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Slovo starosty
Stavby a úprava veřejných
prostranství
v Dobřichovicích
V období první i druhé vlny koronavirové epidemie bohužel došlo k omezení mnoha aktivit
v Dobřichovicích, zejména pak těch kulturních.
Prožíváme dobu, která je jistě nelehká pro nás
pro všechny, kdy téměř každý z nás se denně
setkává tu s většími, tu s menšími omezeními,
která neberou konce. Omezení se naštěstí netýká
aktivit stavebních, které nadále probíhají a měly
by probíhat i během zbytku tohoto roku. Rád
bych o nich proto krátce poreferoval.
První stavbou, která byla právě dokončena,
je prodloužení chodníku mezi Dobřichovicemi
a Karlíkem až na hranici našich dvou obcí. Na
chodníku tak kromě dlažby přibylo několik
laviček, košů i lamp veřejného osvětlení. Věřím,
že v příštím roce bude doba nakloněná i pořádání sochařského symposia a že následně budou
sochy ze sympozia zdobit novou část chodníku.
Tato stavba byla spolufinancována z dotace z prostředků MAS Karlštejnsko, podobně jako již jedna
z předchozích etap stavby tohoto chodníku. Jeho
kompletní dokončení je teď již na obci Karlík.
Další akcí, která právě probíhá, je rekonstrukce 200 m úseku Randovy ulice. Ta je realizována z vlastních prostředků města a dojde při ní
k rozšíření vozovky, která bude opatřena obrubníky, novým povrchem a budou též vydlážděny
vjezdy k jednotlivým domům. V plánu je v této
ulici následně osadit i lampy veřejného osvětlení.

Na to nyní probíhá projektová příprava, a jakmile
obdržíme stavební povolení, bude veřejné osvětlení realizováno. Randova ulice je totiž hlavní
příjezdovou trasou k JojoGymu a k průmyslové
zóně, je proto snahou města, aby tato ulice byla
kvalitní a co možná nejbezpečnější. Výběrové
řízení na rekonstrukci Randovy ulice vyhrála společnost Froněk.
Stavbou, o níž jsem již psal v červnovém čísle
Informačního listu, je rekonstrukce Anglické ulice
od lávky až po křižovatku s Pražskou. Stavební
práce byly zahájeny těsně před uzávěrkou tohoto
čísla Informačního listu. Na tuto ulici jsme obdrželi v letošním roce dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. O dotaci jsme žádali
opakovaně již v minulých letech, ale vždy jsme
skončili „pod čarou“ v zásobníku náhradních projektů. Letos se na nás tedy konečně usmálo štěstí
a tato důležitá ulice, která je ve velmi špatném
stavu, bude konečně rekonstruována. V plánu
je do konce tohoto roku rekonstruovat úsek od
lávky po křižovatku s Březovou ulicí. Druhý úsek
od Březové až po křižovatku s Pražskou by měl
být realizován do konce dubna příštího roku.
Kromě nového povrchu budou vydlážděny
i vjezdy k jednotlivým pozemkům v ulici a nad
rámec dotace necháme přeložit nevzhledné telefonní vedení z dřevěných sloupů do země. Výběrové řízení na rekonstrukci Anglické ulice vyhrála
společnost Znakon.
Vzhledem k tomu, že v Dobřichovicích nyní
pracují dvě firmy, specializující se na opravy
a rekonstrukce komunikací (Froněk a Znakon),
které zde mají veškerou potřebnou techniku

a zařízení staveniště, rozhodla rada města oslovit
tyto dvě firmy ještě v poptávkových řízeních na
dvě menší zakázky. Jde o položení asfaltového
povrchu v ulici Tyršova od podjezdu do kempu
směrem do Letů pod Lesem resp. k hranici našeho
města. Zde je kvalitní, uježděné a tedy dostatečně
zhutněné podloží z asfaltového recyklátu, na něž
lze po provedení penetrace rovnou položit asfaltový povrch. Druhou zakázkou je vyasfaltování
sjezdu z Vrážského kopce směrem k chatové
osadě Kluček. Sjezd je na katastru Dobřichovic,
ale chatová osada je již v Černošicích. Mnoho
chatařů však stále nese úkorně, že naše město
nedovoluje vjezd automobilů do chatové osady
přes cyklostezku v prodloužení ul. 5. května
a opakovaně se snaží nás přesvědčit, abychom
vjezd umožnili. Vyasfaltováním sjezdu do osady
Kluček však zlepšíme přístup k celé chatové
oblasti a otázka průjezdu přes cyklostezku tak
bude bezpředmětná.
Poslední realizovanou novinkou, o jejíž přípravě jsem se již také v Informačním listu zmiňoval, je nová úprava kruhového objezdu. Ten je dle
návrhu Ing. arch. Lefflera osazen několika druhy
rostlin – trvalek. Trvalky postupně vytvoří zapojený porost, jednotlivé skupiny rostlin budou
tvořit výškově rozdílné bloky, které budou různě
odstupňované. Výběr rostlin je přitom navržen
tak, že se výsadba bude v průběhu roku postupně
proměňovat, bude postupně kvést a bude zajímavá i v zimním období.
Přeji všem občanům Dobřichovic pevné
zdraví a optimismus v dnešních nelehkých dnech.
Petr Hampl

Zprávy z městského úřadu
Nové tísňové linky pro
problémy s Covidem
Byly zpřístupněny dvě nové telefonní linky pro ty,
kteří mají nějaké problémy v souvislosti s nemocí
Covid-19.
Jedna je přístupná na telefonu 1221 a můžete
tam volat ve všední dny od 8 – 19 hodin,
o víkendech 9 – 16:30 hodin.
Druhá linka je po seniory a můžete tam volat
na bezplatný telefon 800 555 655.
vk

