kulturním dění v Dobřichovicích. Jsou to členové městské rady, kolegyně

Obrázek na titulní straně: Záběr na adventní trh na nádvoří zámku. Foto Hynek Moravec
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a kolegové z městského úřadu a technických
služeb, správce zámku, dámy z knihovny a Infocentra. Děkuji též ředitelům a učitelům základní,
mateřské a základní umělecké školy. Velký dík
patří též všem spolkům všem a lidem, kteří se ve
svém volném čase starají o kulturní a společenský život, kterým jsou Dobřichovice pověstné.
Za všechny bych jmenoval Dobřichovickou divadelní společnost, která letos slaví desáté narozeniny, dobřichovické Sokoly a mnoho dalších
spolků, skupin občanů i jednotlivců, kteří se podílejí na životě města.
V příštím roce nás čeká výročí třiceti let od
Sametové revoluce roku 1989, kdy jsme znovu
získali svobodu a demokracii, která je v dnešních dnech bohužel podrobována nevybíravým
útokům z nejvyšších pater politiky. Do nového
roku proto přeji naší republice, aby se nemusela
stydět za trestně stíhaného premiéra a prezidenta, který nám dělá doma i v zahraničí ostudu.
Rád bych věřil tomu, že oba dotyční v sobě
najdou dostatek soudnosti a z politiky odejdou.
Dobřichovicím přeji, aby byly nám všem, kdo zde
žijeme, opravdovým domovem a místem, kam se
každý z nás rád vrací, ať již z práce, či z cest. Všem
občanům Dobřichovic pak přeji krásné vánoční
svátky plné pohody a mnoho zdraví, spokojenosti a naděje v roce 2019.
Petr Hampl
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Příspěvky členů zastupitelstva
Informace o průzkumu názorů
obyvatel Dobřichovic
Spolu s komunálními volbami na počátku října
se uskutečnil i průzkum názorů obyvatel Dobřichovic. Tento průzkum se uskutečnil již podruhé
a navazuje tak na premiéru z roku 2010.
Podobně jako v roce 2010, tak i letos se akce
setkala s velkým zájmem občanů. Do speciální
urny bylo vráceno bezmála 900 kusů vyplněných
dotazníků. Míra návratnosti je tedy vysoká – 32 %,
což je unikátní výsledek pro takovou akci. Skoro
60 % lidí, co přišli v Dobřichovicích k volbám,
s sebou vzalo a odevzdalo vyplněný dotazník.

Podobně jako v minulosti jsme i nyní spolupracovali s místní základní školou, resp. s asi
deseti vybranými žáky a žákyněmi, kteří zajistili
přepsání všech papírových odpovědí do excelové tabulky. Sice tato část práce trvala o něco
déle než jsme původně předpokládali, avšak
nyní je již hotová, a data tak zpracovává doktor
Sládek z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Kompletní zpracování dat a závěrečná zpráva
z celého výzkumu by měla být hotova a zveřejněna v lednu 2019.
Otázky v dotazníku zůstaly z velké části
stejné jako v roce 2010. Bude tak zajímavé sledovat, zdali se názory na tato témata v čase mění,
nebo zůstávají stabilní. Výsledky budou použity

v obecním plánování a rozhodování, podobně
jako tomu bylo i po roce 2010.
Závěrem zbývá poděkovat všem občanům,
kteří dotazník vyplnili a odevzdali. Také díky za
velkou pomoc žákům a vedení základní školy, jmenovitě pak zejména panu učiteli Hájkovi. A v neposlední řadě i vedení města, které na provedení
akce uvolnilo potřebné finance (cca 30 tis. korun)
a zajistilo tisk a distribuci dotazníků do všech
domácností. Těšíme se na výsledky a věříme, že
v lednovém či únorovém čísle IL je budeme moci
ve zkrácené podobě představit veřejnosti.
Vladimír Bezděk (zastupitel za Společně pro
Dobřichovice) a Filip Kándl (zastupitel a radní za
ODS)

Domácí zpravodajství
Do nového roku 2019
Vstupujeme do posledního roku druhé dekády
21. století. Tedy máme za sebou téměř pětinu
nového století (ale docela malou část nového
tisíciletí). Prognózy pro 21. století nejsou ale pro
lidstvo nijak příznivé – počet obyvatel naší Země
bude stále růst, hladových krků bude přibývat.
Přibývat bude ale i mnoho dalších věcí s tím
spojených – více dopravy, především více aut
a propáleného benzínu či nafty, více jídla, více
vody na výrobu jídla i pro přibývající populaci,
budeme potřebovat více energie, prostě více
skoro všeho. Tento trend ale pozorujeme prakticky celou historii lidstva a lidé si s takovými
problémy zatím vždy poradili. Většinou technickými vymoženostmi, hledáním nových technologií a postupů, vzděláváním lidstva, inovacemi,
šikovností i lepší organizací všech lidských činností. Ale rostou obavy, že jednou narazíme na
tzv. meze růstu.
To je formulace, která se objevila již v závěrech tzv. Římského klubu a setkávání ochránců
prostředí v roce 1972. Meze růstu tehdy definovali přední vědci, filosofové i ekonomové, ale
dlužno říci, že se skoro nic z jejich konkrétních
katastrofických předpovědí nesplnilo. Vědci
tehdy analyzovali vývoj světového hospodářství
v letech 1900 až 1971 a zaznamenali strmý exponenciální růst nejen ekonomiky, ale i spotřeby
energie a surovin. S využitím tehdejší výpočetní
techniky modelovali další rozvoj a spotřebu
a došli ke katastrofickým závěrům, že brzy dojdou
zásoby mnoha surovin, mj. ropy, plynu a mnoha
rud kovů, takže rozvoj lidstva se zastaví. To se ale
nepotvrdilo, protože autoři nepočítali s tím, že
i hledání surovin a zdrojů energie se také rozvíjí
a stále se objevují nové zdroje.
Nyní to vypadá ale tak, že jedna část světa si
problémy se zdroji uvědomuje a hledá možnosti,
jak dopady růstu na kvalitu života nejen lidí, ale
i celého živého světa řešit, další část světa se o to
ale vůbec nestará a chce se vyrovnat vyspělým
státům za každou cenu.

Omlouvám se čtenářům, že jsem se sám
zahnal do kouta, když jsem se pustil na tenký led
spekulací, co bude v budoucnosti když …. Většina
problémů jsou totiž problémy celosvětové,
které u nás v Dobřichovicích jistě nevyřešíme,
ale můžeme k jejich řešení přispět i v našem
mikroměřítku, např. omezováním odpadu a jeho
tříděním, jezděním na kole či chozením pěšky
pro dopis na poštu, omezením vožení dětí autem
ze školy na kroužek a zase na další kroužek,
přechodem na dokonalejší typ vytápění a jsou
i další možnosti.
Původně jsem za redakci Informačního listu
chtěl jen popřát krásné Vánoce a do nového roku
hodně zdraví štěstí a spokojenosti.
V. Kratochvíl

Z Prahy odjíždí nyní vlaky takto: z Hlavního
nádraží každou 20. minutu a každou 50. minutu
a ze Smíchova každou 28. a každou 58. minutu.
V odpolední špičce pracovních dnů pak navíc
mezi 12:59 a 19:29 další vlaky s taktem z Hlavního
nádraží každou 29. a každou 59. minutu a ze Smíchova každou 38. a 08. minutu.
Malé skládací jízdní řády vlaků na naší trati č.
171 si můžete zdarma vyzvednout u pokladen
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
Zkuste o ně požádat u pokladny na dobřichovickém nádraží.
vk

