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Slovo starosty
Zimní údržba silnic
a chodníků
Již několik let nás nepotkala pravá „Ladovská
zima“ která vyžaduje důkladnou přípravu od
kolegů z technických služeb. I tak každoročně
nastane několikrát za zimu situace, kdy napadne
větší množství sněhu, případně namrznou
silnice a chodníky. Technické služby mají na
zimní údržbu k dispozici vlastní traktor s pluhem,
nástavbu se sypačem na multikáru a nástavbu
na zametací stroj, který v zimě slouží k odklízení sněhu a posyp chodníků. Pro tyto účely
máme zároveň zpracovaný plán zimní údržby,
v němž jsou stanoveny priority u jednotlivých
ulic z pohledu úklidu sněhu. Městské komunikace jsou tak rozděleny celkem na čtyři zóny, na
nichž probíhá zimní údržba v předem stanovených denních časových etapách. V první etapě
(od 6:00 do 9:00) odklízejí kolegové z technických služeb sníh a provádějí posyp na chodnících (zejména most a lávka) a ve svažitých ulicích
Brunšova. V druhé etapě (mezi 9:00 – 11:00)
probíhá úklid dopravně nejvíce zatížených místních komunikací v rovinné části města, tedy především ulic kolem škol (5. května, Březové, část
Raisovy, Mánesovy, Jugoslávské, Francouzské,
ale i Anglické, Vítovy, Za Mlýnem, Všenorské a Na
Plzeňce). Ve 3. etapě (mezi 11:00 – 15:00) pak
probíhá zimní údržba ostatních místních komunikací. Ve 4. zóně je zařazeno několik cest, které
se v zimě neudržují. Samostatnou kapitolou jsou

ulice Pražská a Tyršova, které jsou v majetku
a správě Středočeského kraje. Zimní údržba
těchto hlavních komunikací je tak plně v kompetenci Krajské správy a údržby silnic.
V zimě se pravidelně opakuje situace, že lidé
jsou sněhovou nadílkou překvapeni a diví se, že
všechny komunikace již nejsou v 7 ráno perfektně
uklizené. Berte prosím ohled na to, že kolegové
z technických služeb v těchto situacích opravdu
dělají maximum, ale nemohou být najednou
všude a při hustém a soustavném sněžení může
nastat situace, že některá ulice nebo chodník
není odklizen hned ráno. Občas bohužel nastane
i situace, že dojde k úrazu někoho, kdo na
kluzkém povrchu upadne a zlomí si ruku nebo
nohu. Za kolegy z technických služeb bych chtěl
všechny poprosit, aby v zimě nepodceňovali
nebezpečí, při sněhové nadílce nejezdili na kole,
nosili vhodnou obuv a my se na oplátku budeme
snažit, aby ulice byly uklizeny pokud možno vždy
včas a byly co nejbezpečnější.
Zároveň bych rád poprosil všechny, kdo odstavují svá auta na veřejných komunikacích, aby zde
svá auta při sněhové nadílce neparkovali. Platí to
především pro ulice v kopci, tedy pro Brunšov.
Dle informací od kolegů z technických služeb je
nejvíce takto nevhodně parkujících aut v ulici Na
Vyhlídce, především pak v její horní části směrem
k Centru komplexní péče. Důvodem je to, že traktoru s pluhem v místech, kde auta parkují, chybí
prostor pro manévrování a hrozí tak poškození
parkujících vozidel, která jsou přitom navíc zahrnuta hradbou odklizeného sněhu.

Vzpomínka na dva skvělé
chlapy
Je mi smutno, když píši tyto řádky a vzpomínám
na dva občany Dobřichovic, kteří nás opustili na
přelomu loňského a letošního roku.
V pondělí 21. prosince náhle zemřel dobřichovický starousedlík, moudrý a férový člověk, pan
Ladislav Halenka. Pokaždé, když jsem vezl auto
do servisu k Láďovi Halenkovi mladšímu nebo
jsem tam zašel jen na kus řeči po práci, se v dílně
odněkud neslyšně objevil i pan Halenka starší. Vždy
se šibalským úsměvem na tváři a dobrou náladou.
Nikdy nezapomenu na jeho vtipné historky a až
krutě trefné hlášky, komentující dění nejen v Dobřichovicích. Bude nám všem moc chybět.
Dne 7. ledna prohrál boj s nemocí pan prof.
Michal Mejstřík. Byl jedním z nejuznávanějších
českých ekonomů, zakladatel Institutu ekonomických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, v letech 2009 – 2014 člen Národní
ekonomické rady vlády a mnoha dalších institucí. V Dobřichovicích Michal Mejstřík vždy velmi
podporoval kulturu, ale především to byl velice
laskavý a přátelský člověk. Měl jsem to štěstí, že
byl mým prvním zaměstnavatelem po vysoké
škole. V jeho firmě jsem získával první pracovní
zkušenosti, poznal mnoho chytrých a zajímavých
lidí, z čehož dodnes čerpám i při své práci pro
město.
Pánové, čest Vaší památce!
Petr Hampl

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 bytovém 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.
Obrázek na titulní straně: Pohled z věže zámku. Foto Pavel Tichý
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Zprávy z městského úřadu
Nové tísňové linky pro
problémy s Covidem
Byly zpřístupněny dvě nové telefonní linky pro ty,
kteří mají nějaké problémy v souvislosti s nemocí
Covid-19.
Jedna je přístupná na telefonu 1221 a můžete
tam volat ve všední dny od 8 – 19 hodin, o víkendech 9 – 16:30 hodin.
Druhá linka je po seniory a můžete použít
bezplatný telefon 800 555 655.
Další tísňové linky:
Senior telefon (Život 90): 800 157 157 (nonstop),
ZDARMA
Linka seniorů (Elpida): 800 200 007 (denně
8-20), ZDARMA

Linka pro seniory (Seniorem s radostí): 792
308 798 (nonstop)
Zelená linka (Anděl Strážný): 800 603 030
(nonstop), ZDARMA
Linka důvěry (CKI Psychiatrické nemocnice
Bohnice): 284 016 666 (nonstop) – pro dospělé
Rodičovská linka (Sdružení Linky bezpečí):
606 021 021 (po-čt 9-21, pá 9-17) – pro rodiče,
učitele, vychovatele
Krizová linka SOS centra Diakonie: 800 567
567 (denně 9-20), ZDARMA
Nabídka pomoci pro potřebné z celé ČR: 242
487 824 (po-pá 9-17)
Linka EDA: 800 405 060 (po-pá 9-15), ZDARMA
– pro rodiče a blízké dětí s postižením

Očkování proti COVID-19
V těchto dnech se nemluví téměř o ničem jiném,
než o očkování proti pandemii COVID-19. Přinášíme pro vás jednak leták o očkování jako takovému a další leták o očkování obyvatel starších 80
let, které již minulý pátek začalo registrací těch,
kteří se očkovat chtějí nechat.
Vy dostanete tento list do svých stránek nejdříve 21. ledna. Do té doby se ještě na způsobu
provádění očkování může leccos změnit. Sledujte
proto i další informační zdroje. Sledujte i iniciativu našeho Sokola zřídit očkovací centrum přímo
v našem městě, v hale BIOS v areálu Sokola (viz
další článek).
vk

Domácí zpravodajství
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Očkování
proti Covidu snad
i v Dobřichovicích