O čem jednala rada města
Na zasedání rady dne 15. září byl pozván Ing. M.
Langr kvůli postupu řešení při zpracování dopravní
studie pro město Dobřichovice. Nabídka byla
upravena na základě podnětů ze strany Dobřichovic; cena byla rozložena na analytickou a strategickou část s předpokladem realizace 12 / 2020 – 4 /
2021 (analytická část), resp. 05 – 08 / 2021 (strate-

gická část); analytická část studie pak bude opřena
mj. o směrový průzkum, jenž bude rovněž součástí
nabídky; jeho realizace proběhne v okamžiku, kdy
analýza nebude zkreslována uzavírkami v okolních
obcích (Radotín, Všenory, předpoklad březen –
duben 2021). Výstupy budou pokrývat jak návrhy
řešení problémů na úrovní města, tak i na úrovních
vyšších (např. využití komunikace Karlická), ovšem
tak, aby byly akceptovatelné správními orgány
na krajské úrovni s cílem snížit úroveň dopravy
v regionu Dolní Berounka.
Zasedání rady města se zúčastnil i RNDr. V.
Kratochvíl a představil radě možné postupy při
sporech s Rytířským řádem Křižovníků s červenou
hvězdou o některé pozemky, na jejichž vydání
podali Křižovníci žalobu. V září Křižovníci žalobu
částečně vzali zpět a žádají vydat pouze polovinu
původního počtu pozemků (nyní 7 pozemků).
Dr. Kratochvíl navrhl radě Řád oslovit s návrhem
mimosoudní dohody. Rada města souhlasí se
smírným řešením sporu a pověřila starostu oslovením řádu Křížovníků s návrhem dohody.
Starosta dále požádá správce lesa náležícího
městu Dobřichovice o bližší specifikaci problému

Obrázek na titulní straně: Podzim přichází. Pohled na Berounku z věže zámku. Foto Hynek Moravec
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s vytyčením hranice lesa mezi porosty patřící řádu
Křižovníkům a městu Dobřichovice a s návrhem
řešení tohoto problému.
Rada projednala žádosti o souhlas s připojením k ČOV z obce Všenory. Schválila žádost
o připojení jednoho RD a kulturního domu,
neschválila žádost, kde chyběla projektová dokumentace.
Rada města se zabývala cenovou nabídkou
spol. Fortel na přeložku telekomunikačních
kabelů a odstranění nevzhledných sloupů v Anglické ulici. Celkové náklady zahrnují i samotnou
přeložku společnosti CETIN; celou akci zaštiťuje
společnost Fortel, která se bude podílet i na přípravě akce a na zemních pracích, jež tvoří největší
položku rozpočtu; náklady u přípravy a zemních
prací je pak společnost Fortel připravena ještě
o cca 10% snížit.
Rada dále diskutovala některé nejasné body
územního plánu, týkající se např. pozemků
pod chatami v lokalitě Na Vyhlídce, regulativu
na sídlišti, příp. potřeby dodržení rozměrů ulic
v lokalitě Luh v případě změny užívání u některých nemovitostí (chaty x rodinné domy);
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administrativně se těmto dílčím bodům bude
věnovat starosta Ing. Petr Hampl a pověřený
zastupitel ve věci územního plánování Ing. arch.
Filip Kándl.
podle zápisu z jednání vk

Sběr a odvoz
nebezpečného,
velkoobjemového odpadu
a bioodpadu
Nejbližší termín svozu nebezpečného odpadu je
v sobotu 5. prosince 2020.
Kontejner bude přistaven jako obvykle:
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 vašeho nebezpečného odpadu
do kontejneru nebudete osádce vozu nic platit,
protože náklady jsou pokryty poplatkem za odpad.

Nebezpečným odpadem jsou staré barvy
a jejich zbytky, ředidla, staré štětce, hadry od
barev, oleje, filtry z aut, autobaterie, nespotřebované prostředky na ochranu rostlin, nespotřebované fotochemikálie, zářivky a výbojky, veškeré
monočlánky a podobné suché baterie a další
nebezpečný odpad.
Nebezpečný odpad nepatří do popelnice!
Musí se odborně recyklovat nebo ukládat na speciálně zabezpečenou skládku, aby neohrožoval
naše životní prostředí.

Velkoobjemový odpad
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou
přistaveny v sobotu 12. prosince 2020 dle stejného časového harmonogramu a na stejných
místech.
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.
O termínech svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu pro rok 2021 vás budeme
informovat v únorovém čísle Informačního
listu.

Bioodpad
Poslední letošní svoz bioodpadu je v Dobřichovicích naplánován na 14. 12. 2020. O termínech
pro rok 2021 budou čtenáři informováni v únorovém vydání Informačního listu, prostřednictvím www stránek, facebooku a sms – první svoz
pro následující rok je předběžně naplánován na
15. 3. 2021. O distribuci samolepek na biopopelnice, závislé rovněž na aktuální epidemiologické situaci, vás budeme rovněž informovat na
začátku roku 2021.
-tjmnk-

Domácí zpravodajství
Proběhne letos ples,
ohňostroj a adventní trhy?
Letošní ples, který by se měl uskutečnit v sobotu
28. 11. sice připravujeme, ale samozřejmě nevíme,
co nás ještě za pár dní čeká. Technici a kapela jsou
připraveni, s grafickým zpracováním plakátů
a vstupenek zatím čekáme do poslední chvíle.
Pokud ples budeme moci uspořádat, spustíme
předprodej vstupenek na úřadě s jistým zpožděním. Catering firmy Benetti je také připraven,
nyní bude záležet, jakým směrem se bude situace
v souvislosti s epidemií koronaviru vyvíjet. Rozhodnutí by mělo padnout nejpozději 4. listopadu.
Informovat vás budeme na webu a facebooku
města, dále formou sms kanálu a prostřednictvím plakátů v Informačním centru a na obecních
vývěskách.
Pokud bychom měli v obci hodně nakažených
lidí, nebo bude konání takových akcí zakázáno,
nebudeme je tedy bohužel realizovat. Pokud ano,
spoléháme na disciplinovanost návštěvníků, jako
samozřejmost považujeme, že na kulturní akce
nebude navštěvovat nikdo s virózou či jakoukoliv
nevolností. Stejně tak tomu bude i u Adventních
trhů a ohňostroje.
AK, PH

Silnice z Řevnic do Svinař je
uzavřena
Chcete-li jet autem do Haloun a Svinař a dále na
Hostomice, dejte pozor na uzavírku této silnice
(II/115), která je uzavřena v úseku mezi Řevnicemi a Svinařemi z důvodu její rekonstrukce až
do konce tohoto roku. Objížďka vede přes Zadní
Třebaň údolím potoka.