Nový jízdní řád Českých drah
Od neděle 9. prosince 2018 platí nový jízdní
řád Českých drah. Na naší trati Praha – Beroun
a zpět jsou opět změny, některé k lepšímu, jiné
k horšímu.
Zachován zůstává víkendový noční spoj
z Prahy, klasický „flamendrák“ s odjezdem z Hlavního nádraží ve 2:30 a ze Smíchova v 2:38 hod.
ráno. Ale POZOR – tento flamendrák bude jezdit
jen v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli.
Pro flamendry pražské, kteří flámují v Dobřichovicích a okolních místech, jezdí z Berouna do Prahy
poslední vlak až hluboko po půlnoci, konkrétně
z Dobřichovic odjíždí v 1:50 ráno, ale opět jen
v sobotu a v neděli ráno!
To horší, alespoň pro ty z nás, kteří nemají rádi
změny, je změna odjezdů a příjezdů vlaků v obou
směrech do Prahy i z Prahy, tedy tzv. taktů.
Od neděle 19. prosince vlaky z Dobřichovic
do Prahy odjíždí každou 11. minutu a každou 41.
minutu, a to od 4:11 ráno až do 23:41 v noci (pak
následuje ještě jeden vlak mimo takt – odjezd
z Dobřichovic v 1:50). V ranní špičce od 5:01 až do
9:31 pouze ve všední dny jezdí ještě další vlaky
s odjezdem z Dobřichovic každou 01. minutu
a každou 31. minutu.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Dětský vánoční jarmark
Také letos se naše škola zúčastnila dětského
vánočního jarmarku, který se konal v sobotu 15.
12. 2018 v prostorách dobřichovického zámku.
Atmosféra byla tentokrát opravdu vánoční,
mrazík nám lehce barvil tváře a na stánky padaly
měkké sněhové vločky. Po celé odpoledne vládla
nádvořím pokojná nálada, nikdo nikam nespěchal. Všichni se kochali výrobky žáků naší školy,
nakupovali slané i sladké pečivo, v hloučcích se
potkávali známí, kamarádi, učitelé, rodiče a samozřejmě žáci, kteří byli nedílnou součástí této akce.
Ve svém volnu ochotně přišli, vše připravili a s
úsměvem prodávali své výrobky. Novinkou letošního ročníku byly vánoční dílničky, kde si děti
zdobily ozdobičky a vyráběly papírovou hvězdu.
Kromě pečiva se prodával chléb s domácím
sádlem a škvarkami, pizza a klobásy a vše mělo
velký úspěch. Vybrané peníze poputují dvěma
holčičkám – Alžbětce a Zdislavě. Moc děkujeme

3

12/2018

Starší žáci ZŠ Dobřichovice se s převahou stali přeborníky okresu Praha-západ
rodičům, kteří na tuto charitativní akci přispěli
napečením pečiva a dalšími sponzorskými dary.
Přeji vám všem krásný zbytek adventního času.
Lenka Košťálová

Velké vítězství v Černošicích
V úterý 11. 12. 2018 naše školní hokejové družstvo starších žáků zvítězilo v okresním přeboru
Prahy západ, který se uskutečnil na zimním stadionu v Černošicích. Vyhráli i přesto, že měli jen
jednoho hráče na střídání, ostatní družstva hrála
i na tři „pětky“. Je to poprvé v historii školy, kdy
jsme tuto soutěž vyhráli.
Hokejové družstvo prošlo turnajem jako nůž
máslem, jejich hra byla opravdu až na profesionální úrovni, skoro by se dalo s trochou nadsázky
říci, že o budoucnosti českého hokeje nemusíme
mít starosti. Prostě neměli konkurenci, i když
i ostatní družstva byla složena z registrovaných
hokejistů.
Ve skupině v prvním zápase rozdrtili Černošice 12 : 0 a ve druhém vyhráli nad Rudnou 5 :
2, postoupili přímo do semifinále, kde zvítězili
nad Třebotovem rovněž 5 : 2, když závěr vědomě
vypustili, aby ušetřili síly na finále. Ve finále se
střetli opět s Rudnou, která se překvapivě dostala
do finále, když v semifinále porazila na nájezdy
favorizované Černošice. Samotné finále bylo již
jen hra na jednu bránu, po excelentním výkonu
naši borci vyhráli 4 : 0.
Za náš tým bojovali: Jonáš Bašta, Jakub Žmola,
Štěpán Kubata, Jakub Václavek a Matěj Kvasnička,
všem gratulujeme.
BS

SCIO testování v naší škole
Jako každý rok se naše škola účastní SCIO testování, které nám ukazuje, jak jsou naši žáci úspěšní
či neúspěšní ve vztahu k zvládání vlastního vzdělávání a také ve srovnání s ostatními školami
v celé ČR. Pravidelně testujeme naše žáky v 5.
a 9. ročníku při ukončování vzdělávání na 1. a 2.
stupni. Letos na podzim byli testováni naši deváťáci, testování se zúčastnilo přes 10.000 základních škol a víceletých gymnázií z celé ČR.
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Úspěšným soutěžícím pogratuloval i ředitel školy B. Stejskal

Naše škola se vždy umisťuje v popředí s nadprůměrnými výsledky. Nicméně letos tyto testy
prokázaly, že v českém jazyku patří naše škola
mezi 10% nejúspěšnějších, tedy jsme lepší než
90% všech zúčastněných škol. V matematice
jsou výsledky našich žáků lepší než u 80% škol.
V angličtině dosáhla většina žáků 9. ročníku vyšší
úrovně znalostí a schopnosti používání jazyka,
než kterou by měla základní škola žákům poskytnout, aby splnila výstupy stanovené státem, tedy
úroveň A2. Na tuto úroveň a vyšší dosáhlo 92%
žáků, ve srovnání s ostatními školami patříme
mezi 10% nejúspěšnějších. Ve všech testovaných
předmětech je zadavatelem testů konstatováno,
že studijní potenciál žáků naší školy je využíván
optimálně.
Součástí tohoto testování je i dotazník pro
žáky, kde jsou mimo jiné dotazováni, jak se cítí ve
třídě a zda chodí do školy rádi. Odpovědi jasně
ukazují, že přibližně 80% odpovědělo kladně
a současně se nenašel nikdo, kdo by označil ve
stupnici možností odpověď ne. V celorepublikovém srovnání jsme opět nad průměrem, naši žáci
chodí do školy rádi a bez obav.
Z výše popsaného jasně vyplývá, že úroveň
vzdělávání na naší škole je dlouhodobě na dobré
úrovni, což potvrzuje i fakt, že všichni naši žáci se
každým rokem dostanou na střední školy. Testy
rovněž ukázaly, že naši žáci i v konkurenci s víceletými gymnázii jsou minimálně na stejné úrovni.
Je tedy na rozmyšlenou rodičům, zda dávat děti
na víceletá gymnázia, když zdroj kvalitního vzdělání mají v místě bydliště.
B. Stejskal

Pro zájemce o historii jsme v listopadu zorganizovali školní kolo Dějepisné olympiády na téma
„Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty
jako tepny civilizace“. Nejúspěšnějšími řešiteli, kteří
postupují do okresního kola, jsou Jáchym Kartous
(9. B), Jáchym Buben (6. A) a Anna Hrušková (9. C).
Žáci z osmých a devátých tříd dostali dále
příležitost poměřit své jazykové dovednosti
i tvůrčí psaní na téma „Co všechno umí světlo“
v Olympiádě z českého jazyka. Vyzkoušeli si
tím i další formu testování jako přípravu na
přijímací zkoušky. Nejvyšší počet bodů získali
Jáchym Kartous a Jan Klimeš z 9. B a postupují do
okresního kola.
Naše omlazené florbalové družstvo chlapců
(Jakub Žmola, David Moravec, Štěpán Kubata,
Jáchym Tuháček, Jonáš Bašta, Jáchym Buben,
Daniel Beránek, Ota Suchomel, Tadeáš Vážný)
se umístilo na krásném třetím místě v okresním
kole ve florbalu, které se hrálo na Hamru v Praze
Braníku.
Sestava dívek (Anička Beránková, Klára
Novotná, Adéla Nečesaná, Anička Lešovská,
Anička Hrušková, Valerie Nováková a brankářka
Julie Vosmiková) předvedla ve florbalovém zápase
také skvělou podívanou. Holky díky své bojovnosti
(bez střídání, se spoustou zranění) postoupily až
do semifinále, kde v boji o 3. místo nad Černošicemi po samostatných nájezdech zvítězily.
Všem zúčastněným gratulujeme, děkujeme za
skvělou reprezentaci školy a přejeme mnoho sil
a dalších úspěchů.
Jana Babicová