Očkovací centrum
v Dobřichovicích očima
autora záměru

V současné „očkovací“ fázi boje proti nemoci
Covid-19 vznikla u nás v Dobřichovicích velmi
zajímavá a přínosná iniciativa, kterou založil
místopředseda Sokola Ing. Jiří Geissler se skupinou dalších spolupracovníků (Tom Tomášek,
Kateřina Filla Věnečková, Jana Dudešková
a další) – totiž nabídnout některé velké prostory našeho Sokola pro vznik očkovacího
centra nejen pro naše občany, ale i pro občany
širšího okolí. Hala BIOS, v současné době bez
sportovců, by k tomu byla velmi vhodná – velké
vzdušné prostory, dobrý příjezd, možnost parkování a další výhody. Přípravná skupina
záměr již rozpracovala, předložila nejprve
radě našeho města a všichni radní včetně starosty Hampla tento návrh podpořili. Návrh byl
hned nato předložen radnímu Středočeského
kraje pro zdravotnictví panu Pavlu Pavlíkovi,
který ho nyní se skupinou odborníků posuzuje
a hodnotí. Rychlou cestičku k radnímu Pavlíkovi pomohli umetat také Michael Pánek a Petr
Bendl.
V této fázi záměru nelze na stránkách tohoto
listu udělat zatím nic jiného než autorům a iniciátorům této nabídky jen poděkovat.
Celý náš okres Praha západ nemá, jak všichni
víme, žádnou nemocnici a z našeho Poberounčí
jezdíme za ošetřením buď do Prahy, nebo na
druhou stranu do Berouna nebo Hořovic. Očkování proti Covidu přímo u nás by velmi ušetřilo
našim občanům i těm z okolních měst a obcí
mnoho času i cestování za očkováním.
Doufejme, že se tato iniciativa ujme a očkování bude pro nás jednodušší, alespoň co se týká
dopravy.
Sledujte proto stránky města www.dobrichovice.cz, kde se snad brzy dozvíme více.
vk

V Dobřichovické hale BIOS by za určitých okolností mohlo vzniknout regionální očkovací covid
– 19 centrum. Zhmotnil by se tak nápad několika
nadšenců, který získal plnou podporu radních
města i vedení Tělocvičné jednoty Sokol. Návrh
řešení v sobě zahrnuje kromě nabídky odpovídajících, vzájemně oddělených a propojených
prostorů ve sportovní hale BIOS s dostatečnou
kapacitou parkovacích míst a další zázemí i spoluúčast organizačně schopných jedinců, či zapojení složek IZS a místních spolků a organizací
z Dobřichovic a okolí. Redakce IL má nabídku, tak
jak byla předložena Krajskému úřadu Středočeského kraje k dispozici. Jak se nápad zrodil a kudy
kráčel se lze dočíst níže. Snad to čtenáře nebude
nudit.
Kroutím hlavou zabořenou v dlaních. To přece
není možné, tohle nemůže být pravda. Stejné
pocity, které si poslední dobou musí prožít každý,
kdo má alespoň kus šedé hmoty v hlavě, při sledování naprostého diletantismu, neschopnosti
a fatálně pitomých návrhů prolhané vlády této
země. Je úterní večer, sedím v domečku u Tomáše
Tomáška u dolních závor. Rozhicovaná kamna,
vedle nich v křesle Tomáš a přede mnou hrnek
s jeho turkem. Co bys dělal, kdybys to dostal
na starost?, vzájemně se častujeme otázkami.
Teď právě myslíme na očkování. Na jeho organizaci. Zoufalství mocných je nepochopitelné,
neuvěřitelné. Téma nás zaujalo, protože další
dlouhé desítky minut na toto téma fantazírujeme
a vzájemně se korigujeme. Někdy před desátou
končíme a jdu domů. Překvapivě, možná kvůli té
vášnivé a skoro odborné diskuzi, se mi spousta
myšlenek dál honí hlavou. Ve středu k ranní kávě
volá Tomáš. Byl na tom stejně a pramálo spal.
„Gejzo, sepiš to, ať to vidíme napsané na papíru!“
Smskuji Kačce a volám našemu starostovi

(města). Oběma vysvětluji, že se chceme pustit
do něčeho naprosto šíleného. Ani jeden neváhá
a okamžitě slibuje účast na odpoledním setkání.
A taky mluvím s naším starostou (Sokola). I ten
souhlasí.
S vědomím, že máme-li k něčemu opravdu
smysluplně přispět, je třeba o sobě dát vědět
na správných místech. Ještě si krátce telefonuji
s Jirkou Růžkem, jeho názor je pro mne vždy důležitý. Jirka přitakává, zdá se mu to dobré. Proto
žádám Michala Pánka a Petra Bendla o pomoc
s pootevřením dvířek na středočeské hejtmanství.
Oba zvedají telefon a krátce vše vysvětlují. Závěr
– ať prý pošlu co máme za lubem ing. Pavlíkovi,
středočeskému radnímu pro zdravotnictví na
mail. Náš nápad určitě neskončí v koši, speciálně
okres Praha-západ je oříšek.
Odpoledne se nás pět schází v kanceláři,
probíráme vše z papíru s poznámkami, modifikujeme podle aktuálního vývoje. Vzniká mnoho
poznámek, které do půlnoci dostávají definitivní
strukturu a charakter konkrétní nabídky na vybudování očkovacího centra v Dobřichovicích.
Na jaře jsme si taky pomohli sami. Museli jsme.
Kdo mohl, usedl k šicímu stroji a našil roušky.
Přestože jsem potomek dámské krejčové a jednu
roušku také zbastlil, raději jsem využil těch lépe
ušitých. Teď by mohla přijít zase naše chvíle.
Když dokážeme zorganizovat divadelní slavnosti, rekordní piknik, setkání korvet a bůh ví co
ještě, proč bychom teď nemohli přijít s něčím
opravdu užitečným? Očkovací centrum – to
přece není jaderná elektrárna. Trošku selského
rozumu, životních zkušeností a ideální stavebnětechnické a situační podmínky a je hotovo.
Vnitřně členitá hala BIOS skýtá několik variant
řešení, možnost parkování v areálu až pro 150
aut, manévrovací plocha pro autobusy. K tomu
další zázemí – penzion s jídelnou, učebna, malý
sál. Ideální pro případné ubytování, stravování,
porady, call centrum, čekárnu při nepřízni počasí.
Skvělé napojení na silniční síť prostřednictvím
samostatného výjezdu z kruhového objezdu. Že
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jsme snílci a naivní umělci? Možná, ale vedle těch
pitomostí co celé další dny padají z oficiálních
míst, se stydět nemusíme. Korunu tomu nasazuje
Kačka v pátek ráno. „Člověče, já teď poslouchám
rádio a tomu se nedá věřit! Co my jsme vytvořili,
bychom snad mohli poslat jako vzor všem, co
by chtěli pomoci!“ Je to strašné a potěšitelné
zároveň. Nebo obráceně?
Ve čtvrtek odpoledne mailem, v pátek ráno
prostřednictvím podatelny v oficiální podobě.
Pan ing. Pavlík má náš návrh k dispozici. Už na
základě mailu mi telefonuje, bude se tím určitě
zabývat. Praha – západ nemá svou nemocnici,
tvar okresu je nepříznivý. Rohlík kolem Prahy
je třeba rozdělit na několik částí. Pokud jim to
jenom trochu zapadne do logistiky, nabídky asi
využijí. Tak uvidíme.
Poznámka pod čarou:
Pokud se tu bude očkovat, chápeme, že vše
bude zařazeno do nějakého centrálního systému
a podřízeno přesné metodice. I když za naprosto
ideální bychom považovali, kdyby k bílé čáře
někde mezi Radotínem a Černošicemi přijel státní
úředník, protokolárně by nám předal několik
mrazáků s vakcínami a přesný seznam požadavků
jaké informace a v jaké struktuře od nás bude
potřebovat. Na závěr bychom se domluvili, že
se třeba za 40 dní znovu na tom místě sejdeme,
vrátíme prázdné mrazáky a předáme několik
zálohovaných nosičů s požadovanými daty.
Vše ostatní by bylo na nás. A že by to klaplo, jak
nejlépe by mohlo, o tom nechť nikdo nepochybuje. Že už z toho dělám úplnou estrádu a fantazíruju? Kdepak! Poslouchejte rádio a televizi
– to je estráda! Jen tak mimochodem, až se před
Prahou začnou hromadit dodávky s vakcínami,
které nebude mít kdo zpracovat, protože centrální evidenční systém nebude fungovat, nebo
bude fungovat pomalu, my v Dobřichovicích
budeme schopni fungovat – náš návrh s něčím
takovým už přímo počítá (pamatujeme si fungování evidence vozidel, systém na prodej dálničních známek, evidenci výplat sociálních dávek
– jen blázen by spoléhal na centrální systém).
JG

