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Slovo starosty
Ulice Anglická v novém
Ve dnech, kdy se vám dostane do rukou toto
číslo Informačního listu, by již měly být hotovy
hlavní stavební práce na rekonstrukci Anglické
ulice. Ta byla zahájena již v loňském roce, přičemž
stavební práce byly přerušeny po dobu zimního
období a znovu byly zahájeny v březnu 2021.
Na tuto ulici jsme získali dotaci z prostředků
Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4,114 mil.
Kč, přičemž celkové stavební náklady bez veřejného osvětlení, odstranění vrchního telekomunikačního vedení a sadových úprav činí 6, 879 mil.
Kč. Stavbu realizuje vítěz výběrového řízení – společnost Znakon a.s. podle prováděcího projektu
Ing. arch. Lisecové, se kterou město dlouhodobě
spolupracuje. Rád bych poděkoval místostarostovi Michaelu Pánkovi, který se za město ujal
dohledu nad touto stavbou, a operativně ve spolupráci s architektkou a technickým dozorem řešil
všechny drobné problémy, které každá stavba
podobného rozsahu vždy přináší.
Opakovaně jsem byl dotazován občany Dobřichovic, proč je ulice Anglická rekonstruována tak
velkoryse a poměrně nákladně, proč jsou použity
žulové obrubníky a dlažby, když by stačilo ulici
přeasfaltovat a ušetřily by se nemalé prostředky.
Pokusím se proto stručně shrnout, proč jsme ulici
Anglickou rekonstruovali v „lepším“ standardu.
Hlavním důvodem je to, že ulice Anglická
slouží jako jedna z páteřních komunikací, především pro pěší, kteří po ní chodí směrem na lávku
cestou na nádraží. Jde o komunikaci podobného
významu, jako např. ulice 5. května, Krajníkova,
či Na vyhlídce, které byly též rekonstruovány
na základě architektonických návrhů kvalitních
architektů a nyní tvoří v Dobřichovicích příjemný veřejný prostor, kterým jsou Dobřichovice
pověstné.

Ulice měla přitom jeden z nejhorších povrchů,
vozovka se propadala a tvořily se zde obrovské
kaluže. Součástí projektu je proto sanace podloží
i odvodnění ulice. Protože v ní není samostatná
dešťová kanalizace, je odvodnění řešeno vsakem
do podélných zasakovacích rýh vyplněných
hrubým kamenivem.
V ulici byly při stavbě použity kvalitní materiály – žulové obrubníky, na křižovatkách (kvůli
zpomalení) a ve vjezdech a parkovacích stáních
žulová dlažba a u vchodů zádlažba kostkami
z bílého mramoru. U takto frekventované ulice
má použití kvalitnějších materiálů kromě architektonického významu i význam funkční – tyto
materiály vydrží mnohem déle, krajnice, které
jsou zpevněné obrubníky, významně prodlouží
životnost celé komunikace.
V rámci rekonstrukce došlo i na výměnu
veřejného osvětlení, které bylo v ulici sice ještě
ne tak staré, byla zde však použita svítidla s ne
úplně vhodnými parametry. Na základě doporučení architektky proto došlo k výměně lamp
veřejného osvětlení za moderní LED svítidla. Ta
jsme doposud používali pouze ojediněle např.
na přechodech pro chodce. Ač je tato technologie veřejného osvětlení na trhu již více než 10 let,
dosud jsme se LED svítidlům vyhýbali, protože
LED svítidla poskytovala příliš ostré světlo,
přičemž u osvětlení ulic je požadováno pokud
možno co nejrovnoměrnější osvětlení vozovky.
Technologie však jde stále kupředu a výhody LED
svítidel již nyní převažují nad jejich nevýhodami
a tento typ osvětlení se jeví jako lepší volba, než
klasické sodíkové výbojky. Ulice Anglická je tedy
první ulicí v Dobřichovicích komplet osazenou
moderními LED světly.
Další věc, která bude po dokončení rekonstrukce Anglické ulice na první pohled patrná,
je odstranění nevzhledných dřevěných telefonních sloupů. Ty jsou bohužel dědictvím minu-

losti, kdy se běžně používalo vrchního vedení
jak kabelů elektrické energie, tak telefonního
vedení. Lidem to nepřipadalo divné, naopak byli
většinou rádi, že měli do domu zaveden telefon.
Doba však dávno pokročila, pevnou linku
používá čím dál méně lidí, nicméně kabelové
vedení nyní slouží především k připojení internetu. Nevzhledné sloupy však nadále v mnoha
ulicích zůstávají. Jejich vlastníka, společnost
Cetin, však nic nenutí k tomu je poměrně
nákladně nahrazovat novým vedením, uloženým v zemi. Město proto v případě komplexní
rekonstrukce některé z ulic zpravidla nechá
odstranit i zmíněné sloupy. Bohužel jde o tzv.
vyvolanou investici, a tudíž náklady nehradí
vlastník vedení, ale město.
Po dokončení všech stavebních prací budou
v ulici následovat ještě sadové úpravy – osetí
krajnic trávou a výsadba keřů a několika stromů.
Projekt nové zeleně by měl Anglické ulici přinést
určitý specifický charakter, který bude ale trochu
odlišný od pojetí ulice 5. května, nicméně podtrhne význam této ulice.
V budoucnu bychom rádi zrekonstruovali
další frekventované, či páteřní komunikace
v Dobřichovicích. Především ulici Palackého, na
níž máme již připravenou projektovou dokumentaci. Dále pak ulici Francouzskou, včetně parkovacích stání u mateřské školy v této ulici a navazující
parkovací stání v ul. Březové. Na Francouzskou
ulici je již připravována projektová dokumentace.
Další ulicí, kterou bychom rádi v blízké budoucnosti zrekonstruovali, je ulice Lesní, resp. její část
od křižovatky s Novou cestou po vyústění na ulici
Na Vyhlídce. Zmíněný úsek Lesní ulice totiž donedávna nepatřil městu, ale Lesům ČR, nicméně
pozemky byly nedávno vydány městu a nyní
probíhá příprava projektu.
Přeji vám krásné jarní dny
Petr Hampl

Zprávy z městského úřadu
Pozor na odpady!
Upozorňujeme občany Dobřichovic na nový
požadavek svozové společnosti KOMWAG,
týkající se bioodpadu: nádoby, které nejsou
v hnědé barvě, musí být označeny tak, aby
svozové posádky měly přehled o tom, že se
jedná o popelnice s bioodpadem, ať už samolepkou (lhostejno, z kterého roku – samolepky jsou k dispozici na podatelně MÚ), nebo
označením BIO umístěným tak, aby byl z ulice
patrný.
Svoz bioodpadu probíhá podle databáze
zájemců z konce roku 2020; noví zájemci o svoz
bioodpadu budou do databáze na vyžádání

kdykoliv přidáni – kontaktujte prosím v tomto
případě podatelnu Městského úřadu.
Zároveň si vás dovolujeme upozornit na další
svoz velkoobjemového odpadu, který proběhne
12. června 2021. Kontejnery na velkoobjemový
odpad budou přistaveny dle následujícího
rozpisu:
9:00 – 10:00: u nádraží v ulici Tyršově
10:00 – 11:00: před městským úřadem v ulici
Vítově
11:00 – 12:00: před budovou MŠ v ulici Březové – Francouzská
12:00 – 13:00: u recyklačního dvora na ulici 5.
května
Za odložení velkoobjemového odpadu do
kontejneru nebudete osádce vozu nic platit,

protože náklady jsou pokryty poplatkem za
odpad.
Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré
sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty
Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?
Rozhodně NE: živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy,
rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich),
bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky
Další svozy proběhnou dle následujícího rozpisu:
Velkoobjemový odpad – 4. září, 23. října, 18.
prosince

Obrázek na titulní straně: Zvednutá Berounka s popiskou: Průtok vody v Berounce ze zvýšil z 23 m3/sec, který byl ještě 13. května dopoledne na 280 m3/sec
v sobotu 15. května a tím byl dosažen 1. stupeň povodňové aktivity „BDĚLOST“. Na tomto průtoku, kdy Berounka je ještě ve svém korytu, hladina nyní
kulminuje a začíná klesat. Foto Hynek Moravec
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Nebezpečný odpad – 11. září, 11. prosince
O termínech budou občané informováni ještě
bezprostředně před jednotlivými svozy v Infor-

mačním listu, prostřednictvím www stránek,
fcb a dalšími informačními kanály. Se svozovou
firmou v současnosti komunikujeme o možném

zvýšení kapacity kontejnerů zejména pro svoz
velkoobjemového odpadu.
-tjmnk-

Domácí zpravodajství
Hospodaření města Dobřichovice za rok 2020
Příjmy v Kč
Položka

Název položky

Rozpočet po
změnách

Skutečnost

Výdaje v Kč
% čerpání

Rozpočet po
změnách

Skutečnost

Celkový součet

71 805 000

80 979 443

112,78

80 850 000

67 698 446

Daňové příjmy

63 940 500

72 256 887

113,01

0

0

300 000

292 822

97,61

300 000

384 549

1039

Lesní hospodářství

% čerpání
83,73
128,18

2212

Silnice

0

0

9 723 900

7 496 796

77,10

2219

Ost.záležit.pozem.komunikací

0

3 000

3 226 000

3 391 220

105,12

2292

Dopravní obslužnost

0

0

450 100

450 043

99,99

2310

Pitná voda

0

15 000

2 550 000

2 395 397

93,94

2321

Odpadní vody

1 440 000

1 467 026

3111

Mateřské školy

0

0

101,88

4 450 000

3 579 583

80,44

2 400 000

2 280 000

95,00
46,67

3113

Základní školy

0

0

16 000 000

7 466 638

3231

Základní umělecké školy

0

0

150 000

7 139

3314

Činnosti knihovnické

20 000

20 854

700 000

738 786

105,54
74,02

104,27

4,76

3319

Ost. záležitosti kultury

0

10 000

562 000

416 000

3329

Ochrana památek

0

0

600 000

0

0,00

3349

Ost.záležitosti sdělov.prostř.