Úspěchy v soutěžích

Atletický klub Dobřichovice
pro děti a mládež

V průběhu uplynulých pár měsíců se našim žákům
a žákyním povedlo uspět v několika vědomostních i sportovních soutěžích jak na úrovni školy,
tak okresu. Zde nabízíme jejich krátký výčet.
V říjnu proběhla soutěž Přírodovědný klokan,
ve které si zájemci z osmých a devátých ročníků
vyzkoušeli propojit vědomosti z matematiky,
fyziky, chemie a biologie. Naši dva nejlepší řešitelé, Lukáš Maxa a Sára Nolová z 8. B, se ve srovnání se všemi zúčastněnými žáky z celého okresu
Praha západ umístili na prvních dvou místech.

Od února 2018 mají děti z Dobřichovic a okolí
možnost navštěvovat atletické tréninky v areálu
TJ Sokol Dobřichovice. Zápisy do tréninkových
skupin na druhé pololetí od února 2019, jarní soustředění i na letní příměstské tábory již probíhají…
Na začátku prosince si děti, které navštěvují
atletické tréninky, mohly poprvé užít atletické
čtyřdenní soustředění v Brandýse nad Labem.
„Bylo to super“, tvrdí devítiletá Natálka z Dobřichovic, která atletické tréninky pod hlavičkou
Pohybové akademie a TJ Sokol Dobřichovice
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Mladí atleti trénují i v hale

Výběrové řízení
na místo tajemníka

Městského úřadu Dobřichovice
Město Dobřichovice přijme do pracovního poměru pracovníka na
volné místo tajemníka Městského úřadu Dobřichovice.
Hlavní kvalifikační předpoklady:
 vzdělání VŠ v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nejlépe
v oboru právo, ekonomie, státní a veřejná správa
 znalost zákona o obcích a dalších souvisejících předpisů, znalost
zákoníku práce, znalost správního řádu je výhodou
 komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi
 umění kultivovaného písemného vyjadřování a dobrá schopnost
formulování rozličných témat
 schopnost rychlé orientace v nové problematice
 uživatelská znalost práce na PC – MS Word, Excel
 časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení
 organizační a rozhodovací schopnosti
 samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování
 odolnost vůči stresu
 řidičské oprávnění skupiny B
 praxe ve státní správě a zkoušky odborné způsobilosti vítány
Lhůta pro podání přihlášky:
do 7. ledna 2019 do 12:00 hodin.
Celý text výzvy, včetně kvalifikačních předpokladů a náležitostí přihlášky najdete na internetových stránkách www.dobrichovice.cz
Bližší informace na telefonu číslo 257712182,
e-mail: starosta@dobrichovice.cz

navštěvuje již od září. „Trénovali jsme dvakrát
denně a kromě atletiky jsme chodili i plavat, cvičili
jógu, hráli nejrůznější hry, vyzkoušeli jsme si gymnastiku i bojová umění. Trenéři skvělí, byla s nimi
legrace“, doplňuje usměvavá Natálka.
Nyní jsou děti z dobřichovické atletiky členy
Pohybové akademie a klubu ASK Černošice.
Od dubna se atletika v Dobřichovicích stane
součástí nového atletického klubu ASK Dipoli
Černošice Dobřichovice, který vznikne spojením ASK Černošice a Pohybové akademie. Tak
vznikne skvělé družstvo dětí a mládeže, které
bude schopné konkurovat i větším atletickým
klubům v ČR. Pokud vše půjde dobře, od 1.
dubna 2019 by měly být spuštěny nové webové
stránky www.askdipoli.cz, kde najdete spoustu
novinek a překvapení. Máme podporu Českého
atletického svazu a spolupracujeme s TJ Sokol
Dobřichovice.
Naší trenéři drží při sobě a neustále se vzdělávají a posouvají vpřed. „Důraz klademe na kvalitu
tréninků a především na skvěle proškolené trenéry.
Naší snahou je naučit děti sport a atletiku milovat.
Nechceme trénovat pouze na výkon, naším cílem je
vzbudit v dětech pozitivní vztah ke sportu a vysvětlit
jim, co je fair play, vytvořit skvělý kolektiv a později
družstvo, v němž se jeden na druhého bude moct
spolehnout“, vysvětluje Tomáš Vodička, předseda
klubu.
Jednotlivé tréninkové skupiny jsou rozdělené dle věkových kategorií (nejmladším je 5 let).
Trenéři přihlížejí k individuálním předpokladům,
schopnostem, vnímání či soustředění jednotlivých atletů. „Základem každého tréninku mladších
kategorií je hra a všestranné cvičení. Do tréninků
zařazujeme především koordinaci, rychlost, frekvenci, základy atletických disciplín a širokou škálu
dalších sportů. Vše by však mělo být založeno na
radosti z pohybu, bez ní by to děti přestalo brzy
bavit, což nechceme“, doplňuje Jan Sirotek, trenér
a místopředseda klubu.
Právě v těchto dnech probíhá přihlašování
do tréninkových skupin na 2. pololetí na stránkách http://www.pohybova-akademie.com. Díky
zájmu ze strany rodičů se nově otevírá i další
tréninková skupina mladšího žactva pro ročníky
2007 – 2005.
Pořádáme také atletické příměstské tábory,
třikrát ročně soustředění a pravidelně se účastníme vybraných atletických závodů. Na začátku
prosince proběhlo i první soustředění v Brandýse
nad Labem pro nejmladší atlety, tedy pro atletickou přípravku (pro ročníky 2008 – 2012). Další
soustředění přípravky bude probíhat v Sušici od
11. do 14. 4. 2019 a pro mladší a starší žactvo od
17. do 21. 4. 2019. „Pro soustředění se snažíme
vždy vybírat taková místa, která nabídnou vše, co
potřebujeme ke kvalitním tréninkům, tedy zejména
vhodné zázemí (atletický ovál, atletickou halu nebo
ovál, tělocvičny). Hledíme však i na doplňkové
zázemí jako například bazén a regeneraci. Jednou
z dalších priorit je kvalita ubytování a kvalitní
strava, což není někdy až tak jednoduché. Organizaci však dáváme vše a pro děti se vždy snažíme
zajistit ty nejlepší podmínky a sportovní program“,
tvrdí Tomáš Vodička.
Touto cestou chceme i poděkovat všem našim
trenérům, příznivcům, sponzorům a především
Sokolu Dobřichovice za jejich podporu.
ASK Černošice
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Předvánoční porce zdraví
z CKP Dobřichovice
Přemýšlíte nad vhodným vánočním dárkem pro
někoho z vašich blízkých? Zatím stále ještě stihnete koupit vánoční vouchery v CKP Dobřichovice. Vyzvednout si je můžete až do pátku 21.12.
Možná i vám stále zbývají benefity od vašeho
zaměstnavatele, které jste dostali k čerpání na
letošní rok. Nenechte je propadnout! Převeďte
si je k nám a můžete je čerpat celý příští rok

prostřednictvím předplaceného voucheru na
všechny služby našeho centra.
Nové lekce skupinových cvičení startují již na
začátku ledna. Přihlásit se můžete na lekce Funkčního cvičení (dříve Body balance), Komplexního
cvičení a na 4 setkání s pohybovou terapií. Skupinová cvičení jsou nejen skvělou prevencí obtíží
pohybového systému, ale také přispějí k lepší
náladě a celkové pohodě.
V neděli 20. ledna proběhne tradiční workshop
Feldenkraisovy metody, tentokrát s podtitulem
“Pánev, centrum síly”. Workshop vede Mgr. Irena