Z jednání rady města
Na zasedání rady byli na svoji žádost pozváni
ředitel společnosti SD Bohemia Group a. s. M.
Frýbert a ředitelka Seniorského domu Ořech Ing.
I. Riegertová. Hosté představili radním vizi projektu Seniorský dům Dobřichovice na volném
pozemku vedle školy v Raisově ulici, který
nyní vlastní Rytířský řád Křížovníků s červenou
hvězdou. Společnost SD Bohemia Group již provozuje Seniorský dům Ořech, ve fázi projektu jsou
další dva domy. Záměrem investora je odkoupit
od Křižovníků pozemek a na něm vybudovat
a provozovat seniorský dům; součástí projektu je
i parkoviště a veřejná zeleň. V žádném případě by
vzniklé bytové jednotky neměly být prodávány
do osobního vlastnictví a tento závazek by měl
být podpořen dalšími omezeními a závazky.
Starosta podotkl, že ve strategických dokumentech města je počítáno na pozemku školních
dílen s výstavbou seniorského domu, který by
byl ve správě města a určen primárně dobřichovickým občanům. Pozemek za školou by pak měl

být dle návrhu územního plánu, proti kterému ale
podal Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou
námitku, vyčleněn na poloklidovou zónu. Radní
se pak shodli na tom, že to neznamená, že by
město mělo k projektu společnosti SD Bohemia
Group negativní postoj. Jednání o tomto záměru
budou pokračovat.
Ředitel ZŠ Dobřichovice Mgr. B. Stejskal
předložil radě rozpočet školy pro rok 2021.
Celkové provozní náklady jsou plánovány ve
stejné výši jako v roce 2020. Rada s rozpočtem
školy souhlasí.
Rada se zabývala žádostí o prominutí nájemného za byt a odložení splátek za předchozí
nájemné po dobu nouzového stavu z důvodu
ztráty zaměstnání rodinného příslušníka. Rada
nesouhlasí s prominutím řádného nájemného,
ale souhlasí s odložením splátek za nájemné po
dobu nouzového stavu žadateli a pověřuje tajemníka realizací tohoto usnesení.
Nájemce žádá radu o prodloužení nájmu
v objektu “Rotunda“ (kruhová stavba za ČOV).
Na základě jeho prací na údržbě objektu včetně
výměny vylomených zárubní, dveří apod. navrhl
starosta prodloužit dobu nájmu o další 4 roky; po
dobu dvou let by byl nájemci nájem odpuštěn,
po zbylé 2 roky by byla výše nájemného stejná
jako doposud, tedy 4.040,- Kč / rok.
Společnost CETIN žádá o schválení projektu
na vybudování nadzemní optické infrastruktury
s využitím stávajících sloupů nadzemního vedení
a osazení několika nových sloupů. Stávající
sloupy by byly využity k osazení optickými kabely
místo kabelů metalických. Starosta doporučuje
položení veškerých kabelů do země s ohledem
na to, že kdyby město povolilo náhradu starého
nadzemního vedení novým, znamenalo by to
prodloužení životnosti nevzhledného a anachronického nadzemního vedení o dalších mnoho let.
Pro CETIN přichází v úvahu 2 varianty:
vybudování cca 10 nových sloupů (z pohledu
města nešťastná varianta)
propojení trasy mezi chybějícím nadzemním
vedením pomocí výkopu
Starosta konstatoval, že město Dobřichovice za poslední roky ve vyvolaných investicích
zafinancovalo částky v řádech milionů na to,
aby bylo telekomunikační vedení umístěno pod
zemí. Dalším důvodem pro návrh nesouhlasného
stanoviska k vybudování nových sloupů a využití
stávajících sloupů pro nové optické kabely, je
snaha o zachování vzhledu lokality Brunšov
a jejího rázu, který by nové sloupy pro nadzemní
optickou infrastrukturu zcela jistě narušily.
Obec Všenory předložila žádost o vyjádření
ke stavebnímu záměru Splašková kanalizace
v lokalitě Všenory – Brunšov, Za Stodolou. Rada
souhlasí s tímto záměrem za podmínky uhrazení
příspěvku na rozvoj infrastruktury ČOV u všech
soukromých částí přípojek těch nemovitostí,
které dosud nebyly připojeny a pověřuje tajemníka realizací tohoto usnesení.
Rada projednala tyto návrhy společnosti
AQUACONSULT:
výše vodného a stočného pro rok 2021:
společnost AQUACONSULT navrhuje navýšení
vodného a stočného o 4,96 %, což je na úrovni
republikového průměru (ten je meziročně cca
5 %); dle konzultanta města pro tuto oblast
Ing. L. Nováka se výše vodného a stočného