120 000

78 665

380 000

317 842

83,64

65,55

3392

Zájmová činnost v kultuře

150 000

149 849

99,90

1 100 000

824 885

74,99

3399

Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.

1 300 000

840 945

64,69

4 000 000

3 265 038

81,63

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

0

0

685 000

669 600

97,75

3421

Využ. vol. času dětí a mládeže

0

0

250 000

84 394

33,76

3429

Ost.zájmová činnost a rekreace

0

0

53 000

53 000

100,00

3549

Ostat.spec.zdravotnická péče

0

0

3612

Bytové hospodářství

1 500 000

1 693 000

112,87
99,55

3613

Nebytové hospodářství

850 000

846 203

3631

Veřejné osvětlení

0

20 655

20 000

14 000

70,00

250 000

195 403

78,16

500 000

444 033

88,81

2 500 000

2 334 203

93,37

3632

Pohřebnictví

0

0

80 000

0

0,00

3633

Inženýrské sítě

0

0

400 000

166 780

41,70

3635

Územní plánování

1 200 000

1 182 870

3639

Územní rozvoj

0

5 000

98,57

1 700 000

907 418

53,38

2 600 000

2 879 801

110,76
111,26

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

100 000

113 510

113,51

4 100 000

4 561 506

3725

Využívání komunálních odpadů

800 000

849 673

106,21

0

0

3745

Veřejná zeleň

0

0

2 550 000

2 732 794

107,17

3900

Ost. činn. souv. se služ. pro obyv.

0

0

200 000

316 845

158,42

4319

Ost. výd. související se soc. poradenství

0

0

140 000

31 831

22,74

4351

Os. asistence, peč. služba

0

0

150 000

131 853

87,90

5213

Krizová opatření

0

20 000

300 000

286 051

95,35

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

0

0

1 550 000

1 560 088

100,65

5512

Dobrovolní hasiči

70 000

0

800 000

710 492

88,81

0,00

6112

Zastupitelstva obcí

0

0

1 850 000

1 807 923

97,73

6115

Volby do zast.územ.samospr.cel

0

0

107 000

106 997

100,00
105,62

6171

Činnost místní správy

10 000

19 257

192,57

9 993 000

10 554 309

6310

Příjmy a výdaje z fin. operací

4 500

7 023

156,06

230 000

136 664

59,42

6320

Pojištění

0

0

255 000

254 586

99,84

6330

Převody vlastním fondům

0

1 076 807

0

1 076 807

6399

Ostatní finanční operace

0

0

2 895 000

2 667 154

92,13

6409

Ostatní činnosti

0

10 400

100 000

0

0,00

Výdaje

67 698 446

Financování

13 280 998

Příjmy

80 979 443
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Rozpočet města Dobřichovice na rok 2021
PŘÍJMY
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Přijaté transfery
Příjmy celkem

Položky
0000 1xxx
Všechny ostatní příjmy
Příjmy z prodeje pozemků
0000 4xxx

Kč
55 560 000 Kč
6 651 000 Kč
3 300 000 Kč
9 274 000 Kč
74 785 000 Kč

VÝDAJE
Lesní hospodářství
Komunikace a dopravní obslužnost
Vodovod a kanalizace
Školství
Kultura a sport
Bytové, nebytové a komunální služby
Odpadové hospodářství a péče o zeleň
Sociální služby
Bezpečnost a požární ochrana
Vnitřní správa
Finanční operace
Výdaje celkem
Z toho:

Položky
1039 xxxx
22xx xxxx
23xx xxxx
31xx xxxx, 32xx xxxx
33xx xxxx, 34xx xxxx, 35xx xxxx
36xx xxxx
37xx xxxx
39xx xxxx, 43xx xxxx
5xxx xxxx
61xx xxxx
63xx xxxx

Kč
300 000 Kč
15 470 000 Kč
5 500 000 Kč
25 700 000 Kč
8 410 000 Kč
8 280 000 Kč
7 400 000 Kč
600 000 Kč
2 600 000 Kč
12 550 000 Kč
3 850 000 Kč
90 660 000 Kč
34 000 000 Kč
56 660 000 Kč

FINANCOVÁNÍ

Investice
Ostatní výdaje
Položky
Zdroje z minulých let
Splátka úvěru

Financování celkem

Z jednání rady města
Starosta představil radním návrh společnosti ČEZ
na výměnu trafostanice za Jednotou. Výměna je
nutná zejména v souvislosti s novou výstavbou
v ul. Palackého. Trafostanice by měla být zcela
nová a větší, než ta stávající. Na místním šetření
navrhl zástupce společnosti ČEZ variantní umístění trafostanice i to, jak by měla vypadat. Dle
názoru starosty by bylo nejvhodnější trafostanici umístit na kraj uvedeného parkoviště, hned
za zeď statku pana Kulíška; na pozemku stávající trafostanice by pak vzniklo nové parkovací
místo, čímž by město o žádné nepřišlo; starosta
pak zcela jednoznačně preferuje umístění trafostanice pod zem; zde však lze očekávat negativní
postoj společnosti ČEZ zejména kvůli ceně; místostarosta Ing. M. Pánek zároveň upozornil na
možnost problému s vybudováním podzemní
trafostanice z důvodu umístění v zátopové zóně.
Doporučil i další umístění trafostanice (poblíž
pobočky ČS) s možností nechat ji zarůst zelení,
ale preferuje návrh starosty.
Rada se zabývala žádostí o vytvoření parkovací místa u RD č. 656 v Jiráskově ulici. Radní
pověřili starostu jednáním s žadatelem ohledně
rozsahu zadlážděné parkovací plochy a jejího
odvodnění.
Žadatel předložil radě žádost o souhlas
s vybudováním vjezdu na svůj pozemek v severní
části Anglické ulice; jako materiál zamýšlí
použít kámen stejný, jako u sousedních vjezdů.
S ohledem na to, že v této části ulice je použito
5 typů dlažeb, a každá jiná, není třeba dle názoru
rady trvat na použití zámkové dlažby, resp. na
dlažbě Croso, ale na tom, aby dlažba byla stejná,
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Kč
-12 635 000 Kč
-3 240 000 Kč
-15 875 000 Kč

jako kterákoli z dlažeb již použitých v této části
ulice. Místostarosta připomněl, že pro čerstvě
rekonstruovanou část ul. Anglická (v úseku mezi
ul. 5. května a Pražskou) budou platit v tomto
ohledu výrazně striktnější pravidla.
V této souvislosti starosta konstatoval, že
stejně, jako chce rada nechat zpracovat územní
studii, týkající se jednotného vzhledu oplocení
v určitých částech města (zpracování této studie
je předjednáno s Ing. arch. Hniličkou), tak by
měla vzniknout pravidla na sjednocení vjezdů ve
vytipovaných ulicích. Místostarosta Ing. M. Pánek
zároveň připomněl, že by vzhled vjezdu měl korespondovat s vzhledem objektu.
Žádost o pronájem chaty č. e. 048, kterou
opět podal dosavadní nájemce; ten dříve oznámil
záměr neprodloužit po 28. 2. 2021 nájemní
smlouvu, a na základě této skutečnosti byl do
31. 3. na úřední desce vyvěšen záměr o pronájmu chaty; nájemce však mezitím znovu projevil
zájem o pronájem a zavázal se doplatit nájem i za
měsíc duben. Rada schválila pronájem na dobu 1
roku od 1. 5. 2021, výše nájmu 7.000,- Kč (12/2021
– 2/2022 = 1.000,- Kč).
Žadatelka žádá o odpuštění nájmu a splátkového kalendáře za dlužné nájemné v městském
bytě. Argumentuje zejména tím, že je pro ni
nemožné v době stavu nouze nalézt zaměstnání
a nejsou k dispozici ani brigády; starosta označil
tento argument za zcela lichý i s ohledem na to,
že město nyní zaměstnalo několik brigádníků na
úklid parku a další práce ve městě. Starosta dále
upozornil na výši nájmu, která je nejnižší z celého
bytového domu ve vlastnictví města a jeho výše
nedosahuje ani ½ běžného tržního nájemného.
Starosta zvažuje dát žadatelce výpověď
z nájmu, ale tento krok není vhodný bezpro-