Pokud se chcete dostat do Litně a dále vlakem,
máte také smůlu. Od 3. října až do konce listopadu nejezdí vlaky mezi Zadní Třebaní, Litní, Všeradicemi, Hostomicemi a Lochovicemi. Dopravu
po celé trase zajišťují autobusy.
vk

Volby do zastupitelstva
Středočeského kraje
V pátek a v sobotu 2. a 3. října proběhly v celé ČR
s výjimkou hlavního města Prahy volby do Zastupitelstev krajů a současně s nimi volby třetiny
senátorů. U nás jsme senátora nevolili, další volby
proběhnou za 2 roky.
Byly to volby odlišné od voleb minulých.
Zejména kvůli epidemické situaci. Volební
komise byly stále v rouškách, v rouškách museli
být i voliči. Volební místnosti byly průběžně
desinfikovány. Účast na volbách ale byla slušná,
u nás v Dobřichovicích přes 56%. Výsledky
můžete vidět v tabulce, kde je rovněž srovnání
s celým okresem Praha-západ a s celým Středočeským krajem.
Týden po volbách byly výsledky přetřásány
na všech TV stanicích, radiích, různých sociálních
sítí, v hospodách, ve vlaku i jinde. U nás je jisté,
že na krajském úřadu dojde k zemětřesení.
Vedení kraje bude úplně obměněno, protože
ANO2011 ztratilo své dosavadní koaliční
partnery (ČSSD a KSČM), protože tyto dvě strany
ve volbách zcela propadly a nedosáhly ani na
5% hranici pro vstup do zastupitelstva. Takže
se rýsuje a v době uzávěrky tohoto listu je již
jistá koalice Starostů a nezávislých (STAN), ODS,
Pirátů a Spojenců (TOP09, Hlas a Zelení). Hnutí
ANO navíc skončilo až třetí a tak z vedení našeho
kraje vypadne.

Jak volby dopadly v sousedních městech
a obcích? Krátce – velmi podobně jako u nás.
V Černošicích měl STAN dokonce 33,1%, ODS
26,6, KSČM a ČSSD cca 1,4%.
V Karlíku STAN 20,9%, ODS 36,7%, ČSSD
0,47% (hlas pro ČSSD odevzdal 1 (jeden občan),
KSČM 3,8%
V Letech STAN 21,9%, ODS 31,5%, KSČM
0,75% a ČSSD 2,86%
Ve Všenorech STAN 26,2%, ODS 30,5%, KSČM
0,91% a ČSSD 1,97%.
Piráty vesměs volilo od 12 do 18% voličů.
Volební účast u našich sousedů byla podobná
jako v Dobřichovicích (49% – Všenory nebo
59,8% – Lety).
Z osobností našeho regionu se členem zastupitelstva Středočeského kraje stal Michael Pánek,
náš bývalý starosta, který nadále chce odhalovat
problémy s opravami silnic. Držme mu v jeho úsilí
palce! V zastupitelstvu rovněž zasedne starosta
Černošic Filip Kořínek, zvolena byla také naše
občanka Jaroslava Němcová, kandidující za ANO.
Michael Pánek dostal velké množství preferenčních hlasů. Jen v Dobřichovicích jich bylo 381
(kroužkovalo ho 63,4% všech, kteří hlasovali pro
ODS), v Černošicích ho zakroužkovalo dokonce
410 voličů (50%), v Karlíku dostal 51 kroužků, což
bylo 67,11% všech voličů ODS). v celém okrese
Praha-západ dostal Michael Pánek 1700 preferenčních hlasů (dokonce více než jednička celé
kandidátky Martin Kupka) a v celém Středočeském kraji jich získal 3196. To ho zařadilo na 2.
místo v počtu získaných hlasů na kandidátce
ODS. Nezískal však potřebných 5%, aby mohl
přeskočit až na 1. místo, ale protože ODS získala
16 mandátů a M. Pánek byl na 14. místě, byl právoplatně zvolen členem zastupitelstva našeho
kraje.
vk
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Výsledky voleb do zastupitelstva Středočeského kraje 2020 v Dobřichovicích
Volební okrsek
Číslo 1
Název strany nebo hnutí