v Dobřichovicích drží výrazně pod republikovým průměrem. Rada 5% zvýšení vodného
a stočného schválila.
obnova havarijního stavu části kanalizační
stoky od sídla firmy Alset do ulice Krátká:
rada projednala rozpočet na obnovu havarijního stavu části kanalizační stoky od Alset
do ulice Krátká: cena navržená společností
AQUACONSULT činí 319.140,- Kč bez DPH; Ing.
L. Novák doporučuje rozpočet schválit, což
rada provedla.
obnova zdroje „vrt Řevnice“ a ČS Park:
rada rovněž projednala rozpočet na obnovy
zdrojů „vrt Řevnice“ a zdroj pitné vody v parku;
AQUACONSULT předložil kalkulaci na obnovu
čerpadel, automatizované systémy řízení
a rozvaděče ČS Park ve výši 574.703,- Kč bez
DPH; Ing. L. Novák pokládá cenu za přiměřenou; kalkulace na obnovu čerpadel a objektu
armaturní komory vrt Řevnice činí dle společnosti AQUACONSULT 511.301,- Kč bez DPH,
i tato cena je dle Ing. L. Nováka přiměřená;
obě částky jsou plně započitatelné do PFOVaK
Rada provedení obou akcí schválila.
ČOV Dobřichovice – prověření statiky
nádrží, zejména stropní konstrukce regenerační nádrže:
navrhovaný rozpočet na celou akci ze strany
AQ činí 134.000,- Kč bez DPH; v tomto případě
však Ing. L. Novák navrhovaný postup rozporuje; poukazuje na to, že v případě zhotovení statického posudku v současnosti na něj
nebudou brát stavební firmy v době intenzifikace ČOV již zřetel; zároveň upozorňuje na
problematickou kalkulaci čištění nádrží ze
strany společnosti AQUACONSULT v minulosti
(i teď se jedná o nejvyšší položku rozpočtu);
navrhuje tedy dvě řešení – buď statické prověření nádrží a stropní konstrukce nádrže
provést až v průběhu projektu intenzifikace,
nebo naopak společně s tímto statickým prověřením provést i kroky, které by jinak byly
součástí intenzifikace – tedy realizovat přebudování regenerační nádrže na plánovanou
sekvenci D-N rovnou. Rada prověření statiky
neschválila a v jednání bude pokračovat.
SDH Dobřichovice žádá o navýšení odměn
za výjezdy pro členy sboru. Odměny byly naposledy aktualizovány v roce 1996 a jejich výše je
spíše symbolická. Velitel SDH Martin Jurkovec
žádá o možnost navýšení odměn na cca dvojnásobek oproti aktuálnímu stavu. Dále SDH
žádá radu o schválení nákupu defibrilátoru
z vlastního rozpočtu na výstroj a výzbroj. Radní
se shodli na potřebě nákupu AED defibrilátoru,
který bude pod správou SDH (patrně v jednom
z hasičských vozů); na základě získané zkušenosti
pak lze předpokládat nákup dalšího do správy
městského úřadu či jiné veřejné instituce. Rada
souhlasí s navýšením odměn členům SDH Dobřichovice za výjezdy ve výši dvojnásobku stávajících odměn, souhlasí s nákupem defibrilátoru do
hasičského vozu.
Stavebník předložil radě žádost o vyjádření
k rekonstrukci plotu k pozemku parc. č. 976, 977
směrem do Pražské ulice. Návrh obsahuje montáž
branky kvůli zlepšení přístupu na pozemek
a vyzdění nového plotu (resp. plné zdi) do výšky
2 m. Rada se k návrhu vyjádřila zamítavě; žadatel
bude informován o tom, že jeho návrh neodpo-
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vídá představám o vzhledu veřejného prostoru
v Dobřichovicích. Tajemník požádá stavebníka
o předložení nového návrhu oplocení dle konceptu doporučeného radou – tedy plot s výplní,
příp. kombinace podezdívky (v Dobřichovicích
např. zdejší kámen – křemenec) s řídkou výplní
(pletivo, plaňky) a na ni navazující zeleň.
Radní dále diskutovali o možnostech stanovení městských regulativů, které by omezovaly
budování oplocení sousedícího s veřejným prostranstvím; územní plán tyto pravidla dle vyjádření starosty neobsahuje, ale spolu s tajemníkem
zjistí možnosti zavedení těchto regulativů, ať už
v souvislosti s regulačním plánem města, územními studiemi konkrétních lokalit či jinou formou
– v tom případě bude jejich tvorbu koordinovat
Ing. arch. Filip Kándl.
Při řešení dokladů pro prodej domu čp. 534
v ulici Ke Křížku zjistil vlasník, že garáž na pozemku
1286/1 není zapsána v katastru nemovitostí a při
následném zaměření vyšlo najevo, že tato garáž
a oplocení zasahují do obecního pozemku č. 818/1.
Protože garáž byla kolaudována již v roce 1992, je
zřejmé, že se jedná o historickou chybu, stejně tak
oplocení bylo vybudováno za předchozího majitele.
Stávající oplocení je v přímce a plynule navazuje na
oplocení sousedního pozemku. Ing. M. Nosek navrhuje provést směnu částí obou pozemků podle
současného stavu tak, že by došlo ke směně cca
22 m² z pozemku žadatelky a obci by za ni poskytla

část pozemku č. 1888/1 na ulici Ke Křížku o velikosti
cca 29 m². Žadatel se domnívá, že by touto úpravou
došlo k narovnání vlastnických vztahů v souladu se
skutečným stavem a do budoucna bude zachována
linie ulice Ke Křížku. Rada předloží tento bod k projednání zastupitelstvu města.
Pan Podlipný předložil k posouzení zmenšenou variantu projektu DPS Dobřichovice cca
o 15%. Rada ve svém usnesení ze dne 24. 11.
2020 požadovala zmenšení projektu o 25%; což
návrh nesplňuje. Rada města Dobřichovice trvá
na zmenšeni objemu stavby min. o 25%.
Podle zápisů z jednání rady vk

Znáte naše komplexní
psychosomatické vyšetření?
Centrum komplexní péče Dobřichovice vám
posílá první pozdrav v letošním roce a věříme, že
nám přinese více stability než rok předchozí.
Mnozí z vás už jste v našem centru někdy
byli. Ať už na rehabilitačním vyšetření či na fyzioterapii. Ne všichni ale možná znáte Komplexní
psychosomatické vyšetření, které jsme v našem
centru před mnoha lety vytvořili. Seznamte se
tedy s vlajkovou lodí našeho centra!
Komplexní psychosomatické vyšetření je nejkvalitnější možnost psychosomatického vyšetření
v našich centrech. Jedná se o jedinečnou kombi-

naci vyšetření rehabilitačním lékařem, fyzioterapeutem a psychologem. Zásadním benefitem při
tomto vyšetření je společná konzultace těchto
tří odborníků, při které se doplňují informace ze
tří stran. Ve vzájemném tvůrčím prostředí vzniká
pravidelně nový a celistvější pohled na pacienta
s návrhy na možné terapeutické postupy.
Po společné schůzce terapeutického týmu
je pacient informován o závěrech z vyšetření
a dostává odbornou zprávu. Následnou terapii
může pacient zahájit v našem centru. Celková
doba potřebná k vyšetření je 4,5 hodiny, ne vždy
musí celé vyšetření proběhnout v jediný den.
Pro koho je toto vyšetření vhodné?
Primárně se zabýváme obtížemi pohybového systému, s nimiž však mohou být spojeny
i jiné fyzické obtíže a jejich propojení nemusí
být vždy zcela zřejmé. Vyšetření je vhodné pro
klienty, jejichž zdravotní obtíže jsou dlouhodobé, případně se častěji opakují. Také však
pro klienty, kteří již absolvovali řadu vyšetření,
ale lékaři nenašli jednoznačnou příčinu jejich
obtíží.
V případě zájmu o vyšetření stačí vyplnit formulář na našem webu a vyčkat na kontaktování
koordinátorkou programu, která dohodne vše
potřebné.
Mgr. Kateřina Šestáková, CKP Dobřichovice
www.ckp-dobrichovice.cz