Molin, kterou k nám do centra přivedla Jitka Nagy.
Workshop je otevřený pro všechny zájemce, předchozí zkušenosti nejsou nutné.
Dne 26. ledna se v našem centru uskuteční
jubilejní 10. konference Základy psychosomatického přístupu. Její téma bude více než aktuální:
Etika, média a veřejný prostor. Poslední volná
místa čekají na své zájemce.
Na závěr bych vám ráda popřála klidné prožití
vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce
2019. Těšíme se na setkání u nás “Na Vyhlídce”!
Více informací na www.ckp-dobrichovice.cz

Zajímavosti

Na plese vystoupily i mistryně světa ve skákání přes švihadla Rebels O. K.

Letošní Dobřichovický ples se
nesl v duchu doby První
republiky
První prosincová sobota patřila v Dobřichovicích
adventním trhům, které vyvrcholily tradičním
ohňostrojem a plesu, jehož program byl zaměřený na dobu První republiky. O tematickou
výzdobu sálu se postarala Veronika Podzimková,
které mnohokrát děkujeme. Mnoho přítomných
tanečníků si dalo záležet na výběru dobových
šatů a doplňků. Během večera nechybělo stylové
předtančení, po kterém následovalo promítání
pětiminutového filmu z dobřichovických oslav
100 let republiky. V černobílém provedení jsme
zhlédli příjezd prezidenta T. G. Masaryka a členů
tehdejší vlády s jejich doprovodem. Film byl
komentovaný Petrem Králem, moderátorem
ČRo Radiožurnál a pro regionální televizi Dobnet
natočil tento film Vladimír Svejkovský. Film je
možné stále vidět na webových stránkách www.
idobnet.cz. K tanci po celý večer hrála skupina
Gurmania Band, kterou v druhé polovině večera
doprovodil vynikající swingový zpěvák Jan Smigmátor. Obdivuhodným sportovním výkonem nás
ohromily Rebels O. K., mladé mistryně světa ve
sportovní disciplíně skákání přes švihadla. Vrcholem večera byla módní přehlídka kostýmů ze
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sbírky sběratelky historických oděvů paní V. Dobiášové. Viděli jsme i unikátní doplňky, které patřily
například Nataše Gollové či Adině Mandlové.
Tento ples se díky pestrému programu věnovanému stoletému výročí vzniku československé
republiky stal pravděpodobně nejvydařenějším
v historii dobřichovických plesů a budeme na něj
dlouho vzpomínat.
Andrea Kudrnová

Sochořadí mezi
Dobřichovicemi a Karlíkem se
rozrostlo o další tři sochy
Sochy ze 7. ročníku Sochařského symposia od Stanislava Kolíbala, Hiromi Nakagawa a Petra Nováka,
které rok stály na levém břehu Berounky u lávky pro
pěší, byly v sobotu 17. listopadu umístěny na další
část sochořadí mezi Dobřichovicemi a Karlíkem.
Sdružení sochařského symposia Cesta mramoru
v čele s jeho prezidentem akademickým sochařem
Petrem Váňou společně se starostou města
Dobřichovice Petrem Hamplem, místostarostou
Michaelem Pánkem a přítomnými sochaři uvítali
návštěvníky vernisáže a symbolickým přestřižením
pásky tak slavnostně otevřeli další část chodníku.
Nyní měří Cesta mramoru 700 metrů. Cesta
mramoru se tak blíží na konec katastru Dobřichovic.

Sochořadí vedle silnice do Karlíka se rozrostlo o tři
další díla. V popředí je socha Stanislava Kolíbala
„V průběhu času“
Sochy jsou tentokrát umístěny i do středu chodníku
a budou osvětleny solárními lampami.
AK

Josef Klíma představil na
zámku svou novou knihu
Zločin jak ho pamatuju
a zahrál si se svými přáteli
V úterý 20. listopadu uspořádal známý investigativní reportér a dobřichovický občan Josef Klíma
na zámku koncert, který byl součástí křtu jeho
nové knihy “Zločin jak ho pamatuju”. Kmotrem
knihy nebyl nikdo jiný než Klímův blízký přítel,
houslista Jan Hrubý. Ten zavzpomínal na jejich
společné dětství strávené v Dobřichovicích. Ale
hlavně se hrálo, a to v sestavě společně s Andym
Saidlem a Pavlem Půtou. Jako speciálního hosta
přizval Klíma na podium také Hrubého dceru,
flétnistku Andreu a každému muzikantovi dal
prostor pro vlastní improvizaci, což vytvořilo jedinečnou atmosféru večera.
O přestávce si návštěvníci koncertu mohli
nechat podepsat knihu, o jejíž prodej se postarala paní Věra Homolová z městského úřadu. Ve
své knize píše Josef Klíma o důležitých postavách nedávné chmurné historie, o Ivanu Jonákovi a jeho Discolandu, o technologovi orlických
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vražd Karlu Kopáčovi, o Radovanu Krejčířovi,
Jiřím Kajínkovi, Františku Mrázkovi a dalších,
které poznal sám osobně. Knihu si můžete zapůjčit i v dobřichovické knihovně.
AK

Tenisový klub TJ Sokol
Dobřichovice
V sobotu 24. 11. jsme měli možnost se podílet se
svým workshopem na programu benefiční akce
konané v budově a areálu všenorské základní
školy. Přes poněkud nepřejícné počasí se akce
z našeho pohledu velmi vydařila a jsme rádi, že
se program, který jsme po dobu akce veřejnosti
nabízeli, těšil stále velkému zájmu, především pak
ze strany dětí a mládeže. Bohatý fitness program
musel být k naší lítosti ochuzený a přizpůsobený
nepřízni počasí, ale i tak si děti mohly vyzkoušet
náš tenisový trenažér a účastnit se několika zábavných pohybových her. Děkujeme tímto vedení
školy za pozvání a těšíme se na další roky, v nichž
se této i dalších podobných akcí rádi zúčastníme.

Josef Klíma svoji knihu nejen pokřtil, ale zahrál si i se svými kamarády

Vánoční kemp
V sobotu 1. 12. jsme si pro děti připravili vánoční
kemp, během kterého na ně čekalo nejen obvyklé
cvičení a hry, ale i mnoho soutěží, odměn, tematická vánoční tajenka, k jejímuž znění se nakonec
děti dopídily i pomocí indicií, obdržených za
zdařilé cviky. Nechyběla, samo sebou, ani správná
a všemi oblíbená venkovní koulovačka! Zkrátka,
měli jsme se ten den krásně, užili jsme si ve zdraví
všechen program a zbyl nám i čas na to sednout
si, odpočinout, rozdat dárečky a popovídat si
– protože především právě o vztazích a porozumění tyhle krásné svátky jsou.
Novinky v prosinci
Otevření kruhových tréninků pro dospělé
v Sokole Dobřichovice každý čtvrtek od 20
hodin. Určeno zejména začínajícím cvičícím
a především ženám.
Nově spolupracujeme s firmou babolat
a tretorn! Děti se mohou těšit na hodnotné
odměny při soutěžích a členové tenisového
klubu najdou od jara v klubovně nové a praktické věci ke zlepšení a zpříjemnění pocitu ze
hry od těchto světových značek!