Číslo 2
%

hlasů

Číslo 3
%

hlasů

%

DOBŘICHOVICE

Praha západ

Stč kraj

hlasů

%

%

%

5 - Strana zelených - Za práva zvířat

1

0,21

1

0,16

1

0,23

3

0,20

0,53

0,66

7 – Starostové a nezávislí

92

19,57

121

19,36

70

15,80

283

18,40

26,96

22,21

16 – SPD

3

0,64

10

1,60

6

1,35

19

1,24

3,03

4,63

19 – Česká pirátská strana

64

13,62

100

16,00

69

15,58

233

15,15

15,59

14,41

22 - Moravané

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,03

0,07

33 – ODS

186

39,57

241

38,56

174

39,28

601

39,08

22,93

19,77

38 – Dělnická strana sociální spravedlnosti

2

0,43

1

0,16

0

0,00

3

0,20

0,14

0,21

45 – ČSSD

13

2,77

9

1,44

7

1,58

29

1,89

2,31

4,52

48 - Spojenci pro Stč kraj - TOP 09, Hlas, Zelení

48

10,21

64

10,24

48

10,84

160

10,40

9,88

5,89

50 – ANO 2011

48

10,21

52

8,32

45

10,16

145

9,43

12,25

18,54

63 – KSČM

5

1,06

5

0,80

14

3,16

24

1,56

2,22

4,26

67 – Volte Pravý blok

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,12

0,14

69 – ODA

2

0,43

1

0,16

1

0,23

4

0,26

0,3

0,31

70 – Trikolora

3

0,64

16

2,56

7

1,58

26

1,69

2,89

3,25

71 – Svobodní

2

0,43

3

0,48

1

0,23

6

0,39

0,49

0,61

0,21

1

0,16

0

0,00

2

0,13

0,32

0,44

47,90

40,66

82 – Rozumní - Petr Hannig

1

CELKEM

470

625

443

1538

Volební účast v %

57,42

54,79

57,53

56,36

Centrum komplexní péče
je i v nouzovém stavu
otevřeno!
Krásný podzimní den z Centra komplexní péče.
Aktuální situace sice není právě nejlepší, ale
i přesto vás zdravíme a přinášíme vám novinky
od nás z Vyhlídky. Jak aktuálně fungujeme?
Můžete k nám přijít? Probíhají skupinová cvičení
a kurzy? Tak právě o tom vám tentokrát napíšeme.
Dobrou zprávou je, že je naše centrum otevřeno podle běžné otevírací doby 7:30 – 20:00.
Individuální terapie i vyšetření probíhají bez
omezení. Můžete se tedy objednat k rehabilitačním lékařům, fyzioterapeutům i psychologům. Dlouhodobě máme zavedená hygienická
pravidla a naši terapeuti pracují s ochrannými
pomůckami. Pokud se k nám do centra chystáte, připravili jsme pro vás „Šestero pacienta“
a prosíme vás, abyste podle něj postupovali
a pomohli nám zajistit co nejbezpečnější prostředí pro nás pro všechny.
Nosím roušku do terapie (nepoužívám šátky,
šály, které jsou do terapie nevhodné)
Dezinfikuji si ruce po příchodu do centra
Udržuji bezpečný odstup od ostatních (2
metry)
Preferuji platbu kartou
Přicházím bez příznaků nachlazení (rýma,
kašel, horečka, ztráta chuti a čichu)
V uplynulých 10 dnech mi nebyla nařízena
povinná karanténa ošetřujícím lékařem, nebo
hygienikem
Skupinová cvičení a kurzy jsme v souladu
s usnesením Vlády ČR dočasně pozastavili. Pokud
ale máte chuť si s námi zacvičit, můžete tak učinit
nákupem video lekcí Funkčního cvičení pod
vedením naší terapeutky Mgr. Terezy Pirklové.
Jedná se celkem o 3 lekce, z nichž každá má délku
60 minut. Nejedná se o lekce, které si zacvičíte
jednou a více ne k nim již nevrátíte. Právě naopak.
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Každá lekce nahrazuje ucelený kurz cvičení. První
video má úroveň pro začátečníky, druhé je pro
mírně pokročilé a třetí pro pokročilé cvičence.
Průměrně zdatný cvičenec může podle každé
z lekcí cvičit 3 měsíce (v intenzitě 3 – 4x týdně).
Postupně přejde od lekce 1 až k lekci 3. Po této
době získá z videí dostatek informací k tomu, aby
i po úplném zvládnutí všech lekcí byl schopen
cvičit i nadále sám a cvičení si samostatně kombinovat.
Pokud nevíte, zda zrovna Vám cvičení bude
vyhovovat, můžete si zakoupit nejprve první díl
online a až poté si koupit celý USB disk za zvý-

hodněnou cenu. Přejeme vám všem pevné zdraví
a veselou mysl i v této nelehké době.
Mgr. Kateřina Šestáková, CKP Dobřichovice
www.ckp-dobrichovice.cz

Bylinky pro přežití zimy
a krize
Srdečně Vás zveme na online vysílání a živou
besedu s Magdalénou Dobromilou Staňkovou,
autorkou knih Bylinky pro děti a maminky 1+2
a výtvarnicí. Autorka Vám představí bylinky
důležité pro nastávající období, nabídne prak-

tické tipy na posílení imunity, podporu zdraví
celé rodiny i obrázky pro radost. Během setkání
si budete moci zakoupit knihy s věnováním
a pohlednice.
Beseda v cyklu Živá a zdravá se uskuteční 12. listopadu 2020 od 18:30, živě v Knihovně Dobřichovice (podle aktuální situace) a každopádně online
u vás doma, formou videokonference.
Místo je třeba si předem rezervovat, počet
míst je limitován: online.zivaradost.cz/ziva-magdalena.
Vstupné je ve volitelné výši, následně po události.
Iveta Kučerová, www.zivaradost.cz

Zajímavosti
Dobřichovice sobě – sbírka
pro divadlo
V sobotu 19. září proběhlo v dobřichovickém
parku benefiční odpoledne, které se konalo za
účelem seznámit místní obyvatele o existenci
veřejné sbírky, která má podpořit budoucí
výstavbu a vybavení kulturního sálu v budově
nové radnice. Kulturní sál nebude využívat
pouze město, ale bude k dispozici také pro divadelníky, koncerty ZUŠ, absolventská vystoupení
tříd ZŠ Dobřichovice, taneční soutěže a závěrečná vystoupení SVČ Dobřichovický domek,
může se zde provozovat kino a jiné kulturní
akce. Tato sbírka není časově omezená ani nemá
stanovenou částku, kterou musíme vybrat, ale
samozřejmě chceme touto sbírkou zajistit, aby
se na prostorách divadla nešetřilo. Je důležité,
aby byla kapacita sálu dostatečně veliká a zajistilo se potřebné technické vybavení. A tato
sbírka se po ukončení smí použít pouze na
výstavbu či vybavení sálu, který se v rámci nové
radnice plánuje.
Během odpoledne a večera (od 14 do 22
hodin) vystoupilo v parku na podiu 85 účastníků (orchestr Harm Core Jazz Band, kapely Dobi
Boyz a RMF Band, Natálka Němečková s Honzou
Pešem, skupiny děvčat z Tanečního studia Dobřichovice a Julia Šupíková ze SVČ Dobřichovický
domek, skokanky Rebels O. K., absolventi ze ZŠ
Dobřichovice a vzdušný akrobat z JojoGymu.
I vzhledem ke složité situaci s Covid-19 přišlo do
parku 286 lidí a k dnešnímu dni se vybralo úctyhodných 149.047,- Kč. Většina účastníků vystupovala bez nároku na honorář. Další náklady se
hradily z příspěvku města Dobřichovice a ze SVČ
Dobřichovický domek. Děkujeme všem, kteří
dorazili, dále všem vystupujícím, Petru Královi
za provázení celým programem, Petru Caldovi
za postavení podia, osvětlení a vynikající zvuk
a všem dobrovolníkům ze SVČ Dobřichovický
domek. V případě, že byste rádi také přispěli
nějakou částkou, můžete ji poslat na transparentní účet č. 2019777775/5500 (Raiffeisenbank).
Na webových stránkách města Dobřichovice pod
kulturou najdete záložku „Veřejná sbírka – Dobřichovice sobě divadlo“ a zde sdílíme detaily o příspěvcích.
RA, AK