Zajímavosti
Čestní občané obce a města
Dobřichovice
Od pradávna měly obce a města pravomoci
odměňovat nebo jinak uznávat zásluhy svých
občanů, ale i jiných osobností, které se nějakým
způsobem zasloužili pro obec a její občany. Je
to záležitost, která se uděluje jednou za mnoho
let těm, kteří např. proslavili své bydliště nebo
rodiště, nebo naopak pomohli obci/městu
dosáhnout určitého cíle, na které by jinak nestačilo. V minulých letech se samozřejmě našli
i takoví nositelé čestného titulu, kteří ho obdrželi z jiných důvodů, ale u nás nejsou prakticky
žádní.
Udělování těchto privilegií je dnes řízeno
podle Zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích),
kde v § 36 se dočteme:
Obec může udělit fyzickým osobám, které se
významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj
obce, čestné občanství obce. Čestný občan obce má
právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce
svá stanoviska v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce.
V následujícím článku uvádíme jména čestných občanů Dobřichovic od konce 19. století až
po dnešek.
Čestní občané obce/města Dobřichovice
1. Prof. JUDr. Antonín rytíř Randa, právník, předseda České akademie věd a umění, místopředseda Nejvyššího říšského soudu byl jmenován
čestným občanem v roce 1898. Bydlel ve vile
čp. 103 v Tyršově ulici.
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2. Josef Nosek st., dlouholetý starosta obce
Dobřichovice byl jmenován čestným občanem v roce 1898 v souvislosti s udělením
vyznamenání – stříbrného záslužného kříže
s korunou. Bydlel ve statku čp. 25 a čp. 26
v Palackého ulici.
3. J. M. ThDr. Václav Horák, velmistr Řádu křižovníků s červenou hvězdou jmenován čestným
občanem dne 3. května 1899.
4. JUDr. Josef Herold, poslanec zemského i říšského sněmu, jmenován čestným občanem
v roce 1899. JUDr. Herold měl v naší obci vilu
čp. 119 na rohu Strmé a ul. K Tenisu. JUDr.
Herold zemřel v roce 1908.
5. Kníže Jiří z Lobkovic, nejvyšší maršálek Království českého, byl jmenován čestným občanem
13. května 1905 – tehdy k jeho 60. narozeninám. Za jeho podporu vybudování mostu
v Dobřichovicích a za jeho zásluhy o samosprávu obcí obecně.
6. František Procházka, dlouholetý starosta
obce, byl jmenován čestným občanem dne
17. května 1913, patrně při ukončení jeho
funkce starosty, kterým byl v letech 18911913. Bydlel nejprve v bývalé restauraci Na
staré poště čp. 5. Kolem roku 1898 si postavil dům vedle mostu čp. 128, kde bydlí jeho
potomci dodnes.
7. arm. gen. Jan Syrový, legionář, hrdina od
Zborova a vysoký důstojník československé
armády ve 20. a 30. letech, byl jmenován čestným občanem na slavnostní schůzi zastupitelstva v sokolovně dne 10. dubna 1938. Bydlel
ve vile čp. 330 na rohu Strmé a Lesní ulice. Byl

zbaven čestného občanství rozhodnutím rady
MNV Dobřichovice dne 13. července 1948.
8. Představitelé francouzského partnerského
města Villieu Loyes Mollon pánové Claude
Marcou (bývalý starosta), Eric Beaufort (současný starosta) a Claude Festaz (předseda
výboru pro spolupráci partnerských měst)
byli jmenování čestnými občany města za
jejich zásluhy o rozvoj přátelství mezi městy
Villieu Loyes Mollon a Dobřichovice dne 3.
června 2012 během návštěvy delegace Villieu
Loyes Mollon v Dobřichovicích.
9. Jan Hrubý, umělec, houslista a místní rodák
byl jmenován čestným občanem při příležitosti jeho 70. narozenin. Schváleno usnesením zastupitelstva města dne 11. prosince
2018 a předáno Janu Hrubému dne při jeho
koncertu v dobřichovickém zámku.
Problematické je rozhodnutí plena Místního
národního výboru Dobřichovice z roku 1948
o udělení čestného občanství Dobřichovic tehdejšímu prezidentu Klementu Gottwaldovi. Byly vyhotoveny všechny dokumenty včetně čestné plakety,
ale vzhledem k tomu, že jsou i dnes uloženy
v archivu našeho města, nebyly zřejmě nikdy odeslány a Klement Gottwald buď čestné občanství
tehdy bezvýznamných Dobřichovic nepřijal, nebo
nějaký nadřízený orgán snahu našich předchůdců
zamítl či odmítl. Klement Gottwald se téměř jistě
čestným občanem Dobřichovic nestal. Toto potvrdil i archiv prezidentské kanceláře v roce 2015,
že v jejich záznamech se Dobřichovice a čestné
občanství pro Gottwalda nevyskytují.
vk
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Testování Scio v 9. ročníku

Jazzový houslista Jan Hrubý, místní rodák

Poděkování Jana Hrubého
Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo
města Dobřichovice,
dne 20. 11. 2018 jsem byl poctěn udělením
čestného občanství města Dobřichovic. Města,
které je mým rodištěm, a kde jsem prožil více než
polovinu svého dosavadního života. Léta dětství,
dospívání i dospělosti, kdy jsem bydlel v Dobřichovicích, stále považuji za období v mém životě
nejdůležitější a nejšťastnější.
Při vzpomínkách na léta padesátá minulého
století, se mi často vybaví zvláštní charisma Dobřichovice, jako by zde neměla ještě „navrch“ komunistická totalita. Mimo jiné to přisuzuji výchově
mých rodičů a okolí, ve kterém jsem vyrůstal.
Až v dospívání jsem si začal uvědomovat, jaký
morální vliv měl na nás v útlém věku takový člověk,
jako byl náš cvičitel v Sokole Heřman Janka a jak
jsem byl šťastný, že ho zdravím sokolským: NAZDAR
BRATŘE. Vliv na výchovu a utváření charakteru to
mělo význam zásadní. Bohužel, nejproduktivnější
dobu života byla naše generace deptána komunistickým diktátem. A o to víc si dnes vážím toho, na
jaké ekonomické, kulturní a společenské úrovni se
moje rodné město v současnosti nachází.
Na závěr mého dopisu musím upřímně poděkovat, že se mi dostalo cti být čestným občanem
Dobřichovic.
Se srdečným pozdravem,
Jan Hrubý

Jak budou letos
vypadat přijímací
zkoušky na
Gymnázium
Oty Pavla?
Ve školním roce 2021/22 bude otevřena jedna
třída čtyřletého studia se všeobecným zaměřením a jedna třída šestiletého studia (pro žáky
7. tříd základních škol) všeobecného zaměření
s rozšířenou výukou anglického jazyka. Do každé
třídy bude přijato 28 žáků.