středně po ukončení stavu nouze. Místostarosta
Pánek navrhl, aby sociální komise ve vztahu
s právní zástupkyní města zjistila, pobírá–li žadatelka sociální dávky na bydlení. V případě, že
ne, mělo by se město pokusit pomoci žadatelce
získat tyto dávky a ty by pak byly mj. i využívány
pro pravidelnou platbu nájemného a splátkového kalendáře. V případě, že žadatelka tyto
dávky již pobírá, budou následné kroky projednány na dalším zasedání rady.
Rada projednala žádost o souhlas se stavbou
rodinného domu a žádost o souhlas s napojením
na vodovod a kanalizaci na parc. č. 1117 a 1118.
Rada souhlasí.
Rada schválila účetní závěrku MŠ Dobřichovice.
Rada schválila účetní závěrku ZUŠ Dobřichovice.
Rada schválila účetní závěrku ZŠ Dobřichovice.
Starosta seznámil členy rady s korespondencí
s obyvatelem Dobřichovic, který po vedení města
požaduje vyřešení problému s volně pobíhajícími
psy po cyklostezce, louce nad lávkou a obecně na
veřejných prostranstvích města. Žádá o projednání v radě a jako řešení vidí schválení vyhlášky,
která toto zamezuje, a zároveň umístění cedulí
zakazující volné pobíhání psů po cyklostezce
a zmíněné louce. Členové rady se shodli na tom, že
samotná vyhláška není něčím, co by problém vyřešilo. Pokud by se už měla přijímat nějaká vyhláška,
navrhuje starosta zařadit odstavec, týkající se psů,
do vyhlášky o veřejném pořádku. Cedule zapíchané do trávníku podél cyklostezky rovněž dle
názoru rady nepřicházejí v úvahu. Starosta navrhuje řešit tento „problém“ v první řadě formou
osvěty (např. článkem v Informačním listu) a spoléhat na vůli obyvatel po dobrém soužití v obci.
Radě byl na základě jejího minulého usnesení
předložen návrh vzhledu prodejních stánků na
pozemku vedle plynbudky. Dle provozovatele
prostředního stánku, Ing. arch. P. Matúše, spočívá
návrh v úpravě vnějšího sjednocujícího vzhledu
stánku v podobě předstěn a „obkladu“ z barevně
tónovaných hladkých dřevěných latí ukotvených
k jednotlivým stánkům subtilní tesařskou konstrukcí. Celkově by mělo být řešení blízké designu
Plynboudy (střídání tmavého a světlého dřeva)
a zklidní se tím i reklama všech stánků.
Dle vyjádření členů rady není vzhled stánků
jednotný, doposud nebyly předloženy rozhledové poměry; rovněž není plánována kompletní
rekonstrukce parkovací plochy a také plocha před
stánky neodpovídá představám rady – tu je třeba
sjednotit s dlažbou, kterou nechalo na tomto
místě vybudovat město. Ing. Kaplan požaduje
ustoupení stánků o 1 m směrem do parkoviště
a příslib splnění zmíněných požadavků. Radní dále
diskutovali o časového období, které je zákonem
ustanoveno pro dočasné stavby, k tomu je nutné
znát stanovisko stavebního úřadu. Starostou aktuálně navrhovaný termín pro odstranění stánků do
konce roku 2022 je nejdelší možný.
Rada schválila novou smlouvu se spolkem
Dobnet o distribuci Informačního listu do poštovních schránek v ceně 2,50 Kč /kus bez DPH
(v počtu 1.300 kusů činí za jednu distribuci 3.250,Kč bez DPH) se zapsaným spolkem DOBNET
a pověřuje starostu podpisem uvedené smlouvy.
Řešitel Studie dopravy v Dobřichovicích Ing. M.
Langr, zaslal návrh variantních řešení s ohledem
na aktuální situaci spojenou s uzávěrami; v současnosti navrhuje zrealizovat zamýšlený směrový
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Když na očkování, tak do
Dobřichovic

Zdravotní setry připravují vakcíny
dopravní průzkum na přelomu května a června
– v tu chvíli snad již bude možné průzkumem
postihnout i dopravu v souvislosti s provozem
škol apod. Aby bylo možné výsledky zapracovat do studie, znamenalo by to celkový posun
dodání všech výstupů o 2 měsíce, tedy do listopadu 2021. Navrhuje tedy sepsat dodatek
smlouvy s úpravou konečného termínu. Členové
rady vyjádřili obavu, že ani na přelomu května

a června nebude umožněna plnohodnotná
docházka dětí do školy a tedy ani v tomto období
nebudou data směrového průzkumu relevantní;
navrhují tedy přesunout směrový průzkum na
měsíce září nebo říjen (podmínkou je plný provoz
škol a sportovních zařízení na území města)
a pověřují tajemníka zprostředkováním tohoto
názoru řešiteli dopravní studie.
Podle zápisu z jednání vk

V těchto dnech oslavuje místní očkovací centrum
v hale BIOS druhé (měsíční) narozeniny. Za těch
několik týdnů jsme ušli slušný kus cesty. Měli
jsme možnost si prověřit, jak moc naše představy
a plány odpovídají realitě. Na základě získaných
zkušeností jsme provedli dílčí úpravy v očkovací
hale a nyní se chystáme na boj s horkem. Poprvé
po více jak třiceti letech, co hala stojí, se podařilo dokončit a zprovoznit část vzduchotechniky
a nejteplejší vzduch odvádíme pod stropem
z haly pryč. Na řadu přijde zastínění jižních oken
a zkoušíme zapojení dalších prvků.
Do České republiky konečně proudí dostatek vakcín, což umožňuje postupně rozšiřovat
naše provozní hodiny a vycházet vstříc všem
zájemcům o očkování. Denní počet aplikovaných
vakcín již pravidelně přesahuje 500 dávek, takže
v týdnu od 17. května budeme čekat desetitisícího očkovaného.
Chatrná, resp. téměř nulová státní propagace
a podpora očkování dovedla partu místních
ochotníků a jejich kamarádů k natočení propagačního videa. Jeho oficiální verze byla ihned po
zveřejnění převálcována „nekorektním“ klipem
na stejné téma se sledovaností v desítkách tisíc.
Oboje můžete dohledat na youtube pod názvem
OC Dobřichovice.

MĚSTO DOBŘICHOVICE UPOZORŇUJE
NA POVINNOST PLATBY
MÍSTNÍCH POPLATKŮ za rok 2021
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD platí:

Každá fyzická osoba přihlášená v Dobřichovicích:
občané s trvalým pobytem
občané se zrušeným trvalým pobytem, tj. s úřední adresou:
Vítova 61, Dobřichovice
cizinci přihlášení v obci
majitelé bytů, v nichž není přihlášená žádná fyzická osoba
majitelé domů a majitelé chat, v nichž není přihlášená žádná fyzická osoba
Sazba poplatku: 700 Kč (za osobu či nemovitost a rok)
Splatný nejpozději do: 30. června 2021

POPLATEK ZE PSŮ

Platí držitel psa, tj. osoba, která je přihlášená k pobytu,
nebo má sídlo v Dobřichovicích a drží psa.
Sazba poplatku platná od r. 2020:
150 Kč za psa v domě, druhý a další pes téhož
držitele 250 Kč.
250 Kč za psa v bytě, druhý a další pes téhož držitele 250 Kč.
Poplatek za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100 Kč,
druhý a další pes 200 Kč.
Splatnost nejpozději do: 31. března 2021

Platby lze provést hotově na Městském úřadě, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou:
Číslo bankovního účtu: 388029319 / 0800
VS: 3722 (odpady), 1341 (psi); popř. u obou lze použít přidělený jedinečný 10 místný kód.
SS: číslo popisné Vašeho domu (u přihlášených); popř. číslo evidenční s předponou 200 (majitelé chat).
Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení všech osob, za které platíte.
MÍSTNÍ POPLATEK JE FORMA DANĚ. VČAS NEZAPLACENÉ NEBO NEODVEDENÉ POPLATKY
NEBO ČÁST TĚCHTO POPLATKŮ MŮŽE MĚSTSKÝ ÚŘAD ZVÝŠIT AŽ NA TROJNÁSOBEK.
Novou Obecně závaznou vyhlášku Města Dobřichovice č. 2/2019 o místních poplatcích a podrobnosti
o platbách všech poplatků, popř. kdy lze žádat o osvobození naleznete na www.dobrichovice.cz.
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Pokud dodávky vakcín budou pokračovat
v nastavených množstvích, dojde v nejbližší době
ve Středočeském kraji k omezení očkování vakcínou Moderna v očkovacích centrech, protože
tato bude přidělována výhradně praktickým
lékařům – to se samozřejmě netýká druhých
dávek, které budou mít naši klienti k dispozici
opět v hale BIOS.
Z Městce Králové se tiše šíří nápad jak dále
pomoci očkování. Nevelká místní nemocnice by
ráda vyhlásila očkovací maraton a dobřichovické
centrum, možná i s několika dalšími, by se připojilo. Vznikla by tak „Noc očkovacích center“, pravděpodobně o některé červnové noci z pátku na
sobotu. O 30 hodin bez vychladnutí očkovacích
stoliček mají zájem i některá významná média,
což propagaci může jenom pomoci.
Počátkem května se zčista jasna v našem
centru objevil pan ing. Pavlík, krajský radní pro
zdravotnictví, mající v gesci i očkování. Jeho
„přepadovka“ dopadla na výbornou, přestože
neviděl žádnou Potěmkinovu vesnici, ale každodenní realitu. Příjemné prostředí, klid, pohodu
a úsměvy všech. Krátká pochvala se proto objevila i v programu porady vedoucích jednotlivých
center a očkovací tým proto děkuje všem kolegyním a kolegům, kteří s námi v jednotlivých
směnách spolupracují.
Parta spolupracovníků není uzavřená, i nadále
rádi navážeme spolupráci s dalšími zájemci
a vysloveně nadšeni budeme z nabídek lékařů,
kterých se nám po pravdě nedostává úplně
mnoho. Spojení naleznete v samostatném inzerátu.
KFV