Rebelky se švihadly ovládly celé podium

Děvčata Tanečního studia Dobřichovice rozjasnily celé podium
Poznámka redakce:
Pořízení nového sálu je jistě běh na dlouhou trať.
Ale snažení musí pokračovat. Málokdo již dnes ví,
že stavba Národního divadla v Praze byla povolena v roce 1845, základní kámen byl položen
v roce 1868, ale divadlo bylo dokončeno a otevřeno
poprvé v roce 1881, tedy za 13 let. Doufejme, že to
naše bude postaveno o trochu dříve.
vk

Drahomíra Irglová oceněna
stříbrnou medailí Senátu
PČR
U příležitosti Dne české státnosti, v pátek 25. 9.
2020, ocenil předseda Senátu Parlamentu České
republiky RNDr. Miloš Vystrčil stříbrnou medailí
27 českých osobností. PhDr. Drahomíra Irglová,
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názia s Lycée J. et A. Renoir v Anges ve Francii.
Více než 10 let pořádala výměnné zájezdy našich
studentů s francouzskými studenty a profesory.
U mnohých vznikly trvalé přátelské vztahy s francouzskými rodinami.
Je potěšitelné, že na Drahomíru Irglovou jako
vynikající pedagožku stále vzpomíná mnoho
absolventů radotínského gymnázia. Nejdojemnější jsou setkání s absolventy po 40, 50 i 60
letech od maturity, kteří si dodnes váží jejího
pedagogického mistrovství a přístupu.
Jsem přímo dojata, že Senát Parlamentu
České republiky ocenil dlouhodobou pedagogickou práci paní Drahomíry Irglové, se kterou jsem
měla čest deset let spolupracovat a společně rozvíjet radotínské Gymnázium Oty Pavla.
RNDr. Jana Hrkalová, ředitelka Gymnázia Oty Pavla

Osobnosti vyznamenané Senátem. Paní Irglová sedí vpravo v černé čepičce
bývalá ředitelka radotínského gymnázia, získala
medaili za celoživotní pedagogickou činnost
a odvahu při podpoře studentů.
V Hlavním sále Valdštejnského paláce předseda Senátu vyzdvihl, že všech 27 vyznamenaných spojuje nezištná služba druhým, která má
v jejich profesích a činnostech různé podoby.
Paní PhDr. Drahomíra Irglová svou odbornou
erudicí a dlouhodobou pedagogickou prací se
významně zasloužila o rozvoj Gymnázia v Radotíně, dnes Gymnázia Oty Pavla. Pracovala zde
nepřetržitě celou svou profesní kariéru, neuvěřitelných 54 let jako učitelka, metodička, zástupkyně a ředitelka (od r. 1954 do roku 2008). Celých
16 let vedla radotínské gymnázium, 7 let jako
zástupkyně, 9 let byla ředitelkou. I ve svém pokročilém věku byla vynikající pedagožkou, studenty
velmi oceňovanou, především pro své odborné
znalosti jazyků, literatury a reálií.
Na Jedenáctiletou střední školu v Radotíně,
později Gymnázium, nastoupila v roce 1954 jako
učitelka anglického a francouzského jazyka, ale

také matematiky a jiných předmětů. Byla vždy
náročnou, přísnou, ale spravedlivou kantorkou.
V šedesátých letech, kdy se zvýšil počet vyučovacích hodin angličtiny a francouzštiny, se intenzivně věnovala audiovizuální metodě vyučování
cizích jazyků a externě spolupracovala s Krajským pedagogickým ústavem jako metodička,
pořádala ukázkové hodiny a vybudovala na
radotínském gymnáziu jednu z nejmodernějších
jazykových učeben v tehdejší době.
V nelehké době sedmdesátých a osmdesátých let k jejím prioritám patřil především
odborný růst studentů a pedagogů, cenila si
sympatické atmosféry pedagogického sboru,
ve kterém působilo mnoho odborně zdatných
pedagogů. Jako ředitelka školy v letech 1975 –
1984 se mnohokrát snažila pomoci nadaným studentům bez v tehdejší době dobrého „kádrového
profilu“ a katolického vyznání.
Po listopadu 1989 začala ihned spolupracovat s organizací Sokrates, díky níž navázala
dlouhodobou spolupráci radotínského gym-

Večer sokolských světel
2020 v Dobřichovicích
Stejně letos jako loni,
když se slunce v obzor kloní,
jdeme pouštět lodičky
za sokolské dušičky.
Dodržujem opatření,
víc než dvacet nás tu není,
ale během hodiny
vystřídaj se rodiny.
Po Berounce loďky plují,
děti kolem poskakují,
aby mohly dobře spát,
rodiče si vínko dát.
A co říci závěrem
za slavnostním večerem?
Příště plujem zas,
Sokol žije v nás.
Jana Maxová a Irena Nolová,
Odbor sportovní všestrannosti,
TJ Sokol Dobřichovice, župa Jungmannova