Benefiční odpoledne ve všenorské škole.

Ještě jste o nás neslyšeli?
Jsme tenisová škola s komplexním pohybovým
programem pro děti i dospělé, jejíž služby se
neomezují pouze na tenis. Věnujeme také fitness
tréninkům a kruhovým tréninkům. Pořádáme
pohybové a tenisové kempy a v neposlední řadě
se zabýváme i výcvikem plavání a lyžování. Více
na: www.msgem.cz nebo na Facebooku.
JM

F. H. Tenis klub Dobřichovice
Náš klub během zimní přípravy pořádá tzv. tréninkové zápasy. Jedná se o zápasy všech věkových kategorií. V praxi si tak může každý hráč/čka
(i ti nejmenší) vyzkoušet své dovednosti, získané
na tréninku. Během prvních dvou halových
měsíců jsme se takto sešli hned pětkrát.

Hráči F. H. TK Dobřichovice po tréninkových zápasech
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Malá čertice

Tutte Le Note – malí zazpívali
na zámku

Tradiční zimní soutěží nám odstartovala
halová příprava našeho klubu. V letošním roce
jsme se rozhodli udělat soutěž během celé zimní
přípravy a všechny hráče průběžně odměňovat.
Každý hráč nebo hráčka si tak během přípravy
vyslouží sportovní odměnu, kterou si sám vybere.
Velkou cenou je pak odměna pro hráče nebo
hráčku měsíce. Druhým vítězem, tentokrát za
měsíc listopad, je David Jedlička Gratulujeme!!
Všem tenisovým nadšencům přejeme
v novém roce 2019 mnoho sportovních úspěchů
a pevné zdraví!!
FH

Loona Dance
je jedinečný koncept prožitkového tance pro
ženy bez rozdílu věku, je taneční meditací
i terapií. V bezpečném kruhu žen nabízí prožitek
úplného uvolnění v jednoduchém tanci, splynutí
s hudbou, možnost „vyřádit se“ a setřást ze sebe
v radostném pohybu každodenní starosti. Tento
tanec nám pomáhá propojit se svým ženstvím,
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svou intuicí a tvořivostí, rozpoznat a uvědomit si
své kvality a zvyšuje tím naše vědomí sebe sama,
naše SEBE-VĚDOMÍ…
Kateřina Jiráková

Čertovské cvičení
I letos se v T. J. Sokol Dobřichovice konala čertovská cvičení. Probíhají vždy v týdnu, kdy přichází
Mikuláš. Letos tomu nebylo jinak. A tak se druhý
prosincový týden proměnil malý sál dobřichovického Sokola na sokolské peklo. V úterý 4. 12. se
v rámci cvičení předškoláků vyráběl dlouhý čertovský řetěz a nezbytné rohy. Mladší žáci a žákyně
měli zase připravenou čertovskou dráhu, na které
si vyzkoušeli svou obratnost a hráli čertovské
sportovní hry. Ve středu 5. 12. během cvičení
rodičů a dětí se hrála čertovská honička, kdy
honily děti své rodiče a sbíraly čertovské oháňky,
vyráběly se rohy z krabiček na vajíčka a zpívaly se
čertovské písničky. Všechny děti zvládly hodiny
s úsměvem a na závěr na ně čekala malá nadílka.
IN

Prosinec bývá pro pěvecké sbory velkou příležitostí se prezentovat, ale zároveň přináší při
množství nejrůznějších akcích jistou hektičnost.
Ani letošní poslední měsíc v roce nebyl pro nás
výjimkou. V regionu se podařilo úspěšně vystoupit všem našim přípravkám, koncertní sbor toho
čekalo daleko více.
Na Adventních trzích dne 1. prosince se představily děti z přípravek v Řevnicích a Dobřichovicích pod vedením sbormistryně Zory Strnadové
tradičně v sále dobřichovického zámku. O týden
dříve zazpívaly na Mikulášských trzích na venkovním pódiu v Černošicích na Vráži děti z černošické
přípravky. Na klávesy a zpěvem nás doprovodil
Martin Vydra. V obou případech šlo pro mnohé
začínající zpěváčky o jejich první veřejné vystoupení a dopadlo na výbornou.
Děti z koncertního oddělení měly více napilno,
čekala je řada vystoupení na různých místech. 6. prosince jsme doprovodili Tamaru Klusovou (loni nám
pomohla při naší crowdfundingové akci při pořizování sborových kostýmů) při křtu její Knihy života
v pražském Vnitroblocku. Společně jsme tu poprvé
veřejně naživo uvedli její písničku Psi a Kočičí láska.
V polovině prosince jsme v Betlémské kapli vystoupili mezi hosty na koncertě Gospel Night zpěvačky
Leony Gyöngyösi a těsně před Vánoci jsme ještě
stačili hostovat v Úvalech na Vánočním koncertě
našeho korepetitora (a zpěváka) Martina Vydry.
Zároveň jsme v pondělí 17. prosince slavnostně
„pokřtili“ zpěvem nově zrekonstruovaný domeček
Základní umělecké školy Černošice.
V novém roce nás čekají mnohé výzvy, na
které se velmi těšíme a budeme vás o nic pochopitelně průběžně informovat. Všem přátelům a příznivcům sboru přejeme v novém roce vše dobré!
Simona Kysilková Šnajperková a Eva Pýchová
Dětský pěvecký sbor Tutte Le Note
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Názory čtenářů
Územní plán – kdo zodpovídá
za koncepci rozvoje města?
V roce 2011 zastupitelstvo Dobřichovic rozhodlo
o tom, že územní plán z roku 1996 je potřeba
nahradit novým územním plánem (ÚP). K jeho
návrhu mohla veřejnost podat připomínky
v červnu 2016 při společném jednání, to byla
první příležitost, kdy se mohla vyjádřit k možnostem budoucího rozvoje města. Sdělení úřadů
i připomínky veřejnosti k návrhu ÚP nyní vyhodnocuje pořizovatel spolu s určeným zastupitelem,
podle toho návrh upraví projektant pro připravované veřejné projednání. To bude druhá možnost
zjistit názor veřejnosti. O vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu ÚP zastupitelé společně
nejednali, zůstalo jen u diskusí, zda to umožňuje
stavební zákon. Debaty o pravidlech pořizování
územního plánu (Stavební zákon jen v nutnějším
rozsahu upravuje postup pořizování územního
plánu, aby byla chráněna práva všech účastníků
tohoto procesu. Stanoví např., kdy se k návrhu
ÚP vyjadřují instituce, které hájí veřejné zájmy, ti
kteří hájí svá vlastnická práva a také veřejnost,
to je každý, komu záleží na tom, co nový územní
plán umožní. Také stanoví, jak o výsledcích těchto
konzultací rozhoduje zastupitelstvo) se zatím
nedostaly k tomu hlavnímu – k obsahu územního plánu, k základní koncepci rozvoje území
obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot (obsah
a účel územního plánu je popsán v § 43 stavebního zákona). Na důležitost této koncepce bych
rád upozornil, protože se územním plánováním
zabývám celou profesní kariéru, včetně přípravy
právních předpisů, kterými se územní plánování
řídí.
Koncepce rozvoje území Dobřichovic platí
podle územního plánu z roku 1996 už 22 let. Jak
by podle nového územního plánu mohly a měly
Dobřichovice vypadat za dalších 22 let, například
v roce 2040? Má se město rozrůstat do okolí nebo
růst do výšky? Mají mít Dobřichovice na stejné
ploše víc obyvatel? Co by znamenalo zahušťování
stávající zástavby? Jak řešit vzrůstající dopravu
a její vliv na město? Nejen na takové otázky by
měla dát odpověď koncepce rozvoje Dobřichovic
a jeho regulace v novém územním plánu.
O koncepci budoucího rozvoje Dobřichovic v územním plánu rozhoduje v zastupitelské
demokracii výhradně zastupitelstvo města. Zde
je vhodné ocitovat jeden ze soudních rozsudků
k územním plánům „Regulace využití území je
otázkou přesahující rámec života jedné i více
generací, a proto musí být povznesena nad
momentální krátkodobé či dokonce okamžité
potřeby té či oné politické reprezentace vzešlé
z výsledku voleb.“
Rozhodnout o koncepci rozvoje Dobřichovic
je jeden z nejdůležitějších a také nejtěžších úkolů
zastupitelstva, není to jen formálně správné
rozhodnutí o komentářích (slovy stavebního
zákona to jsou stanoviska úřadů, námitky vlastníků
a připomínky veřejnosti), které reagují na návrh
územního plánu zpracovaný projektantem. Jeho
odborný názor je stále jen podklad pro zastupi-