Důležitá informace
Očkovací centrum BIOS Dobřichovice nabízí
očkování pro firemní, sportovní nebo jiné skupiny
v min. počtu 20 osob. Předpokládaný termín je
sobota odpoledne po předchozí domluvě.
Obracejte se na ing. Jiřího Geisslera, tel.
605 231 332.
KFV

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Zápis do 1. ročníku ZŠ
Dobřichovice
I letos proběhl zápis do prvních tříd online bez
osobní přítomnosti dětí.
Termín zápisu je zákonem stanovený na
duben. Během dubna tedy zákonní zástupci
předškoláků vyplnili na webových stránkách
školy registrační formuláře v aplikaci Zápisy
online a poté donesli do školy vyplněné a podepsané žádosti o přijetí. V letošním roce se registrovalo celkem 99 dětí.
Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat 3 první třídy. Zapsány byly děti, které k 31. 8.
2021 dovrší věku šesti let a děti s odkladem školní
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Děti při práci na Ikebaně
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docházky z minulého školního roku. Výsledky
zápisu byly zveřejněny na webových stránkách
školy.
Bohužel jsme dětem nemohli u zápisu ukázat
naši školu, ale nevadí, v září se na ně moc těšíme.
Škola bude na naše nové prvňáčky připravená
a krásně vyzdobená.
Petra Mejstříková Sulková

Dotek Japonska
V pátek 7. května oživla 2. B japonským
uměním. Druháci se pustili do japonského
umění aranžování květin známé jako ikebana
nebo kadó (cesta/umění květin). Nejprve
se seznámili s malbou na porcelán, ozdobili
mělké misky malbou sakury (druh japonské
třešně). Do misky vložili aranžovací hmotu a
navštívili naše třídní květinářství, kde si
libovolně mohli vybrat květy potřebné na
ikebanu. Vybraným květinám bylo nutné
upravit délku stonků, ikebana pracuje se
třemi rozměry symbolizujícími nebe, lidstvo
a země. Vytvoření harmonie lineární konstrukce, rytmu a barvy chtělo dávku klidu
a rozvahy. To vše se vydařilo a věříme, že novo-

dobí ikebanisté svým harmonickým kouskem
udělali radost maminkám k jejich svátku.
Ikebanisté z 2. B, Marcela Hopfingerová
a Martina Semrádová

Doplňující informace
k zápisu do ZUŠ na školní
rok 2021/2022
Zápis proběhne jednotlivě (dítě + zákonný
zástupce) v budově školy, ale ostatní rodiče
s dětmi budou čekat na přilehlé zahradě.
Po příchodu si vezmete pořadové číslo a až
přijdete na řadu, tak si vás někdo ze zaměstnanců
školy na zahradě vyzvedne.
Přihlášky budou k dispozici při příchodu
a bylo by vhodné, abyste je vyplnili před vstupem
do budovy.
Talentová zkouška pro přijetí do hudebního
oboru
dítě samostatně zazpívá libovolnou písničku,
kterou si doma připravilo
dítě zopakuje vytleskaný rytmický model
dítě zopakuje zahrané tóny
Talentová zkouška pro přijetí do výtvarného
oboru

dítě si s panem učitelem popovídá o obrázcích,
které doma nakreslilo a přineslo si s sebou
zuš

Zacvičte si námi v CKP
od chodidel až k hlavě!
Na 6. června jsme si pro vás přichystali skvělý
celodenní workshop cvičení dle Feldenkraisovy
metody pod vedením Mgr. Lenky Boťchové.
Poté, co jsme se ve dvou uplynulých cvičeních věnovali konkrétním částem našeho těla,
rozhodli jsme se v červnu zaměřit na celek. Procvičíme si celé naše tělo od chodidel až k hlavě
a věnovat se budeme zejména stabilitě, jistotě
v sebe sama, která je v proměnlivém světě, prostředí a společnosti tak moc důležitá. Pokud
tedy máte pocit, že potřebujete podpořit, získat
jistotu a stabilitu, připojte se k nám online i v
červnu.
Cvičení bude probíhat online a pro účast na
něm budete potřebovat pouze počítač s připojením k internetu (případně tablet), trochu
místa na zemi a podložku, na které budete
cvičit. Skupinové lekce Feldenkraisovy metody,
známé také pod názvem Pohybem k sebeuvě-
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domění (z anglického ATM- Awarness Through
Movement) probíhají většinou v leže na zemi
(na zádech, boku či břiše), mají pomalé tempo
a jsou tvořeny jednoduchými pohyby a jejich
kombinacemi. Lektor účastníky provází slovními pokyny.
Účastníci se uvědomělým vnímáním sebe
sama v souvislosti s působením zemské přitažlivosti učí posuzovat pohyb tak, jak to dělají malé
děti – podle pocitu příjemnosti, plynulosti, jednoduchosti, lehkosti a efektivity. Objevují pro
sebe nové, zdravější vzorce pohybu. Důležitý je
hlavně prožitek, nikoliv výkon. Cvičení pomáhá
proti bolestem pohybového systému, zlepšuje
flexibilitu, stabilitu a koordinaci pohybů. Přináší
také uvolnění od napětí a zvyšuje kvalitu života.
Je pro vás celodenní workshop příliš dlouhý?
Přihlásit se můžete i na jednotlivé 50 minutové
lekce, ze kterých je celý workshop poskládán.
A jak se přihlásit? Na našich webových stránkách (www.ckp-dobrichovice.cz) klikněte na
“semináře”, dále potom na “pro laiky”. Zde již
najdete online cvičení s názvem “Od chodidel až
k hlavě”.
Těšíme se na vás!
Mgr. Kateřina Šestáková, CKP Dobřichovice
www.ckp-dobrichovice.cz

Další uzávěry silnic na
Berounsku
V minulém čísle jsem vás informovali, že je dlouhodobě uzavřena silnice ze Řevnic nahoru kolem
hřbitova směrem na Halouny a Svinaře.
Další uzávěrka je na silnici ze Zadní Třebaně
do Svinař.
Přísloví praví, že průšvihy přicházejí v triádách, což se nyní ukázalo pravdivým. Až do
30. června bude uzavřena silnice mezi Hlásnou
Třebaní a Mořinou z důvodu výstavby kanalizace.
Ještě jsme zaznamenali uzávěru příjezdové
silnice do Všeradic, ale do této obce se určitě lze
dostat i jinou silnicí.
vk

Kolik je nás v roce 2021
Dle údajů Českého statistického úřadu ke dni 31.
12. 2020 žilo v Dobřichovicích 3.739 obyvatel.
Z nich bylo 1.853 mužů as 1.886 žen. Od minulého roku přibylo pouze 17 obyvatel proti minulému roku, kdy přibylo 47 obyvatel.
Podíváme-li se na věkovou strukturu obyvatelstva, tak dostaneme tento obraz podle jednotlivých věkových kategorií:
0 -14 let:
769 osob
15 – 64 let: 2.283 osob
65 a více let: 687 osob
Průměrný věk obyvatele je u nás 40 let. Nejsilnější věkové kategorie jsou u nás tedy skupiny
mezi 38 – 50 lety a pak děti mezi 6 až 10 lety.
Pro srovnání počty obyvatel v okolních
obcích: Lety mají 1579 obyvatel (přírůstek 16),
Všenory 1710 obyvatel (přírůstek 21), Řevnice
3.616 obyvatel (přírůstek 46), Karlík 559 obyvatel
(přírůstek 11), Černošice 7.382 obyvatel dokonce
zaznamenaly malý úbytek (-3).
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Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Jméno
Jan
Petr
Jiří
Tomáš
Martin
Pavel
Jakub
Václav
Ondřej
Josef
Karel
Michal
Miroslav
Lukáš
František
David
Vladimír
Jaroslav
Vojtěch
Filip
Zdeněk
Antonín
Matěj
Daniel
Adam

Četnost
128
97
90
84
73
60
50
49
45
43
43
42
41
40
38
35
32
31
31
30
29
27
26
23
21

Výskyt od r. 2000
34
7
8
15
17
2
27
9
15
10
6
3
2
15
10
17
2
3
20
18
1
10
21
13
14

Ačkoli počet obyvatel Dobřichovic tedy stále
pomalu narůstá. Okolní obce ale i nadále rostou
rychleji, zejména Karlík a Lety, na druhé straně
nerostou tak rychle Všenory a Řevnice.
Převládající obecný názor současných obyvatel našeho města je, že by se počet obyvatel
neměl zvyšovat, hlavně panuje obava z nárůstu
dopravy, který orgány města mohou jen těžko
regulovat.
vk+vth

Jak se jmenujeme
Příjmení v Dobřichovicích
Stejně jako v předchozím roce si v roce 2021 drží
první příčku v Dobřichovicích občané s příjmením Novákovi s počtem 70 členů (39 mužů a 31
žen). S počtem 27 nositelů je následují, avšak příliš
jim nekonkurují, Kratochvílovi. O třetí místo se
s rovným počtem 20 občanů dělí Jandovi a Procházkovi. Jandovi tedy od loňského roku ztrácejí,
drželi se totiž na druhé příčce spolu s Kratochvílovými. Hojně zastoupeni jsou v Dobřichovicích
dále Královi v počtu 19, Němcovi a Ryšavých
obojí v počtu 17.
Ženská křestní jména
Oblíbenost křestních jmen v Dobřichovicích se ve srovnání s celou ČR také příliš neliší.
U žen na prvních třech příčkách se dokonce
vůbec neliší. Na prvním místě se stále s přehledem drží jméno Jana s počtem 104 nositelek,
druhé nejoblíbenější jméno je Marie s počtem
57 a třetí Eva s počtem 56. Mezi další nejčetnější
jména u nás patří Kateřina (53), Tereza (49), Anna
(44), Lucie (42), Petra a Veronika (39). V těsném
závěsu se vyskytují hojně také Hana, Jitka, Lenka
a Barbora.
Pro zajímavost jsme Vám připravili tabulku
křestních jmen, kde můžete posoudit, zda
a v jakém počtu se konkrétní jména vyskytují