Náruč slaví 20. výročí

Lodičky na památku Sokolů, kteří již nejsou mezi námi
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Spolek Náruč oslaví v listopadu 20 let od svého
založení. Tehdy si, ještě jako občanské sdružení,
vzalo za úkol pomáhat a podporovat děti a mladé
lidi s kombinovaným postižením a jejich rodiny.
V roce 2003 otevřela Náruč s velkou podporou
města Dobřichovice denní stacionář v prostorách bývalé lékárny a začala poskytovat různé
druhy aktivit, osobní asistenci i vzdělávání pro
malé klienty. Jak děti dospívaly, měnily se jejich
potřeby, mnohé z nich se posunuly do jiné sociální služby, speciální školy nebo rovnou do chráněného zaměstnání, například v kavárně Modrý
domeček v Řevnicích. Poslední klienti opustili
stacionář před dvěma lety, kdy se jeho prostory
začaly postupně proměňovat na Centrum sociální rehabilitace. Služeb centra dnes využívají
dospělí klienti a jeho programy se stále více otevírají i dobřichovickým občanům.
Co si mohou čtenáři představit pod názvem
Centrum sociální rehabilitace?
Centrum sociální rehabilitace je místem, kam
mohou lidé přijít ve chvíli, kdy jsou oslabeni, jak
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vlivem svého dlouhodobého duševního onemocnění nebo momentální náročnou životní situací,
kterou nedokážou sami zvládnout. Dnešní doba
je složitá, klade velké nároky a všichni víme, jak
se nadměrná zátěž a vyčerpání může projevit na
duševním zdraví. Proto je naším záměrem poskytovat dostupnou službu, na dosah každému,
kdo ji potřebuje, v místě kde žije. Sociální rehabilitace je zároveň určená i pro lidi s mentálním
postižením, ti mohou získat mnohé dovednosti
a posílení do života směrem k co nejvyšší míře
samostatnosti.
Jak konkrétně rehabilitace v centru probíhá
a kdo tam pracuje?
V Centru sociální rehabilitace najdete tým
vstřícných sociálních pracovnic s odborným
vzděláním i zkušenostmi. Každá se věnuje okruhu
„svých“ klientů formou osobních setkání. Služba
je pro každého nastavena individuálně. Hned
v úvodu spolupráce zájemce o službu na osobní
schůzce se sociální pracovnicí vyjádří svá očekávání a poté společně naplánují takovou podobu
služby, která mu bude nejlépe vyhovovat. Své
cíle si každý určuje podle svých potřeb, předpokladem je motivace klienta a jeho chuť do spolupráce.
Následně probíhá pravidelná podpora klienta
buď přímo v Centru sociální rehabilitace, v příjemných prostorách na Pražské ulici, nebo v jeho
domácnosti. Podpora zahrnuje též doprovázení
na úřady, k lékaři či na pracovní pohovory apod.,
vždy podle nastaveného cíle klienta. Sociální pracovnice klienta provází a posiluje ho při zvládání
jeho životních rolí.
Lidé přicházejí často na doporučení svého
odborného lékaře, nejčastěji psychiatra, někteří
se ozývají přímo díky informaci o této službě
z tisku, facebooku, příp. z úřadu práce či jiné
sociální služby. Pokud je člověk hospitalizován
v psychiatrické nemocnici, může po návratu
domů navázat spolupráci s naší službou působící v komunitě, která pomůže, aby přechod do
běžného života byl plynulý.
Jaké jsou nejčastější problémy, které
s námi klienti řeší?
Klienty směřujeme k rozvíjení jejich schopností a dovedností tak, aby se dokázali opět
začlenit do společenského života a posílit svojí
soběstačnost. U každého to může znamenat něco
jiného – lidé často hledají prostor pro posílení
sebedůvěry, objevení svých schopností a aktivizaci po delší době strávené v ústraní od společenských kontaktů. Někdo potřebuje posílit při

Kolektiv sociálních pracovnic v centru Náruč
zvládání běžných situací každodenního života,
jako je třeba vaření, péče o domácnost nebo
nakupování, jiný se potřebuje naučit hospodařit
s financemi nebo posílit své schopnosti komunikovat a nacvičit zvládání situací při jednání
s lidmi. Klienti se také mohou v rámci sociální
rehabilitace posunout v získání pracovních
návyků před vstupem do nového zaměstnání.
Někdy se pomoc může týkat rozvíjení osobních
zájmů klienta, nalezení nových možností, jak si
zpříjemnit svůj volný čas. Okruh podpory je velmi
široký a není nijak striktně ohraničen. Klienti díky
novým zkušenostem postupně získávají sebedůvěru, tolik potřebnou pro převzetí zodpovědnosti
za svůj život.
Běžně službu využívá kolem 40 klientů, jsou
to lidé ve věku od 18 do 64 let, kteří žijí v regionu
Prahy západ. V současnosti se utváří síť komunitních služeb napříč celou Českou republikou,
záměrem je pokrytí celého území tak, aby pro
každého existovala dostupná služba. Mnohdy
tak společně dokážeme předejít hospitalizaci
v psychiatrické nemocnici. Naše služba má stále
volnou kapacitu, je možné nás kontaktovat
a dohodnout si osobní schůzku.
Jaké akce chystáme a v čem můžeme
občanům z regionu pomoci?
Žijeme v tomto regionu a službu vnímáme
jako součást místní komunity. Vítáme různé příležitosti pro vzájemné setkávání, proto během
celého roku plánujeme a realizujeme různé akce

určené pro veřejnost i naše klienty. Taková setkávání přispívají k vzájemnému poznání a stírají
zbytečné obavy či předsudky. Jedná se například
o promítání filmů, výměnné bazárky užitečných
věcí neboli swapy, tvořivé dílny či besedy. Pokud
to okolnosti dovolí, na předvánoční čas, pátek
27. listopadu odpoledne, chystáme vánoční
workshop zaměřený na výrobu adventních věnců
a svíček, zváni jsou především všichni „dobřichovičtí“.
Novinkou je svépomocná skupina určená
lidem, kteří vnímají potřebu sdílet své osobní
zkušenosti týkající se duševního zdraví nebo se
„jen“ cítí osamělí, tato skupina je otevřená dospělým do 64 let a probíhá 1x měsíčně. Na všechny
akce je třeba se předem telefonicky nebo e-mailem přihlásit. Naše kontakty jsou k dispozici na
webových stránkách www.spoleknaruc.cz či na
facebooku spolku.
Na závěr všem čtenářům přejeme hodně
energie ke zvládnutí této nepříznivé doby
a zároveň nabízíme pomoc – jsme připraveni být
nablízku těm lidem, kteří by potřebovali podpořit
v souvislosti se zvýšenými nároky na psychiku.
Můžete nás kontaktovat a využít naší podpory či
základního sociálního poradenství. Také za celou
Náruč děkujeme všem dlouhodobým a věrným
podporovatelům z Dobřichovic a vedení města
za to, že při nás stojí už dlouhých 20 let!
Simona Petrejová – vedoucí Centra sociální
rehabilitace, Zuzana Dudáková – ředitelka Náruče