Všichni zájemci o obory s maturitní zkouškou budou skládat celostátní jednotné přijímací
zkoušky formou písemného testu ze vzdělávacích
oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její
aplikace. Gymnázium Oty Pavla nebude organizovat další vlastní přijímací zkoušky. Podrobná
kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna k 31.
1. 2021 na adrese www.gop.cz. Inspiraci k tréninku na celostátní přijímací zkoušky naleznete
na adrese www.cermat.cz.
Jednotné přijímací zkoušky 1. kola přijímacího
řízení se budou konat ve dnech 12. a 13. dubna
2021 pro čtyřleté studium a 14. a 15. dubna 2021
pro šestileté studium. V rámci přijímacího řízení
bude také hodnocen prospěch ze základní školy
a umístění na předních místech v obvodních
a krajských kolech předmětových soutěží, které
musí být doloženo diplomem či potvrzením v přihlášce ke studiu.
Přihlášky ke studiu je nutné odevzdat na předepsaném formuláři MŠMT nejdéle do 1. března
2021.
Gymnázium Oty Pavla se nachází v krásném
a klidném prostředí Radotína. Patří mezi nejmenší gymnázia v Praze, neboť v deseti třídách
studuje přibližně 300 studentů. Jako jediná
škola v ČR úzce spolupracujeme s Golf Academy
v areálu Prague City Golf Club, který se nachází
v těsné blízkosti školy.
V současné době Gymnázium Oty Pavla
nabízí šestileté denní studium všeobecné s rozšířenou výukou anglického jazyka a čtyřleté
denní studium se všeobecným zaměřením, ve
kterém výuka probíhá podle vlastního školního
vzdělávacího programu. Studium obou oborů
je všeobecným základem pro vysokoškolské
studium přírodovědných, technických a humanitních oborů nejen v České republice, ale
i v zahraničí.
Gymnázium plně podporuje rozvoj talentovaných žáků ve všech oborech rozmanitou nabídkou volitelných předmětů, individuální přípravou
pro předmětové soutěže i účastí v mnoha vzdělávacích projektech.
Těšíme se na šikovné studenty a všem přejeme
hodně úspěchů u přijímacího řízení.
Jana Hrkalová, ředitelka gymnázia

Jako každý školní rok se 9. ročník naší školy účastnil národního testování společnosti SCIO. Letos
tomu nebylo jinak, a tak v listopadu usedli deváťáci k počítačům, aby předvedli svoje vědomosti.
Poslední roky měly výsledky našich žáků stoupající tendenci, nicméně letos jsme byli v úplně
jiné situaci díky odlišné formě vzdělávání, a to
v podobě distanční výuky. Ve výsledcích se měla
tedy odrazit i kvalita výuky na dálku naší školy.
Celkem se testování zúčastnilo 11.013 žáků
základních škol a gymnázií z celé republiky. Toto
testování má za úkol zajistit porovnání s ostatními a získat kvalitní a nestrannou zpětnou
vazbu. Projekt využívá unikátní srovnávací testy
připravené podle nejnovějších poznatků a přináší
porovnání se stovkami škol z celé ČR. Díky testu
obecných studijních předpokladů, používanému
celosvětově ke zjištění předpokladů studentů
k dalšímu studiu, je možné zjistit, na kolik žáci
využívají svůj studijní potenciál v jednotlivých
předmětech.
Výsledky naší školy v matematice, českém
i anglickém jazyce jsou vysoce nadprůměrné.
Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky
než 90% škol v matematice a 70% v českém
jazyce. V anglickém jazyce úroveň našich žáků
je opět na vysoké úrovni, očekávané znalosti na
konci základní školy (A2) dosahuje 95% žáků,
více než polovina žáků je na úrovni B1, která je
stanovená na konci střední školy, tedy na úrovni
maturity. Pět procent testovaných žáků dokonce
dosahuje úrovně C1. V analýze výsledků bylo
konstatováno, že potenciál našich žáků je využíván optimálně a jejich výsledky odpovídají úrovni
jejich studijních předpokladů. Tyto poznatky jednoznačně ukazují, že se s žáky v naší škole pracuje
dobře nejen v době prezenční výuky, ale i v době
covidové, tedy v průběhu distanční výuky. Jen
pro zajímavost, úroveň našich žáků v matematice
je vyšší, než pět zúčastněných víceletých gymnázií (celkem se testování zúčastnilo 12 gymnázií).
Tyto výsledky společně s výsledky z předchozích
let jasně ukazují, že se v naší škole s žáky pracuje
koncepčně a zejména kvalitně.
Závěrem bych chtěl poblahopřát a poděkovat
všem zúčastněným žákům i jejich paní učitelkám.
B. Stejskal

Zprávy z dobřichovického
domku
Středisko volného času Dobřichovický domek
je díky vládním opatřením pro zájmové aktivity
zatím stále uzavřené, ale jakmile to bude možné,
opět otevřeme a budeme pokračovat jako
bychom nikdy nebyli tak dlouho omezeni v naší
činnosti. Rodiče nebudou muset platit znovu za
2. pololetí. Děti budou pokračovat v kurzech tam,
kde skončily, dokud neproběhne u každé aktivity
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15 lekcí. Vzhledem k tomu, že se některé aktivity
na podzim částečně obnovily nebo pokračují
online, tak je samozřejmě počet proběhlých lekcí
u všech kroužků rozdílný, ale vedeme si evidenci
v systému AUKSYS a můžeme Vás dle potřeby
informovat. Komunikujte vždy nejprve se svým
lektorem dané aktivity.
Vzhledem k tomu, že jsme momentálně
všichni zahlceni maily, rozesíláme zprávy pouze
těm, komu se kroužek znovu obnovuje. Všeobecné informace o zavření/otevření kurzů
najdete u nás na webu pod AKTUALITAMI.
Zatím pro Vás připravujeme letní příměstské
tábory, které zveřejníme v únoru na webu SVČ.
Kromě toho využíváme pauzy a upravujeme
prostory v Dobřichovickém domku, přemýšlíme
nad novými aktivitami a moc se na Vás všechny
těšíme. Děkujeme Vám za Vaši podporu a sounáležitost.
Radka Alexy

Angličtina
v Dobřichovickém domku
i on-line
Od 2. února začíná 2. pololetí Aj pro dospělé
i děti. Rádi přivítáme nové zájemce. Výuka nyní
probíhá on-line podle jiného rozvrhu, po 2 – 3
studentech. Jakmile to situace umožní, počítáme
s návratem do Dobřichovického domku.
Angličtina pro dospělé-běžný rozvrh
úterý 17.30 – 18.45 AJ konverzace středně
pokročilí
čtvrtek 10.00 – 11.15 středně pokročilí I
pátek 9.00 – 10.15 mírně pokročilí I
pátek 10.30 – 11.45 mírně pokročilí II
(aktuálně u většiny kurzů on-line je v nabídce více
časů)
(římská číslice u kurzů označuje přibližný
stupeň pokročilosti, případné časové změny
v rozvrhu možné po dohodě)
Výuka probíhá v malých skupinkách (učební
texty s poslechy jsou doplňovány aktuálními
internetovými materiály v angličtině s možností
pravidelného sledování vybraných videí. Vždy
můžete počítat s ukázkovou lekcí zdarma. Cena
jedné lekce v pololetním kurzu je 140 Kč za 75
min. (dle počtu studentů).
AJ hrou a písničkou pro děti-běžný rozvrh
Úterý 13.15 – 14.15 začátečníci- 1. – 2. třída
Úterý 14.40 – 15.40 mírně pokročilí- 3. – 4. třída
Za pomoci interaktivních cvičení, písniček,
básniček, herních aktivit, sledování videí a čtení

Dědi z Dodo va výletu – když se ještě mohlo

V Dodo se i plavalo – když se ještě mohlo
se děti seznámí se základní slovní zásobou a jednoduchými větami, čímž snadněji a přirozeně
objeví nový jazyk.
Za běžných podmínek je převádění dětí ze
školní družiny do DoDo a zpět zajištěno.

Více informací o všech kurzech na: https://
www.dobrichovickydomek.cz/ nebo na telefonu
č. 776 028 441.
Z. S.