telstvo, které nese zodpovědnosti za to, jakou
koncepci rozvoje zvolí.
Není žádnou výjimkou, spíše je pravidlem, že
návrh územního plánu představený veřejnosti
poprvé při společném jednání je často potřeba
měnit a upravovat tak, aby vydaný a závazný
územní plán stanovil koncepci rozvoje, která
bude obecně respektovaná a bude proto mít
i dlouhodobou perspektivu. To není možné bez
znalosti názorů, přání a očekávání veřejnosti,
které přesahují slovy judikátu okamžité potřeby
té či oné politické reprezentace vzešlé z výsledku
voleb. Zkušenosti z řady obcí a měst ukazují, že
čím později vezme zastupitelstvo v potaz názor
veřejnosti, tím náročnější, delší a ve výsledku
dražší je pořízení územní územního plánu, tím
„křehčí“ je výsledný územní plán. Rozhodování
o rozvoji města i rozhodování stavebního úřadu
o jednotlivých záměrech prospívá kontinuita,
předvídatelnost a možnost spolehnout se na to,
že se územní plán neustále nemění.
Zkušenosti s územními plány řady obcí
ukazují, že nalezení obecné shody o dalším
rozvoji, spolu s ohledem na zdánlivě „okrajové“
názory a „nepodstatné“ potřeby, má zásadní
důležitost.
Ing. arch. Martin Tunka, CSc.

Skutečně je to FOD, kdo
otevřel cestu k zástavbě části
pole podél Polní ulice
v Dobřichovicích?
Na zasedání zastupitelstva 25. září, tj. před letošními říjnovými volbami do zastupitelstva, byl FOD
obviněn místostarostou Ing. Pánkem z toho, že
kvůli FODu a jeho údajnému zdržování procesu
tvorby a schvalování Územního plánu možná
dojde k zastavění části pole na kraji Dobřichovic
u ulice Polní (viz obrázek z aktuálního ÚP, část
pozemku č. 1872/1 označena červeně), protože
Křižovníci, kterým pozemek nyní patří, podali
připomínku k návrhu Územního plánu, ve které
nesouhlasí se změnou regulativu u části svého
pozemku z pozemku určeného nyní k zástavbě

na pozemek nestavební. Týden před volbami se
stejné tvrzení, viníci FOD z toho, že (cituji) „svým
přístupem oddálil schválení nového územního
plánu a tím otevřel cestu k zástavbě pole podél
Polní ulice“, objevilo i ve volebním letáku TOP09.
Proti těmto tvrzením se musíme důrazně
ohradit.
Zásadní skutečností je, že zmiňovaná plocha je
vedena v územním plánu jako určená k zástavbě
již od roku 1996, kdy byl schválen aktuálně platný
územní plán, a k zástavbě zůstala určena i při
následujících dvou změnách ÚP v letech 2000
a 2006 až do současnosti, na což ale FOD neměl
sebemenší vliv. Viz mapka části města.
Odevzdaný návrh nového územního plánu
navrhuje u této části pozemku změnu využití ze
zastavitelné plochy na nezastavitelnou, s čímž
vlastník pozemku, tj. Křižovníci (kterým byl
pozemek vrácen v restitucích v roce 2015, do té
doby byl majetkem ČR – Státního pozemkového
úřadu), nesouhlasí a zaslal k tomuto pořizovateli
svou připomínku. Je jednání vlastníka skutečně
tak nepochopitelné, že je třeba svádět vinu na
FOD?
Každý, kdo tvorbu nového ÚP sleduje, vidí, že
celý proces tvorby ÚP je velmi pomalý, dlouhé
jsou reakce Ing. arch. Hniličky, k velmi dlouhým
prodlením došlo na straně pořizovatele, který
nejprve vzhledem k neuspokojivé personální situaci na MěÚ Černošice nebyl schopen
obdržené připomínky zpracovat a k posunům
v harmonogramu dochází i nyní u nového pořizovatele.
Lze namítnout, že FOD ke „zpomalení
procesu“ nepřímo přispěl tím, že nabádal občany
k tomu, aby poslali pořizovateli své připomínky,
protože to je jediná zákonná cesta, jak se mohou
občané vyjádřit k navrhovanému ÚP, a těchto
připomínek občané zaslali skutečně hodně, za
což by ale zastupitelé města měli být spíše rádi
a nebrat to jako něco, co oddálilo rychlé schválení
nového ÚP.
Dále Spolek občanů Dobřichovic, ve kterém
figurují někteří z příznivců FODu, zaslal v zákonem
stanovené lhůtě pro společné projednávání nadřízeným orgánům svou připomínku, která upo-
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zorňovala na nedodržení některých zákonem
stanovených limitů v předloženém návrhu ÚP
(konkrétně zákonem stanovenou hranici zastavitelnosti 50 m od lesa), což je ale věc, ke které by
se Odbor životního prostředí ve svém stanovisku
musel vyjádřil i tak, tudíž se rozhodně nejednalo
o žádné zdržování.
Pokud někoho zajímají dosavadní detaily
průběhu tvorby nového územního plánu, může
je najít na stránkách FODu (www.obcane-dobrichovic.cz) a udělat si názor sám.
Rozhodně ale nelze vinit FOD z toho, že
„otevřel cestu k zástavbě pole podél Polní ulice“,
když toto bylo učiněno již minulými zastupitelstvy v roce 1996 a ponecháno při následných
změnách ÚP.
Kristina Millerová, listopad 2018