i mistrovství republiky ve volejbale superseniorek,
které se za účasti našich děvčat mělo hrát 17.
a 18. října v Jindřichově Hradci.
Ženy A, 1. liga
Koncem září hrály doma se Žižkovem a po
prohře 3:2 v prvním zápase, ve druhém 3:2 zvítězily. Začátkem října hrály v Nuslích, kde bez problémů dvakrát 3:0 vyhrály.
Ženy B, KP 2. třídy
Až na dvojutkání našich ve Zdicích, které
bylo odloženo na jaro, se podařilo podzimní
část soutěže dokončit. Naše děvčata ve svých

posledních zápasech porazila doma Beroun
dvakrát 3:0 a venku Králův Dvůr také dvakrát
3:0. V tabulce jsou na druhém místě za prvními
Zdicemi.
Muži B, KP 1. třídy
Naši v prvním utkání porazili doma 3:0 Sedlčany, ve druhém však podlehli 2:3. V dalším dvojutkání podlehli venku Nymburku 1:3 a 2:3.
Muži A, 1. liga
Naši zatím ještě vůbec nehráli. Nicméně
doufáme, že až začnou, že se jim bude dařit!
HgS

Sport
Volejbalové soutěže
přerušeny
Český volejbalový svaz kvůli
koronaviru
přerušil od 12. října všechny sportovní akce
a soutěže, zatím na čtrnáct dní. Nebudeme
proto v následujících informacích uvádět data
utkání našich družstev, neboť zatím nejsou
známa, případně by se mohla změnit; spokojíme
se jenom s uvedením výsledků dosavadních
utkání. V důsledku tohoto opatření bylo zrušeno
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Cvičit se dá i v době koronavirové

Jojo Gym cvičí venku
V Jojo Gymu také bojujeme proti nákaze Covid19 a to aktivně! Ačkoliv jsme museli zamknout
dveře a přerušit sportovní kurzy, venku cvičit
můžeme. A to v malých skupinách 5 + 1. Proti
viru bojujeme dobrou náladou, aktivním
pohybem na čerstvém vzduchu, kde se zároveň
otužujeme.
Každý všední den v odpoledních hodinách
nabízíme pro naše účastníky kurzů cvičení na
venkovním hřišti. Hrajeme sportovní a míčové
hry, běháme, šplháme na tyči, přeskakujeme přes
překážky. Cvičíme i na venkovní kladině, hrazdě

Letos jsme měli náš zatím největší kemp
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a využíváme další pomůcky. Prostě chceme
zůstat fit a zdraví!
Přijít může každý, kdo se předem registruje.
Máme připravené cvičení pro malé děti, pro holky
a kluky rozdělené podle věku. Těšíme se na vás.
Děkujeme za podporu a společně to zvládneme!
Vaši trenéři a tým Jojo Gymu.
Lenka Graaf

Tenisová škola v TJ Sokol
Dobřichovice slaví 2 roky!
Je to již dva roky od doby, kdy jsme otevřeli
tenisovou školu MS GEM, kde se snažíme dětem
v rámci tenisového tréninku nabídnout řadu
pohybových aktivit kompenzačního charakteru.
Již koncept samotný kombinuje vlastní tenisový
trénink s prvky fitness a kondiční přípravy, díky

čemuž se u nás každému hráči dostane kompletní
péče, potřebné pro harmonický a všestranný
rozvoj, včetně zohlednění případných individuálních potřeb. Za dobu našeho působení jsme již
navázali spolupráci s hráči nejrůznějšího stáří, od
předškolních dětí až po dospělé, a vybudovali si
postupně místo mezi zdejší velkou konkurencí.
Důkazem toho jsou nejen stálí klienti a jejich spokojenost, ale i mnohé sportovní úspěchy.
V současné době již celoročně nabízíme:
tréninky v tenisové škole
hodinu pohybové a kondiční přípravy týdně
pro všechny členy
individuální tenisové tréninky
individuální fitness tréninky
tenisový servis a e-obchod se vším vybavením, které tenista potřebuje (www.teniscentrumdobrichovice.cz)
kruhové tréninky pro dospělé
Sezónně pak pro své hráče nabízíme i tenisové kempy s různorodou sportovní tematikou.
Jsme bratranci, které při studiu na vysoké škole
znepokojoval stav všeobecné pohybové gramotnosti mládeže a jejich přístup k pohybu. Proto
jsme si spolu sedli a vymysleli vlastní koncept
přístupu k tréninkům, který je nejen zábavný, ale
i pestrý a efektivní. Každý z nás přispívá znalostmi
ze své profese – Jirka jako tenisový trenér a Honza
jako trenér fitness. Po dvou letech se již nebojíme
říci, že se nám záměr podařil, a jsme moc rádi, že
vše funguje ke spokojenosti všech – klientů, i nás
– trenérů i Sokola Dobřichovice.
Děkujeme za Vaši přízeň, naše cesta za neustálým sebevzděláváním nekončí a budeme se
snažit své služby i nadále vylepšovat.
Jiří Machek (tenis) a Jan Schröffel (fitness)

F. H. Tenis klub
Dobřichovice
Podzim přináší všem tenistům jistou úlevu.
Závodní scéna, tzn. pořádání turnajů a hraní oficiálních zápasů, se ponoří do tenisového spánku.

T. Krejčí a J. Holub při Junior DC
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Čtveřice nejlepších dívek ASK DIPOLI z kategorie
žactva na MČR v Třinci. Foto Mike Koukal
Až do 1. prosince tak mají všichni tenisté čas na
tolik potřebný odpočinek a kvalitní trénink, který
je posune opět o kousek dál k vytouženým cílům.
Letošní sezóna se stala v mnoha ohledech jedinečnou. O největší rozruch se bohužel postaral
koronavirus a s ním spojené potíže. Došlo k problémům s pořádáním soutěží (letos se hrály
pouze 3 kola) a tréninkovými možnostmi (od 6.
3. 2020 byly na 6 týdnů uzavřeny všechny haly).