Na adrese Za Parkem 867 bydlím roky a do
parku chodím s dcerkou, dnes čtyřletou. Bezdomovce potkáváme, většinou sedí u kraje parku
na lavičce a nikdy nás neobtěžovali. Jeden loni
umřel, chudák. Z pohledu stěžovatelů se tedy
situace – s jistou dávkou cynismu – zlepšila.
Dopoledne v parku volně pobíhají psi. Odpoledne je plný hulákajících dětí (i toho mého). V podvečer se tu schází adolescenti, pouští si nahlas
muziku a pokuřují u prolézaček. V Dobřichovicích

je plno hřišť pro malé děti, ale málo míst, kde by
se teenageři mohli poflakovat, kloncat a zevlovat.
V pátek bývá v parku připitá mládež. Tak třikrát za
večer je slyšíme až do ložnice. Mívám radost, že
se lidé dobře baví a přeju jim to. Žádný nářek znásilňovaných žen. Normální cvrkot v centru živého
městečka.
Na co z toho si asi moji sousedé stěžují?
Všechno je to docela normální. Kdo si chce
posedět v parku (s pivem nebo bez) je člověk jako

Názory čtenářů
Zamyšlení k vyhlášce
o veřejném pořádku
v parku
V Informačním listu č. 12/2020 stojí, že se připravuje vyhláška o veřejném pořádku. Má vyhnat
bezdomovce z parku, na popud četných stížností
počestných Dobřichovanů. Zkusím popsat, jak
vidím park já.

10

1/2021
kdokoli jiný a je chyba si myslet, že jsme nějací
lepší. Nejsme, nikdo není. Neměli bychom pyšně
chtít z mít parku oázu pro maminky s dětmi, ale
pokorně si přiznat, že park je pro všechny.
Je tu totiž i jiný rozměr věci. Budeme-li
některé lidi odhánět, protože se nám nelíbí,
nevoní nám a my je tady nechceme, vystavujeme
se sami nebezpečí. Jednou možná přijde někdo,

komu zase nebudeme vonět my. Jak moc se liší
popíjení v parku od vinařských slavností, kdy
se počestní Dobřichované máznou sektem? Oč
je horší pivo na lavičce, než o pár metrů dál na
zahrádce hospody?
Jsem přesvědčen, že vyhánět lidi na okraji
společnosti ještě na větší okraj není ani chvályhodné, ani prozíravé. Je to snaha o nějaký lepší,

„čistý, bezpečný a dokonalý“ svět. Málokdo si
přitom uvědomí, že pokud budeme obklopeni
jen samou dokonalostí, bude nám to nutkavě
připomínat naši vlastní nedokonalost. A to není
příjemné nikomu.
Ondřej Nehasil

Sport
Atleti z Černošic
a Dobřichovic stále
v kondici
„Kovidové“ časy závodům a společným tréninkům nepřejí. Ale atletům ASK Dipoli to zas až tak
nevadí, protože vědí, že sport je pro ně v tento
čas obrovskou vzpruhou. Pravidelný, individuální trénink je dobrý nejen pro udržení fyzické
kondice, ale i pro psychickou vyrovnanost.
A kdyby náhodou se závody konaly, tak super,
jsou na ně připraveni.
Termíny atletických závodů se v termínové
listině Českého atletického svazu mění téměř co
týden. Pro většinu atletů jsou závody příležitostí,
jak poměřit své síly a zúročit své získané tréninkové zkušenosti s ostatními atlety. Pro mnohé je
to však o boji se sebou samým a o překonávání
vlastních hranic i rekordů. V tomto „kovidovém“
čase, kdy atleti nevědí, zda se vůbec nějaké
závody na jaře budou konat, jedno ví jistě –
důležité je se nevzdat a bojovat hlavně sám se
sebou, s vlastní leností a vůlí, protože sport je
jedna z mála věcí, která skutečně může pomoci
v časech ne zrovna lehkých.
V tom atletům maximálně vycházejí vstříc
a pomáhají trenéři ASK Dipoli, kteří se vždy snaží
najít řešení pro danou momentální situaci protikovidových opatření. Ve stupni PES 5 nabízejí
online tréninky, individuální tréninky či tréninky
ve dvojicích jak ve sportovním areálu v Černošicích Mokropsech, tak i v areálu TJ Sokol Dobřichovice, a to s ohledem na dodržení stanovené
vzdálenosti mezi sportovci a maximálního počtu
osob, které se mohou setkat.
Zájem o tréninky často převyšuje nabízené
možnosti, což je dostatečným signálem pro
trenéry, že atleti mají zájem trénovat, stále na sobě
pracovat nebo se alespoň udržovat v kondici.
Pokud situace nakonec dovolí, a trenéři ASK
Dipoli věří, že ano, tak závody na jaře skutečně
budou. A atleti na ně budou připraveni, protože
na sobě stále makají – ani ne tak kvůli závodům,
ale kvůli sobě a vlastnímu pocitu, že pro sebe
a svou i duševní pohodu dělají maximum.
Poctivě pravidelně trénují i dospělí hobby
sportovci, o svých cílech, výkonech či tréninkových plánech se radí s trenéry, kteří jsou jim
k dispozici on-line nebo v domluvených časech
na sportovištích. O svých výkonech, pokrocích
či zážitcích z tréninků se dělí atleti s ostatními
každý den na sociálních sítí, a to platí i o dospělých hobby sportovcích. Trenéry ASK Dipoli velmi
těší, že jsou stále v kontaktu se svými svěřenci,
ale zejména si cení toho, že se členové dokáží

Děvčata při treninku

Naši nejmladší hráči po utkání
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povzbuzovat navzájem a to i díky sociálním
médiím, která jim umožňují spolu stále komunikovat.
Pro atlety jsou na jaro připravena tři soustředění, z nichž jedno bude kondiční, a sice
v místech, kde atleti společně ještě nebyli –
v Josefově dole v Jizerských horách. Další dvě
soustředění jsou naplánována v naší oblíbené
Sušici v hotelu Gabreta. Věříme, že soustředění se
uskuteční, protože se všichni už opravdu těšíme.
V současné době probíhá online zápis nových
zájemců o tréninky atletiky ASK Dipoli na II. pololetí. Zápis se netýká stávajících členů, kterým je
členství automaticky prodlouženo. Přihlásit se je
však možné i v průběhu celého školního roku.
Hedvika Šebková

F. H. Tenis klub
Dobřichovice – Tenisová
školička 2021
Vážení sportovní přátelé, rád bych vám poskytl
nezbytné informace o organizaci a průběhu tenisové školičky v našem klubu. Tenisový klub F. H.
TK Dobřichovice tímto způsobem doplňuje svoji
členskou základnu (již 22 let) pro závodní týmy.
Všechny naše závodní družstva hrají nejvyšší Středočeskou soutěž a každý rok bojujeme o účast na
Mistrovství České republiky. Vhodná doba pro
seznámení se s tenisem je věk od 4 let. Tréninky
na dvorci budou pravidelně vždy 2 x týdně od
pondělí do pátku dle časových dispozic v období

od 1. 3. do 30. 6. 2021 a dále o prázdninách dle
dohody. Nezbytnou součástí tenisové školičky
bude rovněž kondiční příprava, která děti rozvíjí
po motorické stránce (trénink na dvorci, kondiční příprava, tréninkové zápasy, fyzio cvičení,
masáže, turnaje atd.). Podrobnější informace
získáte na internetové adrese našeho klubu, které
jsou www. f.h.tkdobrichovice. cz
Přihlásit se můžete přímo na telefonu
+420 739 320 385 (paní Hávová) nebo prostřednictvím e-mailu f.h.tkdobrichovice@gmail.com.
Tenisová školička bude pokračovat i na podzim
2021 a poté se bude trénovat i v hale. Rád bych
zdůraznil, že se jedná o plnohodnotnou přípravu
pro závodní tenis a doplnění závodních týmů.
FH