Reakce na článek Skutečně je
to FOD, kdo otevřel cestu
k zástavbě části pole podél
Polní ulice v Dobřichovicích?
Ne každý člověk bere veškerou výstavbu nutně
jako zlo a jistě samotní majitelé pozemků se na
věc většinou dívají zcela určitě jinak. Je třeba si
uvědomit, že pozemky v obci jsou především
pozemky zdejších občanů a pokud na nich
budeme regulovat zástavbu, tak se dotkneme
především práv našich lidí. Na druhou stranu
rozumná regulace zabrání excesům, ale zcela

neregulovaná zástavba může negativně ovlivnit
své okolí. Tedy vše má své pro a proti a jde o míru
regulace staveb.
Text autorky zužuje problematiku pouze na
jeden pozemek v obci. Skutečností ale je, že rizikových pozemků je v Dobřichovicích více (např.
celé sídliště Za Parkem, volná plocha u křižovatky
ulic Pražská/Karlická, louka V Luhu u podchodu
k nádraží, atd.). Nový územní plán tyto případy
řeší. Oddalování jeho schválení rizika zvyšuje.
Tedy ten, kdo vnímá tyto případy jako rizikové, by
neměl zbytečně proces tvorby nového územního
plánu prodlužovat. Tuto věc je třeba opakovaně
zdůrazňovat.
Že má proces malou dynamiku, má nepochybně více důvodů. V čem lze spatřovat v tomto
smyslu roli opozice, je například to, že se mimo
kompetence zastupitelstva snaží proces ovlivnit,
takže jsme na přelomu let 2015 a 2016 cca půl
roku řešili, zda se vůbec přikročí k projednávání
podle zákona v tzv. společném jednání. Stejně tak
jsme nyní čelili snaze korigovat vyřízení připomínek občanů opět mimo pravomoc zastupitelů.
Opět nás to stálo nějaký čas. Snaha stále věc připomínkovat mimo rámec zákonem daných pravidel, proces prodlužuje, protože pak neplatí žádné
mantinely a postupy.
Druhá věc je, že kapacity pořizovatele byly
jistě přetíženy, ale zdaleka to nebyla jen jeho
organizační věc. Zástupci opozice podali podnět
na Odbor životního prostředí, přičemž bylo
dobře známo, že právě tam nám nejsou naklo-

něni. Zároveň stála opozice i za žalobou na RP
centrum. Toto řešili stejní úředníci. Zdržení bylo
cca rok. Snažili jsme se proto proces urychlit
změnou pořizovatele. Opět proti tomu opozice
vystoupila. Opět jsme ztratili nějaký čas.
I koalice mohla proces urychlit například
tím, že by postupovala razantně a po minulých
volbách by ihned pokračovala v projednávání
a neumožnila věc znovu probrat novým zastupitelům a to i opozičním. Tehdy převládl názor
„nepřeválcovat“ opozici podle výsledku voleb ale
zapojit ji do procesu.
Závěrem ještě poznámka k řešením použitým již v našem prvním skoro čtvrt století starém
územním plánu. Náhled na územní plánování byl
krátce po roce 1989 i z odborného hlediska přeci
jen jiný než je dnes a vzhledem k absenci zkušeností s územním plánováním v tržním hospodářství mohl obtížně někdo odhadovat, jak vše bude
přesně fungovat za 20 a více let. Konec konců už
i v té době se někteří zástupci dnešní opozice
o věc zajímali a například využití zmiňovaných
pozemků u Polní ulice jako pozemků stavebních
jako problematické nevnímali.
Aby se v průběhu času dalo reagovat na situaci
v obci, územní plán se jednou za čas vyhodnocuje, upravuje či mění. Nejdůležitější nyní je, že
je obec ve více záležitostech v nelehké situaci ve
vztahu ke Křižovníkům. Situaci je potřeba řešit
a tam by měla být usměrněna energie. Nový
územní plán je potřeba dotáhnout do konce.
Filip Kándl

V posledních letošních zápasech zvítězily doma
s Královým Polem B dvakrát 3:0, nad Hronovem
také 3:0, 3:0 a v Hradci Králové vyhrály 3:2 a 3:0.
Průběžné tabulce vévodí se ziskem 47 bodů, před
druhými Střešovicemi s 38 body a třetím Hronovem s 23 body. Do konce základní části budou
hrát doma už jen se Žižkovem (11. a 12. ledna.)
a ve Střešovicích (18. a 19. ledna); pak přijde na
řadu finálová skupina, v níž mají účast už nyní
zajištěnou.

Velkým úspěchem družstva je i postup do
třetího kola Českého poháru, kam se děvčata probojovala vítězstvím nad extraligovým Královým
Polem A. Na dalšího soupeře, kterým bylo extraligové družstvo Přerova, však už naše ženské Áčko
nestačilo – po domácí prohře 3:1 prohrálo i v
Přerově, i když jen těsně 3:2 (poslední set 15:13).
Muži B, krajský přebor 1. třídy
V posledních dvou letošních utkáních naše
Béčko sice dvakrát zvítězilo (doma s Vlašimí 3:0

Sport
Volejbal v polovině prosince
Zatímco v polovině listopadu byl na tabulky prvoligových soutěží mužů i žen docela hezký pohled,
v polovině prosince je hezký už jen na tabulku
žen; ženské Áčko si v ní s přehledem drží první
místo. Áčko mužů si své umístění pohoršilo – ze
třetího místa v polovině listopadu se „poněkud“
propadlo.
Muži A, 1. liga
V polovině listopadu byli naši se sedmi
výhrami z deseti utkání třetí, v polovině prosince klesli až na místo sedmé. Od té doby
totiž prohráli s MFF Praha 2:3 a 0:3, s Beskydy
0:3, s Teslou Brno 1:3, s Nymburkem 1:3 a se
Lvy Praha B 2:3. Teprve v předposledním letošním utkání se jim podařilo zvítězit, když doma
porazili Staré Město 3:2. Letošní rok zakončí
domácím utkáním s Bučovicemi, vedoucím
celkem soutěže; do konce základní části pak
budou hrát už jen 11. a 12. ledna (venku s Volejbalem Brno a s Velkým Meziříčím) a 18. a 19.
ledna (doma s Č. Budějovicemi a s TJ ČZU Praha
B). Po skončení základní části bude prvních osm
družstev hrát vyřazovacím systémem o celkového vítěze první ligy; velkou naději, že budou
mezi nimi, mají i naši.
Ženy A, 1. liga
Naše ženy stále jedou na vítězné vlně – ve
všech sedmnácti dosavadních utkáních zvítězily
a jsou suverénně v čele předvánoční tabulky!
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Školení nových trenérů gymnastiky v hale Jojogym
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Malá závodnice v JojoGym
a 3:1), ale předchozí prohry (doma s Mělníkem a v
Tuchlovicích) způsobily, že naši jsou v průběžné
tabulce na osmém místě. Nejbližší domácí utkání
je čekají 12. ledna (se Zručí nad Sázavou) a 9.
února (s Českým Brodem).
HgS

Gym Dobřichovice školí nové
trenéry gymnastiky
Pod záštitou gymnastického oddílu Gym Dobřichovice probíhají v moderním gymnastickém
centru Jojo Gym v Dobřichovicích školení trenérů
licencí Trenér II. třídy sportovní gymnastiky
a Instruktor gymnastiky.
Začátkem školního roku zahájil Gym Dobřichovice dvě školení v gymnastickém centru
JojoGym. Během 4 konzultací projdou trenéři
rukama mnoha kvalitních lektorů. Cílem školení
je předat trenérům teoretické znalosti i praktické
dovednosti potřebné k práci gymnastického
trenéra, a především, aby tyto znalosti uměli
opravdu využít. Proto jsou 2 konzultace, zamě-

řené na praxi, koncipovány jako kemp s dětmi.
Každý účastnící se trenér má tak možnost učit se
metodickým nácvikům přímo na svých vlastních
cvičencích. Navíc během školení projde trenér
výukou od více různých lektorů a má tak možnost
si o dané technice či prvku udělat širší obrázek,
a především, najít si vhodný způsob výuky, který
jemu samotnému vyhovuje nejvíce nebo který
je nejvhodnější pro jeho cvičence. Školení jsou
akreditována MŠMT.
Chceme, aby naše snaha byla co největším
přínosem pro vzdělávání v českém gymnastickém prostředí a v budoucnu již plánujeme i jiné
formy vzdělávacích akcí jak pro širší veřejnost, tak
pro specializované trenéry.
Radek Calda, Gym Dobřichovice, z.s.