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Jméno
Jana
Marie
Eva
Kateřina
Tereza
Anna
Lucie
Petra
Veronika
Hana
Jitka
Lenka
Barbora
Alena
Martina
Markéta
Michaela
Monika
Helena
Zuzana
Eliška
Věra
Zdeňka
Magdalena
Adéla

Četnost
104
57
56
53
49
44
42
39
39
36
35
35
32
31
31
29
29
29
27
26
24
23
23
22
21

Výskyt od r. 2000
3
6
2
8
17
16
13
11
3
15
1
6
2
5
1
1
4
12
8
9

u mladších ročníků narozených od roku 2000.
Lze vysledovat, že některá jména se vyskytují
mnohem méně (např. Kateřina, Lenka, Markéta,
Zuzana), některá vůbec (Blanka, Hana, Jitka,
Petra či Radka) a některá svou oblibu naopak
stále neztrácejí (Anna, Barbora i Tereza). Mnoho
jmen je naopak oblíbenějších až po roce 2000 –
např. Natálie, Ema, Julie, Sára. Od roku 2000 se
ale nově objevují na scéně jiná krásná jména:
např. Amálie, Amélie, Emílie, Ela, Ella, Isabella, Josefína, Justýna, Laura, Mariana, Rozálie
a Sofie.
Mužská křestní jména
V mužském žebříčku se v Dobřichovicích
stabilně drží v čele jméno Jan v počtu 128, od
loňského roku zaznamenal opět navýšení počtu,
následován jmény Petr (97) a Jiří (90). V celostátním měřítku se umístila stejná jména v jiném
pořadí (Jiří, Jan, Petr). Dalšími velmi četnými
mužskými jmény jsou u nás Tomáš (84) a Martin
(74), následováni v těsném závěsu jmény Pavel
(60), Jakub (50) a Václav (49). Jméno Josef, které si
celostátně drží 4. pozici je v Dobřichovicích až na
10. místě spolu s Karlem.
Opět se můžete v přiložené tabulce porovnat,
jak se v našem městě změnila obliba užívání konkrétních mužských jmen. Mnohem méně se po
roce 2000 vyskytují jména: Petr, Jiří, Václav, Pavel,
Karel, nebo se dokonce vůbec nevyskytují jména:
Aleš, Ladislav, Milan a Radek. Velkou oblibu si však
zachovávají nadále Jan, Jakub, Vojtěch a Antonín.
Oblíbenějšími až po roce 2000 se stali např.
Adam, Jáchym, Daniel, David, Dominik, Kryštof
a Šimon. Od roku 2000 se objevují mezi mužskými jmény v Dobřichovicích krásné novinky
jako třeba Erik, Jonáš, Oliver, Samuel, Sebastián,
Tadeáš a Vincent.
Přetrvává zájem o křestní jména složená ze
dvou. V roce 2021 užívá 38 žen a shodně 38 mužů
složené křestní jméno.
VTH + VK
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Podívejte se, zda vaše
pozemky jsou v katastru
nemovitostí správně
zapsány
Podle katastrálního zákona musí být vlastník jakékoliv nemovitosti v katastru evidován zápisem,
který musí obsahovat vlastníkovo jméno, příjmení, celé bydliště (nejen jméno obce či města,
ale i čp. bydliště, případně jméno ulice) a rodné
číslo vlastníka. Pokud třeba i jeden z těchto údajů
v katastru nemovitostí chybí, jedná se „nemovitost s nedostatečně identifikovaným vlastníkem“.
Byl přijat zákon, který toto řeší, protože ne
všichni vlastníci nemovitostí jsou takto v katastru zapsáni. Pokud někdo zjistí, že pozemek,
který buď vlastní, nebo vlastnil on sám, nebo jej
vlastnil člen jeho rodiny, má vlastníka zapsaného
nedostatečně, musí sám začít jednat o nápravě.
Ve spolupráci s místně příslušným katastrálním úřadem a Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových musí vlastník prokázat,
že nedostatečně zapsaný pozemek je skutečně
v jeho vlastnictví. Musí dohledat potřebné
doklady, např. staré výpisy z pozemkových
knih, kupní, darovací nebo podobné smlouvy,
rozhodnutí o dědictví apod. U mnoha takových
případů (asi 75%) se jedná o to, že nebylo projednáno dědictví po zemřelých vlastnících, resp. do
dědického řízení nebyly právě takové nemovitosti uvedeny. Jednou jsem pátral po vlastnících
pozemků, k nimž byl v katastru poslední zápis
v roce 1938 a obě vlastnice byly zapsány pouze
svými jmény a příjmeními bez uvedení adresy
bydliště atd. a obě již zemřely.
Původ chyb leží nejčastěji v období 1948 až
1989. V padesátých letech byla povinnost evidovat vlastnictví k nemovitostí ve veřejném registru
na určitou dobu dokonce úplně zrušena. Komunistická ideologie byla totiž založena na tom, že
všechny pozemky budou v budoucnosti převedeny na stát a stát bude vlastnit všechny pozemky
v celé republice a bude je pouze svěřovat lidem

nebo organizacím do užívání. Vy starší, kteří jste
od tehdejšího MNV „koupili“ před rokem 1989
stavební parcelu, podívejte se na smlouvu. Neuzavřeli jste smlouvu KUPNÍ, ale pouze „SMLOUVU
O TRVALÉM UŽÍVÁNÍ“. Hned v roce 1990 bylo toto
„trvalé užívání“ změněno automaticky zákonem
na vaše „VLASTNICTVÍ“. Na přechodné období,
tzn. než se všechny pozemky stanou vlastnictvím
státu (chcete-li lidu), byly zavedeny tzv. zjednodušené evidence, ale ani ty nebyly z dnešního
pohledu dostačující. Na mapách se například
nezakreslovaly hranice soukromých pozemků
užívaných zemědělskými družstvy. Tyto pozemky
byly uváděny pouze písemně jako soubor popisných informací. Tehdy neexistovaly ani katastrální
úřady, jak je známe dnes, ale byla vedena pouze
„evidence nemovitostí“ na příslušných střediscích n. p. Geodézie.
Dohledání nemovitostí neznámých vlastníků
je třeba vždy začít podle místa, kde nemovitosti
leží. Seznam NIV (nedostatečně identifikovaných
vlastníků) naleznete na webu ÚZSVM v sekci
Činnost ÚZSVM, na adrese: www.uzsvm.cz/niv.
Domníváte-li se, že byste mohli být vlastníkem
takové nemovitosti, shromážděte doklady, které
svědčí ve prospěch vašeho vlastnictví. Můžete se
obrátit na místně příslušné pracoviště ÚZSVM. To
vám poradí, jaké dokumenty je potřeba nalézt
a kde je vyhledat. Kontakty jsou uvedeny na
webu na adrese: www.uzsvm.cz/kontakty Svědčí-li zápis v katastru nemovitostí pro vlastnictví
osob již nežijících, jedním z prvních nezbytných
kroků je podat návrh na dodatečné projednání
dědictví. Dědice jako nového vlastníka nemovitosti pak katastrální úřad po rozhodnutí příslušného soudu zapíše do evidence. Poslední
bydliště zemřelého určuje, který soud se dědickým řízením má zabývat.
Nyní pozor! Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti zapsané na seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků, nebo členové jeho rodiny
nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná
novým občanským zákoníkem a tento majetek
přejde na stát. Po tomto datu by případný vlast-

nický nárok na nemovitost musel být prokázán
pouze pravomocným rozhodnutím soudu. Neváhejte proto s prokázáním svého vlastnického
práva. Seznam nemovitostí v Dobřichovicích,
které mají nedostatečně identifikované vlastníky,
můžete najít jednat na vývěsce před budovou
městského úřadu, nebo na internetových stránkách města Dobřichovice (www.dobrichovice.
cz) v sekci Úřední deska. Pokud byste potřebovali najít seznam nedostatečně identifikovaných
vlastníků v jiných obcích a městech, vyhledejte již
zmíněné stránky ÚZSVM.
VK

Jen o málo pozadu jsou naše ženy, které z MS
roku 1952 v Moskvě a v roce 1960 v Brazilii přivezly medaile bronzové. Na mistrovství Evropy
v roce 1955 v Rumunsku získaly medaili zlatou,
na ME v rocích 1949, 1958, 1993 stříbrnou a v
letech 1950, 1967, 1987 a 1997 medaile bronzové. .
Doba, kdy český volejbal patřil ke světové
špičce, je už bohužel pryč. Nicméně však
doufáme, že nějaké té volejbalové medaile se
ještě dočkáme.
HgS

nakloněna, mistrovství se přesune na začátek
září; místo konání zůstane. Jak známo, naše
děvčata budou obhajovat mistrovský titul, který
vybojovala loni v Křenovicích. Věříme, že se jim
to před domácím publikem povede.
HgS