Dalším „rozruchem“ v tenisovém světě se
stalo pořadí na celostátním žebříčku mladších
žáků pro sezónu 2019/2020. První místo pro
příští rok se podařilo vybojovat Tomáši Krejčímu (nar. 2009). Tomáš je historicky prvním
hráčem ze Středočeského kraje, kterému se
povedlo dosáhnout takového skvělého umístění. Tomáš je členem Tenisu Dobříš (náš partnerský klub) a rovněž nastupuje k soutěžím
družstev za náš klub F. H. TK Dobřichovice.
Tomáš dal svým umístěním vzpomenout na
nedávná umístění našich hráčů bratrů Doubků.
Lukáš se v sezónách 2013 – 2015 umístil na
9. místě celostátního žebříčku a Vojta v roce
2018 byl na 8. místě v celé České republice.
Snad i díky tomu, že naši hráči a hráčky mají
možnost s takovými hráči trénovat, nebo se
účastnit kondiční přípravy, zaznamenávají
výborné výkony. To se například povedlo
našemu odchovanci Davidu Jedličkovi. David je
aktuálně na žebříčku 2. hráčem Středočeského
kraje v ročníku 2010. Rád bych ještě zmínil naši
hráčku Stellu Rundovou, která na letošním Mistrovství České republiky potrápila v osmifinále
Natálii Syrovou (CŽ 9). Všem gratulujeme a už
nyní se těšíme na další výsledky.
FH

Atletům skončila sezona
a začínají přípravu
Září a začátek října byl ve znamení pokračujících
závodů. Družstvo přípravek ASK Dipoli Černošice

– Dobřichovice si z finálového klání v Berouně
dovezlo skvělé šesté místo (z 20 závodících
družstev), na Černošickém běhu se na prvních
místech umisťovaly zejména naše atletky, a pro
žactvo bylo „vrcholem“ sezony mistrovství ČR
v Třinci.
Na MČR se představila Klára Zbožínková
na 100 a 200 metrů překážek. Mezi nejlepšími
dívkami v ČR si odvezla krásné 9. místo na 200
metrů překážek a skvělé zkušenosti.
Štafety na 4x300 metrů se účastnily Karolína
Görglová, Klára Zbožínková, Karolína Machová
a Lucka Hlavičková. Odvezly si nový klubový
rekord, skvělé zážitky a nové zkušenosti z velké
atletické akce.
Další akcí bylo finále přeboru Středočeského
kraje mladšího žactva a vložený závod přípravek
a staršího žactva v Čáslavi, kam se vypravilo pronajatým autobusem přes 60 závodníků v barvách
Dipoli z Černošic a Dobřichovic. Družstvo mladšího žactva i mladších žákyň jasně zvítězilo. Atleti
přípravek a staršího žactva posbírali 15 medailí
a překonali 10 klubových rekordů. Závěr sezóny
se povedl náramně.
V listopadu čeká jak žactvo (27. 10. – 1. 11.
2020), tak i přípravky (13. – 17. 11.) podzimní
soustředění v Sušici, v zimě, pokud vše dobře
dopadne, i lyžařské soustředění. Doufáme, že
se všechna soustředění budou moct uskutečnit.
Všichni se mají stále na co těšit, a všechny děti,
ale i trenéři mají stále co zlepšovat. Každý podnět
je výzvou, ale i možností se na chvíli zastavit
a popřemýšlet, co dělat ještě lépe….
HŠ

inzerce
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Státní oblastní archiv v Praze
nabízí volné služební místo odborného
referenta – archiváře
pro pracoviště v Dobřichovicích
Nabízíme volné služební místo v 8. platové třídě na pozici archiváře,
s možným nástupem od 1. prosince 2020 nebo dle dohody.
Místem výkonu služby budou Dobřichovice. Podávat žádosti lze do 9. listopadu 2020.
Podrobnější informace naleznete na úřední desce Státního oblastního archivu v Praze
(http://www.soapraha.cz/urednideska/) nebo na telefonním čísle 974 847 372.
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Kultura u nás i v okolí
Kulturní přehled
na listopad 2020
Výstavy

Křižovnický zámek, otevřeno středa – neděle
10:00 – 21:00
Jedním obrazem, jednou větou – výstava
fotografií Petra Vápeníka.
Výstava Petra Vápeníka bude na zámku

Café galerie Bím
Saudek 85
Zveme Vás na výstavu fotografií Jana Saudka,
který letos slaví své 85. narozeniny. Vystaveny budou jeho známá díla, ale i portréty
slavných osobností.
Výstava je k vidění od 7. září až do
2. listopadu v Café Galerie Bím.
Při uzavření kavárny nemůžete bohužel
výstavu shlédnout.

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

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

č í s l a

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

t e l e f o n n í

UPOZORNĚNÍ: v době uzávěrky byl stanoven nouzový stav do 3. listopadu, proto není jasné,
zda listopadové kulturní akce budou moci vůbec proběhnout. Byl již odřeknut koncert Marty
Töpferové a o konání adventních trhů, ohňostroje a plesu musíme rozhodnout podle aktuální
situace a rozhodnutí Krizového štábu.
Sledujte webové stránky města. Zda jednotlivé akce proběhnou, Vás budeme informovat také
přes SMS Informační kanál a na obecních vývěskách. Děkujeme za pochopení.
ak

COVID linka pro seniory 800 555 655

D ů l e ž i t á

Křižovnický zámek
otevřeno denně 10:00 – 21:00

nainstalována do konce roku. Individuální
komentovanou prohlídku přímo s autorem si
můžete domluvit tel. 739360488.
Plánovaná výstava Fotoklubu Beroun
bude přesunuta na příští rok.

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

Poruchy veřejného osvětlení –
Elektroštika, s.r.o.
251 625 761, 605 385 645
Poruchy sítě DOBNET
HelpDesk 277 001 151
Informační kancelář Dobnet o. s.
277 001 111
Vydává město Dobřichovice, IČ 241181,
se sídlem Vítova ul. 61, 252 29 Dobřichovice.
Informační list je periodickým tiskem
města Dobřichovice. Vychází 1x měsíčně
a je rozšiřován zdarma do všech domácností.
e-mail: info@dobrichovice.cz,
http://www.dobrichovice.cz
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