Kultura u nás i v okolí
Spouštíme fotografickou
soutěž
Kulturní centrum města Dobřichovice vyhlašuje
fotografickou soutěž pro všechny, které baví
fotit, nebojí se experimentovat, hrát si s kompozicí, vyhledávat zajímavé objekty či místa
v Dobřichovicích a mají rádi nové výzvy. Soutěž
bude spuštěna od února a poběží do 15. května
2021. Název tématu jsou “Dobřichovice vaším
objektivem”. Rádi bychom vás vybídli i k hledání
málo známých míst nebo k zachycování detailů
nevšedních lokalit či objektů. Vyhlášeny jsou tři
věkové kategorie A do 12 let, B 13 – 18 let a C nad
18 let. Jeden účastník může přihlásit maximálně
5 fotografií. S podmínkami a podrobnostmi
soutěže se seznámíte na webových stránkách
www.kcdobrichovice.cz, kde najdete i elektronickou přihlášku. Odkaz bude platný od začátku
února. Budou zde ke zhlédnutí také přihlášené
fotografie. U dětí do 15 let je k účasti potřeba
souhlas rodičů, vše je na webových stránkách
vysvětleno. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne
během června v dobřichovickém zámku, kde
bychom také rádi vítězné fotografie vystavili.
Těšit se můžete na zajímavé ceny. Hlavní výherci
obdrží hodnotné poukazy (např. výrobu fotografie v rámu dle přání).
Chceme vytvořit aktivitu, která vás bude bavit
a zároveň vám dá možnost se veřejně realizovat
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i v této nelehké době. Velmi se těšíme na vaše
snímky a sami jsme zvědaví, kolik se nám do 15.
května sejde snímků. Zapojit se můžete po celou
dobu trvání soutěže.
Přejeme dobré světlo a entusiasmus!
Za organizační tým Andrea Kudrnová

Kulturní přehled
Dobřichovic
na únor 2021
Čtvrtek 18. února 4.
on-line beseda z Městské
knihovny
O životních rituálech,
rozchodu a svatbě
Barbora Zemanová, autorka knihy
Ženské rituály a obyvatelka Karlíka
bude hostem na živém online vysílání z dobřichovické knihovny.

Průvodkyně pořadu Iveta Kučerová
se jí bude ptát na její zajímavou
profesi a jak se jí proměnilo mateřství. Dále co ji pomohlo překonat
největší životní krizi.
Rezervace místa předem je nutná:
https://online.zivaradost.cz/barbora,
počet míst limitován. Večer je beneficí pro Živou radost – program pro
ženské zdraví a primární prevenci,
platba naruby – volitelně po události.
Pořadatel: Iveta Kučerová, knihovna
Dobřichovice a KC Dobřichovice

Únor až do 15. května
Dobřichovice vaším
objektivem
Fotosoutěž pro širokou veřejnost.
Podmínky soutěže na www.kcdobrichovice.cz. Odkaz bude platný
od začátku února. Pořádá: Kulturní
centrum Dobřichovice
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Odkaz bude platný od začátku února
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VEŘEJNÁ SBÍRKA
CHCEME PODPOŘIT VÝSTAVBU
divadla/ kulturního sálu v Dobřichovicích!
Kč

Kč

13.11.2019

Alexy Radka

5 000

15.09.2020

Háva Filip

1 000

17.12.2019

Havlík Daniel

10 000

15.09.2020

Krombholz Jiří

4 000

20.12.2019

Dětský vánoční jarmark,
SVČ Dobřichovický domek

15 525

17.09.2020

Pásek Martin

5 000

23.12.2020

Čermáková Dana

17.09.2020

Bártová Zuzana

1 000

27.01.2020

Bezděk Vladimír

17.09.2020

Kingová Marta

18.02.2020

Kratochvílovi Václav a Tereza

17.09.2020

Cabálek Roman

26.02.2020

Richter Musilová Oldřiška

21.09.2020

Růžek Jiří

13.03.2020

Čermáková Dana

21.09.2020

Slezáková Gabriela

13.03.2020

Nová Jarmila

1 000

17.04.2020

Kučer Milada

2 000

03.05.2020

Caldovi Emil a Ivana

5 000

09.05.2020

Kočík Filip

1 000

24.05.2020

Změlíková Alice

1 000

01.06.2020

Hallmann Christian

19.06.2020

Čekanová Hana

22.06.2020

Sikytovi Josef a Renata

25.06.2020

Čermáková Dana

03.07.2020

Gemperlovi Jiří a Věra

28.07.2020

Bím Tomáš

13.08.2020

250
1 000
10 000
1 000
250

3 000
10 000
5 000

21.09.2020

Ocelíková Zdeňka

25.09.2020

Polák Jan

25.09.2020

Benefiční odpoledne

29.09.2020

Lopez Kateřina

2 222

05.10.2020

Bek Bedřich

2 000

1 000

06.10.2020

Režný Radomír

2 000

10 000

07.10.2020

Toman Libor

5 000

3 000

12.10.2020

Šerclová Iva

1 000

500

12.10.2020

Kratochvílovi Václav a Jarmila

2 000

13.10.2020

Šaroun Jaroslav

5 000

10 000

16.10.2020

Vaňková Monika

1 000

Vlčanová Zdeňka

500

26.10.2020

Roberts Petra

300

17.08.2020

Žalčíková Monika

10 000

31.12.2020

ARAMIT s.r.o.

10 000

12.09.2020

Hájek Jan

500

06.01.2021

Basl Zdeněk

2 000

14.09.2020

Janoušková Jaroslava

2 000

celkem

Příspěvky posílejte na bankovní účet sbírky č. 2019777775/5500 (Raiffeisenbank).
Stav účtu můžete sledovat na www.rb.cz pod záložkou „Povinně zveřejňované informace“.
Do vyhledávače zadejte název Dobřichovice sobě DIVADLO.
Pokud si nepřejete být jmenovitě uvedeni, prosím napište to do poznámky.
Radka Alexy (770 105 17)
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500

500
1 000
14 300

12 000

180 347

1/2021

15

1/2021

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

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

Rudé srdce na věži křižovnického zámku. Foto Hynek Moravec

16

Vydává město Dobřichovice, IČ 241181,
se sídlem Vítova ul. 61, 252 29 Dobřichovice.
Informační list je periodickým tiskem
města Dobřichovice. Vychází 1x měsíčně
a je rozšiřován zdarma do všech domácností.
e-mail: info@dobrichovice.cz,
http://www.dobrichovice.cz
Evidováno Ministerstvem kultury ČR
pod č. MK ČR E 11061
Datum vydání 18. ledna 2021
Uzávěrka příštího čísla je 15. února 2021
Řídí redakční rada ve složení:
V. Kratochvíl (odpovědný redaktor),
P. Hampl, M. Pánek, J. Růžek,
J. Knajfl, F. Kándl, V. Cvrčková
Úprava publikace Martin Pavlík
Tiskárny MAESTRO spol. s r.o.