Zprávy ze sousedních Letů
Vosí hnízdo a Orkus
zahrají 29. května v Letech
Letovskou náves rozezvučí v sobotu 29. května
v 15 hod. místní kapely. Přijďte si užít odpoledne
se 4 Kafkami, After 40 či zpěvačkou Lucií Soljakovou a večer s místními hvězdami, kapelami Orkus
a Vosí hnízdo. Těšíme se na vás. www.obeclety.cz.
Nová základní škola A. B. Svojsíka
Tak skončila anketa mezi obyvateli Letů ohledně
místního názvu první ZŠ v Letech. Zakladatel
a náčelník skautingu, letovský chatař Antonín
Benjamin Svojsík, jehož maminka pocházela
z dobřichovického mlýna, Lety miloval a ctil.
Věřme, že jeho hodnoty budou inspirací pro
místní děti a mládež.
Rekordní počet přihlášek na ředitele školy
v Letech
Obvykle se na takový konkurz přihlásí dva
zájemci, vysoký počet už je pět, šest přihlášek.
V Letech otevírali 11. května rekordních deset
obálek zájemců na pozici ředitele školy. Komise
složená ze zástupců obce, kraje, České školní
inspekce i školských zařízení rozhodne o budoucím řediteli/ce do poloviny června.
M. Huplíková

Sport
Sto let českého volejbalu
I když se první ukázka volejbalu v Československu uskutečnila v roce 1919, pravidelné soutěže
a turnaje se začaly pořádat teprve o dva roky
později. Z tohoto důvodu je rok 1921 považován
za rok vzniku českého volejbalu; u příležitosti
tohoto výročí si v následujících řádcích aspoň
krátce připomeneme jeho významné úspěchy.
Tím největším je zisk zlatých medailí,
které vybojovali naši muži na mistrovství světa
v roce 1956 v Paříži a o deset let později i na MS
v Praze. Na pražském MS roce 1949, v Moskvě
v letech 1952 a 1962 a v roce 1960 v Brazílii získali
medaile stříbrné; na olympijských hrách v Tokiu
(1964) vyválčili medaili stříbrnou a v Mexiku
(1968) bronzovou. Z mistrovství Evropy se vrátili
se zlatem v letech 1948, 1955 a 1958 a se stříbrem v letech 1950, 1967 a 1985.

Připomínka
Dobřichovickým fandům připomínáme, že na
našich volejbalových kurtech se začátkem června
uskuteční mistrovství republiky ve volejbale seniorek. Nebude-li tomu epidemiologická situace

Krokovka aneb Roztančeme
jaro se Sokolem
Začátkem dubna zveřejnila Česká obec sokolská
na svých webových stránkách výzvu s názvem
Roztančeme jaro společně se Sokolem aneb Přidejte se ke „krokovce“. Znamenalo to, naučit se
jednoduchou minutovou krokovou choreografii
(„krokovku“) autorky Helenky Peerové na hudbu
skupiny Simply Three. Potom jsme měli naše provedení skladby natočit na video na originálním
místě a v sokolském oblečení. Nahrávku poslat

9

5/2021
autorům pro následný společný sestřih ze všech
došlých videozáznamů. Tento sestřih bude sloužit
také jako pozvánka na akci SOKOLGYM 2022.
Zveřejnění by mělo proběhnout do konce května
2021.
Z Dobřichovic se nás zapojilo pět žen
(dvě matky a tři dcery). Za slunečného počasí
dubnové soboty jsme v zelené zahradě natočily
požadované video v dresech z posledního všesokolského sletu 2018 a snímek poslaly organizátorkám. Zatím prý dorazilo 80 videí se 300 nejen
sokolskými nadšenci z ČR, ale i ze Slovenska a ze
Švýcarska.
Tak jsme se Sokolem přivítaly jaro a budeme
se těšit na sestřih.
Jana Maxová a Irena Nolová, oddíl sportovní
všestrannosti, TJ Sokol Dobřichovice

Běžci každého věku, pojďte
závodit za ASK DIPOLI
Černošice Dobřichovice
Jaro v plném proudu, stejně jako tréninky členů
atletického sportovního klubu DIPOLI z Černošic
a Dobřichovic. Máme za sebou úspěšné Mistrovství ČR v přespolním běhu v Táboře a vlastní
online závody na 1 km. Aktivně se připravujeme
na Středočeský přebor družstev a další velké
soutěže, které nás v červnu čekají. Hledáme další
sportovce, kteří do toho půjdou s námi! A to
v kategorií dětí i dospělých.
I když se jaro zpočátku rozjíždělo nejistě
stejně jako postupné rozvolňování protiepidemických opatření, v tuto chvíli tréninky atletiky již běží naplno a na 99% víme, že závody
začnou na začátku června. Zájem o tréninky
a hlavně o pohyb dětí jako takový je ze strany
rodičů vysoký. Je patrné, že řada rodičů si
konečně uvědomila, co s dětmi udělalo dlouhodobé vysedávání před obrazovkami počítačů a mobilů.
Tréninkové skupiny dětí jsou denně plné
a někteří atleti z řad mládeže chodí na tréninky
i 6x týdně.
Na začátku dubna (11. 4.) se vybraní atleti
a atletky ASK DIPOLI z žactva a dorostu zúčastnili
MČR v přespolním běhu v Táboře. Deset závodníků a závodnic z klubu tak konečně mohlo prověřit svou formu, na které tvrdě makali i v době
lockdownu. Všichni zúčastnění byli s výsledky
spokojeni, ale hlavně byli rádi, že opět mohou
závodit. Závody online jsou sice fajn, ale s klasicky pořádanými závody, na kterých jsou přítomni osobně závodníci i z jiných klubů, se to
nedá vůbec srovnávat. Do online závodu na 1
km, který ASK DIPOLI uspořádalo v dubnu, se
přihlásilo 130 zájemců, děkujeme všem za jejich
skvělou účast.
Nyní nás čekají závody Středočeského
přeboru družstev. V klubu je v této chvíli téměř
30 závodníků v kategorii mužů a žen, ale hledáme
i další sportovce/zájemce, kteří by si jen tak pro
zábavu chtěli vyzkoušet atletické závody na
krajské úrovni. Hledáme spíš nadšené sportovce,
kteří společně vytvoří skvělou atmosféru na
závodech. Výkony jsou tedy až na druhém místě.
Bude to určitě nejen nezapomenutelný zážitek,
ale hlavně skvělá zábava, která může být motivací pro další trénování. Sportovci, nebojte se na
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cokoliv zeptat nebo se přihlásit na závody: tomas.
vodicka@askdipoli.cz.
První závod mužů a žen proběhne 20.6.2021
a budou tam téměř všechny disciplíny: sprinty,
střední a dlouhé běhy, skoky, hody, vrhy, štafety.
Každý dospělý závodník si může vybrat jaké
disciplíny se zúčastní a v čem bude Černošice
a Dobřichovice reprezentovat. Kromě závodů
pořádáme v létě také příměstské tábory v Černošicích a v Dobřichovicích. Některé termíny táborů
jsou již plné, zbývá již jen pár volných míst, zarezervujte si je včas pro svá dítka.
Připravujeme se a těšíme se také na závody
dětí a mládeže. V roce 2021 má ASK Dipoli
v Krajské soutěži tyto družstva:
3 družstva přípravek (atleti 7-11 let)
3 družstva mladšího žactva (atleti 12-13 let)
2 družstva staršího žactva (atleti 14-15 let)
2 družstva mužů a žen (atleti 16 let a starší)
Dorost a junioři budou závodit na individuálních závodech.
H. Šebková

Vzhůru do Kytína na první
Brdský půlmaraton!
Zlé časy, věřme, pomíjejí. Zase se tedy rozběhneme
vstříc novým obzorům. Třebas hned na Brdském
půlmaratonu, už 12. června z Kytína, vsi zaslíbené.
Čeká vás zde zážitkový podnik pro běžce
všech kategorií, ať už věkových, tak výkonnostních. Kdo by si přece jen netroufal na celých 21
km, může se vydat na zkrácenou doprovodnou
devítku. A po doběhu si můžete užít nejen zasloužené občerstveníčko, medaili a pocit z dobře
odvedené práce, ale i koncert. Jeho podobu však
ještě pořadatelé ladí s ohledem na vývoj epidemiologicko-bezpečnostních opatření.
Epicentrum závodu vyroste v Kytíně, který
přežil i husitské drancování a teď se pyšní
i vlastním pivovarem. Kudy se poběží? „Okolní
terény se nám moc líbí, ale vybírali jsme dlouho.
Chceme zůstat co nejvíc v terénu a vyhnout se
asfaltkám,“ říká ředitel závodu a tvůrce trati

Martin Dvořák. Stejní organizátoři připravují
i závod po stopách nejstaršího českého maratonu Praha – Dobříš, a tak i trasa v Kytíně vede
částečně po jeho závěrečné (a nejhezčí) pasáži
směrem k Dobříši. Nabídne i kopečky, převýšení má 430 metrů.
Startovní výstřel zazní, jako ve správném westernu, v pravé poledne. Předtím proběhnou závody
dětí. A po vyhlášení poběží doprovodná zábava.
Přihlášky najdete zde: https://www.trailrunningcup.cz/zavody/brdsky-pulmaraton/prihlaska
Brdský půlmaraton se stává letos vinou
posunutí programu kvůli čínskému viru otvírákem už desátého ročníku Trail Running Cupu,
nejstarší série přírodních běhů (s královskou
Krkonošskou 50 nebo Lipenským horským půlmaratonem). O kvalitě i srdci pořadatelů svědčí
fakt, že loni jako jediní z velkých seriálů dokázali uspořádat kompletní počet svých sedmi
závodů.
Těšíme se na vás v Kytíně!
Tomáš Nohejl