V JojoGymu závodilo 270
gymnastů z celé republiky
Třetí ročník Poberounského dvojboje přivítal
270 chlapců a dívek ve věku 5 až 13 let. Přestože
více než polovina závodníků byla z Prahy a okolí,

nechyběly děti ani ze vzdálenějších lokalit, jako
je Klášterec nad Ohří, Předměřice nad Labem
nebo Jaroměř. Posledně jmenovaní si dojeli i pro
celkové vítězství v kategorii družstev, kde se sčítaly
výsledky chlapců i děvčat z jednotlivých oddílů.
V soutěži družstev následoval za vítěznou
Jaroměří oddíl sportovní gymnastiky Předměřice. Třetí místo obsadil Sokol Vyšehrad. Domácí
Gym Dobřichovice skončil na 4. místě. V kategorii
jednotlivců se z domácích nejlépe umístili: Sára
Střižínková, Vojtěch Kliment, Vanessa Macho, Petr
Šantora, Kateřina Šejvlová a Adam Tesař. Všichni
jmenovaní se umístili na 2. místě ve svých kategoriích. Navíc si oddíl připsal ještě dvě 3. místa,
o které se zasloužila Elen Matoušková a Kateřina
Mrázová.
Závod pořádá gymnastický oddíl Gym Dobřichovice. Závodí se ve volných sestavách na prostných a na přeskoku. Soutěž je určena pro děti
z oddílů zaměřených na zájmovou gymnastiku,
proto je otevřena širokému spektru oddílů.
Děkujeme městu Dobřichovice za podporu
této akce.
Lenka Doležalová Pavilková

Kultura u nás i v okolí
DDS děkuje svým divákům
Do nastávajícího nového roku přejí členové
Dobřichovické divadelní společnosti svým
věrným divákům krásné Vánoce a všechno
nejlepší do nového roku. Připravujeme pro vás
opět nová představení a těšíme se na vás. Bez vás,
našich diváků, se divadlo totiž dělat nedá.
Ať žije divadlo a to naše zvlášť!
Vaše DDS

ŘEVNICE
Šansonový koncert Kuřárna v blázinci
Rok 2019 zahájíme v Řevnicích koncertem Zlatky
Bartoškové, která zazpívá písně z alba Kuřárna
v blázinci za doprovodu klavíru a houslí.
Album mělo skvělého kmotra – neurochirurga Vladimíra Beneše a 3 kmotřičky – Danu
Drábovou, Petru Hapkovou a Miriam Bayle. Petra
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i Miriam už si v našem sále také zazpívaly. Od programu Šanson – věc veřejná (Rudolf Pellar, Milan
Jíra, Jan Petránek, Marta Balejová, Tereza Duchková) uteklo hodně vody a všichni jmenovaní
pánové už nám nezazpívají.
Přijďte tedy zase jednou prožít šansonový
večer! Koná se v neděli 6. ledna od 18 hodin v sále
řevnického zámečku.

Kulturní přehled
Dobřichovic
na leden 2019
Výstavy
Křižovnický zámek, otevřeno
denně 10:00 – 18:00
Fotografie Alfreda Šupíka – Hledání
duše krajiny a srdce měst.
Výstava je prodloužena do 10. ledna
2019. Touto výstavou pokračuje autor
ve sdílení své rozsáhlé sbírky fotografií,
která byla vytvořena během dlouhé
autorovy profesionální kariéry a jeho
života v mnoha zemích.
Výstava amatérské výtvarné skupiny
TALENT ATELIER. Z čisté fantazie –
obrázky seniorek z výtvarného kurzu ak.
malířky Dany Puchnarové se bude konat
od 15. do 31. ledna 2019 na zámku
Dobřichovice. Vernisáž se bude konat
dne 15. ledna v 17 hodin.

Café galerie Bím
Litografie amerického písničkáře
Boba Dylana. Od 3. listopadu –
5. ledna 2019. Boba Dylana má
veřejnost v paměti především jako
hudebníka. V textech jeho písní se výrazným způsobem otiskuje politika, filosofie, literatura a rezonují v nich i sociální
otázky. Čerstvý nositel Nobelovy ceny za
literaturu je ovšem činný i výtvarně.

Další kulturní akce
Neděle 13. ledna od 16:00
v sále MUDr. Fürsta – beseda
„Když kámen hovoří –
Kamenná kronika“
Alena Šarounová nám bude vyprávět
o tom, co lze vyčíst z archeologických
nálezů, labyrintů, zbytků staveb i dochovaných maleb i o tehdejších znalostech
geometrie a technických dovednostech
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starých stavitelů. Ukázky zhruba od
Egypta do středověku k našim kostelíkům. Vstupné dobrovolné.

Úterý 15. ledna v 18:00
na zámku – vernisáž výstavy
Z čisté fantazie
Obrázky seniorek z výtvarného kurzu
ak. malířky Dany Puchnarové (výstava
potrvá do 31. ledna)

Neděle 20. ledna od 16:00
v sále MUDr. Fürsta – beseda
„Když kámen hovoří –
Starověcí inženýři“

Druhá část besedy Aleny Šarounové
o tom, co lze vyčíst z archeologických
nálezů, labyrintů, zbytků staveb i dochovaných maleb i o tehdejších znalostech
geometrie a technických dovednostech
starých stavitelů. Ukázky zhruba od
Egypta do středověku k našim kostelíkům. Vstupné dobrovolné.

Neděle 27. ledna od 15:00
v sále MUDr. Fürsta –
divadélko pro děti
Divadlo Elf zahraje pohádku Vojta a Strašidla – Pohádka o velké odvaze, hodných
strašidlech a o tom, že ne vše, co se děsné
jeví, musí hrůzu nahánět. Vstupné 70,- Kč.
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Základní škola a mateřská škola
Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace
hledá pro budovu 1.stupně ZŠ
od 7. 1. 2019

UKLÍZEČKU
zástup za nemoc na poloviční úvazek
a

POMOCNOU SÍLU DO KUCHYNĚ ZŠ

Pronájem
zámecké vinotéky
v Dobřichovicích

na zkrácený úvazek.
Vhodné i pro jednu osobu.
Bližší informace u vedení školy
Kontakt:
604236661, 257710131 www.skolavsenory.cz

Město Dobřichovice
zveřejnilo záměr podpronájmu vinotéky
na dobřichovickém zámku.
Prostor je ve střední
a východní části sklepení,
je zde elektrický proud, voda a kanalizace.
Pronájem za účelem provozování vinotéky,
vinárny a drobného občerstvení je vypsán
na 3 roky a předpokládaný minimální nájem
za rok je 135 000,- Kč.
Nabídky se budou posuzovat nejen podle
nabídnuté výše nájmu,
ale také podle plánovaného využití.
Bližší informace získáte
na Městském úřadu Dobřichovice.
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Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba dispečink – 155
Záchranná služba Řevnice, doprava
nemocných, lékařská pohotovost
25772 −1777, 602−237−037
Policie – 158

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

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

Městský úřad Dobřichovice
25771−1590

D ů l e ž i t á

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

Poruchy veřejného osvětlení –
Elektroštika, s.r.o.
251 625 761, 605 385 645
Poruchy sítě DOBNET
HelpDesk 277 001 151
Informační kancelář Dobnet o. s.
277 001 111
Vydává město Dobřichovice, IČ 241181,
se sídlem Vítova ul. 61, 252 29 Dobřichovice.
Informační list je periodickým tiskem
města Dobřichovice. Vychází 1x měsíčně
a je rozšiřován zdarma do všech domácností.
e-mail: info@dobrichovice.cz,
http://www.dobrichovice.cz
Evidováno Ministerstvem kultury ČR
pod č. MK ČR E 11061
Datum vydání 16. prosince 2018
Uzávěrka příštího čísla je 15. ledna 2019
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V. Kratochvíl (odpovědný redaktor),
P. Hampl, M. Pánek, J. Růžek,
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Úprava publikace Martin Pavlík
Tiskárna JDS, spol. s r. o.

16