Kultura u nás i v okolí
Dobřichovické divadelní
slavnosti potřinácté
Dobřichovická divadelní společnost i letos
pořádá svůj největší svátek – Dobřichovické
divadelní slavnosti. Už se nemůžeme dočkat,
až budeme společně bavit divadlem. V tomto
roce jsme se věnovali spíše „domácí přípravě“,
přemýšleli a bádali, co dál. Jediným výrazným
počinem bylo natočení klipu pro očkovací
centrum, kde někteří členové DDS účinkovali.
Netušili jsme, že bude mít takový ohlas a téměř
30 000 zhlédnutí na youtube. Režie se ujala
Lucie Kukulová.
Bohužel jsme se nemohli scházet naživo
a připravovat již odloženou premiéru nové hry
pod vedením Petra Říhy, a proto jsme přistoupili
k vytvoření programové nabídky letošních slavností trochu jinak.
Oprášíme to, co jsme již hráli, a co umíme,
a co se divákům líbilo. Předně je to komedie
Peklo v hotelu Westminster v režii Petra Říhy.
Hrajeme ve dnech 3., 4. a 5. 7. Už teď se těším
na „dveřové scény“ Jiřího Šafránka, Jana Seidela
a Hedviky Hájkové. Znovu zahrajeme i komedii
Řeči, se kterou se chystáme na soutěžní divadelní přehlídku na podzim, a to ve dnech 16.
a 17. 7. Do třetice to bude hudební pohádka Byl
jednou jeden král, kterou jsme poprvé hráli před
šesti lety pod vedením Lucie Kukulové. V hlavní
roli Marušky se představí naše dobřichovická
„sousedka“, herečka Aňa Geislerová. Tentokrát ji
spolupořádáme s dětským divadlem Kukadýlko.
Pohádku můžete vidět ve dnech 18., 19. a 20. 6.,
ALE POZOR!! – v Lesním divadle v Řevnicích.
O další program se postarají naši hosté. Nejdříve to bude Divadlo La Pardon – divadelní
spolek složený ze skupiny bývalých studentů
herectví, kteří se spolu nedokázali rozloučit,
s představením Brýle Eltona Johna. Bláznivá groteska, v níž se na pozadí skutečné události z dějin
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anglického fotbalu rozehrává nosné téma životního outsiderství, se s úspěchem hrála po celé
Evropě. Uvádíme 29. 6. na zámeckém nádvoří.
Divadlo Na Jezerce k nám přijede ve dnech 7.
– 9. 7., 11., 13. – 14. 7. Uvidíme šest představení
čtyř her – Manželské vraždění, Charleyova teta,
Pánský klub a Poslední aristokratka. Mezi hlavní
protagonisty patří Anna Polívková, Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová, Kristýna Hrušínská, Petr
Vacek, Milan Šteindler, Jaroslav Dušek a další.
Ve hře Pánský klub hrají i dvě členky DDS Alena
Říhová a Irena Neradová. Na to se opravdu moc
těšíme.
Zajímavým hostem jsou také Geisslers Hofcomoedianten. Jedná se o nezávislý divadelní
soubor, který ve své tvorbě propojuje staré
tradice s živým, současným divadlem. Pražský
soubor hledá předlohy ke svým inscenacím
výhradně v období trvání evropského baroka
a barokního myšlení, zabývá se tak ponejvíce textovými předlohami 16. – 18. století. „Dvě komedie
v komedii“ je volnou adaptací stejnojmenné hry
G. B. Andreiniho z roku 1623. Hrají 22. 7.
Letošní Dobřichovické divadelní slavnosti
zakončí bratři Ebenové, kteří se k nám po roce
zase vrací, tentokrát 30. 7. Svébytný ebenovský
hudební styl od folku a šansonu až k jazzu nebo
lidové hudbě propojený vtipným komentářem
Marka Ebena potěší mnohého z nás.
Tak si držme všichni palce, ať plánovaný
program proběhne „bez ztráty kytičky“ a ať
se sejdeme v Lesním divadle v Řevnicích a na
zámeckém nádvoří v Dobřichovicích v hojném
počtu.
Ať žije divadlo a to naše zvlášť!
Kateřina Filla Věnečková

Fotosoutěž Dobřichovice
vaším objektivem vyvrcholí
slavnostním vyhlášením
vítězů a výstavou na zámku
V pátek 18. června proběhne na nádvoří zámku
vernisáž fotografické výstavy Dobřichovice vaším
objektivem, kde odborná porota slavnostně
vyhlásí v každé kategorii tři hlavní vítěze. Cílem
projektu bylo zapojit fotografující nadšence všech
věkových kategorií do aktivity, která by jim přinesla v období restrikcí radost a společné sdílení.
Některé fotografie Kulturní centrum Dobřichovice průběžně prezentovalo na sociálních sítích,
kde se autoři snímků setkali s kladnými ohlasy.
Témata byla pestrá, někdo se zaměřil na detail
nebo se snažil zachytit zimní či jarní náladu, jiní
hledali neobvyklá a tajuplná místa či objekty. KC
Dobřichovice by rádo touto cestou poděkovalo
všem, kteří se soutěže přihlásili a také těm, kteří
po celou dobu trvání soutěže přispívali svými
ohlasy. Výstava potrvá do 31. srpna a otevřeno
bude denně od 9 hodin do 21 hodiny.
Za realizační tým Andrea Kudrnová

Koncert Vladimíra Merty 20.
června v 19:30 na nádvoří
zámku
Základní kámen českého písničkářství, čerstvý
pětasedmdesátník Vladimír Merta, houslový
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Alena Říhová a Jiří Šafránek v představení Peklo v hotelu Westminster
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nestor Jan Hrubý a dvakrát mladší klavírista a kytarista Ondřej Fencl opět pokračují
v nekonečném turné a neminou ani Dobřichovice, kde poslední hudební stopu zanechali
v loňském dubnu, a stihli tak ještě zrealizovat jedno z posledních hudebních setkání.
Hlavní postavou tria je veterán Merta, který
alby Domilováno (2013) a Imagena (2014)
nebo třeba aktuálním Popelnicovým románem
(2020) znovu dokázal, že ještě nepatří do
starého železa a má co říct nejen skrz své
dávné hymny.
Právě tyto kultovní písničky ze 70. a 80. let
jsou ovšem základem současného playlistu.
Na koncertě zazní Astrolog, Omamná květina,
Chtít chytit vítr, Vzdálené výstřely, K pětadvaceti, Začouzené sklíčko, Harmonie atd.,
doprovázené mistrovskými smyčcovými tahy
Jana Hrubého a klavírem a kytarou Ondřeje
Fencla. Pokud nám počasí bude přát, uspořádáme koncert na zahrádce Zámeckého hada.
V té době také již otevře nová pivnice. Tu
z původní vinárny Bear Place rekonstruuje pan
Tomšů. Předprodej vstupenek bude zahájen
v Infocentru 27. května. Otevírací doba je
čt-ne 13h-18h.
AK

Kulturní přehled
Dobřichovic
na červen 2021
Výstavy
Křižovnický zámek
otevřeno denně 10:00 – 18:00
19. června – 31. srpna 2021 výstava soutěžních fotografií „Dobřichovice vaším
objektivem“

Další kulturní akce
Pátek 18. června na zámku
Dobřichovice vaším
objektivem
Vernisáž fotografické výstavy a vyhlášení
vítězů.
Pořadatel: Kulturní centrum
Dobřichovice.

Sobota 19. června pod
zámkem
Food festival – všechny
chutě světa
Pořadatel: Štefan Oršoš.
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Neděle 20. června na nádvoří
zámku od 19:30h (v případě
deště uvnitř).
Koncert Vladimíra Merty,
Jana Hrubého a Ondřeje
Fencla
Předprodej v Infocentru, cena
vstupného 250,- a 200,- Kč. Pořadatel:
Kulturní centrum Dobřichovice.

Pondělí 28. června v zahradě
ZUŠ, Lomená ul. – ZUŠ OPEN
Vernisáž venkovní výstavy žáků
výtvarného oddělení od 17 hodin,
Zahradní koncert od 18 hodin.

Úterý 29. června na nádvoří
zámku od 20 h
Zahájení divadelních
slavností
Představení Brýle Eltona Johna, zahraje
Divadlo La Pardon

Středa 30. června
v kempu v 17 h
Koncert Dobi Boyzz
Školní kapela žáků 7. třídy ZŠ a ZUŠ
Dobřichovice a LES, Nathanika, Los
Fotros a další hosté
Pořadatel: Dobi Boyzz ve spolupráci se
ZUŠ Dobřichovice.
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Vivat císař? Nad Královským
průvodem 5. a 6. června
2021 je stále otazník a stále
naděje
Pokud dojde k takovému rozvolnění, aby byla
akce typu Královský průvod uskutečnitelná, pak
bude. Forma, kterou jsme letos zvolili, je cesta
– pouť císaře Karla IV. s chotí a císařskou družinou, ke které se může kdokoli a kdekoli připojit.
Pojďte se projít s královskou družinou údolím
řeky Berounky ke Karlštejnu, neboť i cesta
může být cíl.
V letošním roce uplynulo 705 let od narození
krále Karla IV. Rok 2021 je i významným výročím
1100 let od zavraždění svaté Ludmily na Tetíně.
Zachovány zůstanou obě větve průvodu – Karla
IV. z Radotína i poselstvo vévody bavorského
Štěpána II. z Králova Dvora. Poselstvo v Berouně
čeká kromě uvítání i program v areálu bývalých
kasáren, a po příchodu na Tetín dobová večeře
s programem. V neděli pak putují z Tetína přes
Srbsko na „císařskou louku“ nad Karlštejnem.
Průvod Karla IV. vyrazí v doprovodu hudby
i bubeníků z Radotína. Pro kostýmované účastníky (kostýmy tentokrát město nezajišťuje)
bude k dispozici autobus jako v minulých letech
– odjezd do Radotína z Dobřichovic od školy.
Průvod se zastaví v Černošicích a Mokropsech
s krátkou ceremonií uvítání císaře a jeho doprovodu a navečer průvod v Dobřichovicích. Pod
zámkem se kromě ceremoniálu, přivítání císaře
rychtářem a dalšími zástupci města, můžete
podívat do dobově vybavených historických
stanů s průvodcem, na interaktivní výstavu pod
širým nebem nebo do dobového lazebnictví na
břehu Berounky. Postaveno bude i historické
tábořiště a snad i tržiště kolem tábořiště.
V neděli ráno se průvod vypraví z Dobřichovic, a po ceremoniích v Letech a Řevnicích pokračuje přes Zadní Třebaň (jezdci a pěší účastníci)
nebo přes Rovina (vozy). Připraven bude dobový
„oběd“ s ukázkami a vystoupením hudebníků
na louce u jezu v Hlásné Třebani. Poté se průvod
vydá odlišnou cestou na Karlštejn, a sice v Hlásné
Třebani odbočí u hospody na Mořinu, aby se
následně po žluté turistické značce dostal na
jednu z nejkrásnějších vyhlídek na hrad Karlštejn
– „císařskou louku“. Na louce se setkají obě části
průvodu u závěrečného programu – představení
účastníků, krátký pěší šermířský turnaj, vystoupení hudebníků a závěrečná řeč císaře.
Podrobnosti ohledně trasy najdete na plakátch a trasy Královského průvodu na www.
pruvodkarlaiv.cz.
Na průvodu město spolupracuje s historickou skupinou Alotrium – pro poselstvo vévody
bavorského Štěpána II, a pro průvodu Karla IV se

spolkem pro historické vojenství a živou historii
Doba Karlova. Ta se na období panování Karla IV.
přímo specializuje.
Do průvodů bude zapojeno na 30 koní, 6
kočárů, garda císaře Karla IV. i vévody bavorského
Štěpána II., různé spolky i dobrovolníci. Prochází
se celkem 14 obcemi a městy.
Pořadatelem je město Dobřichovice s finanční
podporou Středočeského kraje, svazku obcí
Region Dolní Berounka (Černošice, Dobřichovice,
Všenory, Lety, Řevnice, Zadní a Hlásná Třebaň,
Karlík, Karlštejn, Srbsko a Tetín), městských
částí Prahy – Radotína a Zbraslavi, měst Beroun
a Králův Dvůr. Akci podporuje Destinační agentura Berounsko a projekt Svatá Ludmila 1100 let.
www.pruvodkarlaiv.cz

Program a trasa
Program a trasa níže jsou prozatím orientační,
změna programu je vyhrazena. Informace jsou
aktualizovány na webových stránkách průvodů
www.pruvodkarlaiv.cz, https://www.facebook.
com/kralovskypruvod
Průvod císaře Karla IV. – trasa
sobota 5. června 2021
Slavnostní nástup a začátek průvodu cca 11:00
Radotín, náměstí Sv. Petra a Pavla
14:00 – 15:00 Černošice, louka u křižovatky
ulic Sadová a Radotínská
16:30 – 17:00 Černošice Mokropsy, Masopustní náměstí
19:00 – 20:00 Dobřichovice, u zámku pod lípou
V Dobřichovicích vystoupí akustický historická
kapela Krless a bude zde připravena v sobotu
odpoledne a večer interaktivní výstava o životě
v době Karla IV.
neděle 6. června 2021
9:30 Dobřichovice, Křížovnické náměstí
10:30 – 11:00 Lety, Na Návsi
V Letech se z průvodu oddělují z technických důvodů vozy, které pokračují přes Rovinu do Hlásné
Třebaně.
12:15 – 12:45 Řevnice, náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad
14:15 Zadní Třebaň, Na Návsi

15:00 – 16:00 Hlásná Třebaň, louka u jezu
Pěší část průvodu půjde přes most, jezdci na
koních přebrodí Berounku pod jezem. Na louce
se průvod potká s vozy. Komentovaný královský
banket k občerstvení urozených účastníků průvodu, včetně vystoupení muzikantů a turnaje
pěších rytířů.
17:00 – 18:00 tzv. císařská louka nad Karlštejnem (vyhlídkové místo s křížem na žluté turistické trase, severně od Hlásné Třebaně). Vozy se
z průvodu oddělí před císařskou loukou. Slavnostní setkání s průvodem vévody Štěpána II.
program a slavnostní ukončení akce.
Poselstvo vévody bavorského Štěpána II. – trasa
sobota 5. června 2021
10:05 – 10:30 zámek Králův Dvůr
11:55 – 12:30 Beroun, Husovo náměstí
13:00 – 14:30 areál Městské knihovny Beroun
a areál pivovaru Berounský medvěd
16:00 – 17:30 Tetín s pohoštěním a programem
neděle 6. června 2021
10:00 – Tetín
Po rozloučení vévody bavorského Štěpána II. s lidem tetínským, vydá se průvod Tetínem k řece
Berounce a podél ní pak do Srbska.
11:30 Srbsko
16:00 tzv. císařská louka nad Karlštejnem (vyhlídkové místo s křížem na žluté turistické trase,
severně od Hlásné Třebaně). Setkání s průvodem
Karla IV., program a slavnostní ukončení akce.
Kontakty a odkazy:
www.pruvodkarlaiv.cz
Průvod císaře Karla IV:
Organizace: Mgr. Tomáš Straka, +420 721 332 924
PR kontakt: Mgr. Kateřina Pokorná, +420 723 851 885
E-mail: dobakarlova@gmail.com
Poselstvo vévody Štěpána II.
Organizace: Ing. Josef Kutílek, +420 777 118 892
E-mail: pruvodkarlaiv@centrum.cz, alotrium.shs@
centrum.cz

Dobřichovice
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Vedení Očkovacího centra v Dobřichovicích
a městská rada v čele se starostou města
Dobřichovice děkují všem lékařkám
a lékařům, zdravotním sestřičkám,
administrátorkám i administrátorům,
studentkám a studentům za jejich
pomoc v jednotlivých pracovních
směnách. Děkujeme Vám za Vaše
nasazení, energii i optimismus a dobrou
náladu, kterou nám pomáháte šířit.
Dobřichovické očkovací centrum se dostává
do povědomí široké veřejnosti svým
velkorysým uspořádáním i milou a laskavou
atmosférou, kterou pomáháte vytvářet.
Děkujeme Vám a věříme, že s námi
vydržíte až do podzimního závěru.
Petr Hampl, starosta města
a Jiří Geissler, hlavní koordinátor očkovacího centra
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Farmářské trhy u zámku pod lípou
12. a 26. června od 8 do 12 hodin
www.dobrichovicketrhy.cz

Nová linka COVID volejte 1221
všední dny 8 – 19, víkendy 9 – 16:30
COVID linka pro seniory 800 555 655
Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba dispečink – 155

Policie – 158
Policie Praha-venkov – stálá služba
974−861−111, 974−882−103
Městská policie
724−060620 nebo 605−255450
Hasiči Řevnice tísňové volání – 150
Městský úřad Dobřichovice
25771−1590
Stavební úřad – 25771−1402
Matrika – 25771−2478
Starosta a tajemník – 25771−2182
Poruchy elektřiny ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840

20/6/19:30
Dobřichovice zámek

předprodej v Infocentru Dobřich. 250,-/200,- Kč

Dobřichovice

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

č í s l a

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

t e l e f o n n í

Hasiči Dobřichovice – 150

D ů l e ž i t á

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

Poruchy veřejného osvětlení –
Elektroštika, s.r.o.
251 625 761, 605 385 645
Poruchy sítě DOBNET
HelpDesk 277 001 151
Informační kancelář Dobnet o. s.
277 001 111

ŘEVNICE
Městské kulturní centrum Řevnice
Veronika Stará, 725 852 815 kultura@revnice.cz
V sobotu 12. června se bude konat MIX festival
pořádaný řevnickou ZUŠ.
V pátek a v sobotu 18. a 19. června zahrají
dobřichovičtí divadelníci pod vedením Lucie
Kukulové pohádku Byl jednou jeden král. Roli
Marušky přijala Aňa Geislerová.
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V sobotu 26. června rozezní les koncert dětské
lidové muziky Notičky vedeném Lenkou Kolářovou.
V červenci se můžete těšit na řevnické divadelníky (Smrt obchází Dianu, režie Ivo Tamchyna),
Portu, koncert 3 sester, divadelní představení Přátelák a festival Rockabilly Rumble.
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