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Ředitel školy bude po 31 letech služby končit
Úspěch mladých gymnastek JojoGymu
Očkování v Sokole již opravdu končí
Volejbalisté i volejbalistky stále úspěšní/úspěšné
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Slovo starosty
Kulturní akce
v Dobřichovicích
Zimní období se pomalu chýlí ke svému závěru
a s blížícím se jarem se Dobřichovice pravidelně
připravují na tradiční kulturní akce. Doufám
a věřím, že omezení spojená s epidemií koronaviru toto jaro již konečně skončí a jarní a letní
měsíce budou v Dobřichovicích opět ve znamení
kulturních, sportovních a společenských akcí.
Rád bych vás ně některé z nich pozval.
Od 19. února do 5. března probíhá na zámku
velmi zajímavá výstava obrazů Philippa Kraiczyho.
Josef Klíma obnovuje cyklus besed Naši slavní
sousedé U Věže. První beseda se uskuteční již 26.
2. s paní Helenou Rytířovou. O měsíc později,
26. března proběhne na zámku vzpomínkový
koncert na pana prof. Jaroslava Šarouna.
V sobotu 12. března se bude konat, taktéž na
zámku, čtení z kronik. Archivář pan PhDr. Pavel
Buchtele přinese pro čtení a ukázky z okresního

archivu historické kroniky a společně s bývalým
starostou RNDr. Václavem Kratochvílem přečtou
zajímavosti z naší dobřichovické historie.
Město stále počítá s tím, že počátkem jara
(pravděpodobně v průběhu dubna) uspořádá
ples, který nemohl kvůli přísným protiepidemickým opatřením proběhnout v tradičním termínu
na počátku adventu. Termín bude ještě upřesněn
a pravděpodobně připadne na některou dubnovou sobotu.
V sobotu 14. května bych rád pozval ty z vás,
kdo rádi běháte, na dobřichovický půlmaraton,
jehož start bude v 10:45 na nádvoří dobřichovickém zámku. Závod na 1 km si mohou zaběhnout
též vaše děti, a kdo se na celý půlmaraton necítí,
může si zvolit desetikilometrovou trať.
Sobota 21. května bude letos ve znamení historických vozidel, která se do Dobřichovic sjedou
ze všech koutů republiky, na již tradiční akci Veteráni pod zámkem.
V květnu by měla proběhnout též návštěva
přátel z partnerské obce Villieu Loyes Mollon ve
Francii. Naposledy jsme se s našimi francouz-

skými přáteli viděli v roce 2019, kdy dobřichovičtí
občané navštívili Francii. Návštěva francouzské
delegace, která měla proběhnout na jaře 2020,
však musela být z důvodu pandemie covidu19 zrušena. To samé se bohužel zopakovalo
i v loňském roce. Naši francouzští přátelé by nás
měli navštívit v termínu 25. – 29. května, pokud
tedy v ČR nebo ve Francii nebudou tou dobou
v platnosti nějaké protiepidemické restrikce,
které by návštěvu opět znemožnily. Prosím
tedy ty z vás, kdo plánujete ubytovat francouzské přátele z VLM, abyste si na jejich návštěvu
zmíněný termín rezervovali.
Byl bych rád, kdyby se i letos v létě podařilo
v Dobřichovicích uspořádat divadelní slavnosti,
které jsou velice oblíbené nejen dobřichovickými
občany, ale i lidmi v širokém okolí.
V srpnu plánujeme na louce nad lávkou opět
přivítat Dixielandový festival a v závěru letních
prázdnin samozřejmě Vinařské slavnosti.
Nezbývá tedy než přát si a doufat, že koronavirus letos naše plány již nezmění.
Petr Hampl

Zprávy z městského úřadu
První svoz bioodpadu,
termíny svozu NO a VO pro
první pololetí 2022
První svoz bioodpadu je naplánován na pondělí
14. března 2022. Svozová služba jej bude vyvážet
zájemcům z předchozích let, noví zájemci mohou
kontaktovat podatelnu městského úřadu. Informace o případném označení nádob budou
upřesněny začátkem března na webových stránkách města, Facebooku a prostřednictvím služby
SMS Infokanál.
Svozy velkoobjemového odpadu pro rok
2022 proběhnou v prvním pololetí v termínech
2. dubna a 25. června, kontejnery na nebezpečný
odpad budou přistaveny 21. května.
O pravidlech svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu a stejně tak i o hodinách a místech
umístění kontejnerů vás budeme informovat v nadcházejícím vydání Informačního listu, formou sms
info a na webových a fcb stránkách města.
-tjmnk-

Město Dobřichovice
vypisuje granty
v kategoriích, které mají za cíl podpořit nové
aktivity a nové projekty v kulturní a sportovní
oblasti. Granty budou zaměřeny zejména na děti
a mládež, podpořeny však mohou být i kvalitní
projekty zaměřené na ostatní věkové kategorie.
Vybrané projekty získají finanční podporu z rozpočtu obce formou grantu. Granty jsou vypsány
na projekty v těchto kategoriích:
Pravidelné vzdělávací a zájmové aktivity typu
kurzů mimoškolního vzdělávání, zájmových
kroužků, klubů zaměřených na děti a mládež
a na občany v důchodovém věku.
Jednorázové kulturní akce (koncerty, festivaly, výstavy, divadelní představení, přednášky,
zájezdy, nové projekty oživující kulturní život
v Dobřichovicích).
Jednorázové sportovní akce (turnaje, sportovní akce zaměřené na děti a mládež, nové projekty oživující sportovní život v Dobřichovicích).

Prázdninové aktivity pro děti předškolního
a školního věku se zaměřením na ekologickou,
estetickou a mravní výchovu.
Aktivity nebo projekty směřující ke zlepšení
životního prostředí a vzhledu veřejných prostor
v Dobřichovicích (úklid veřejných prostor, projekty zaměřené na květinovou výsadbu a údržbu
zeleně veřejných prostor, zlepšení pořádku
v obci).
Výběrového řízení se mohou účastnit fyzické
i právnické osoby, organizace, spolky a sdružení.
Projekty lze předkládat do 31. března
2022 na Městský úřad Dobřichovice, osobně
na podatelnu nebo poštou, nebo do schránky
na budově úřadu. Přihlášené projekty se předkládají v písemné formě, pouze na formuláři města
a se všemi vyplněnými kolonkami, následně je
posoudí rada města. Formulář je k dispozici na
webových stránkách města, případně v kanceláři
Městského úřadu.
-tjmnk-

Domácí zpravodajství
Očkování pomalu končí
V polovině příštího měsíce uplyne právě rok od
otevření dobřichovického očkovacího centra.
Když jsme 16. března 2021 naočkovali prvního

zájemce, nikdo netušil, že jsme se pustili do
něčeho tak dlouhodobého. Původní plány předpokládaly ukončení provozu centra během loňského podzimu. V duchu toho proběhl počátkem
října v hale BIOS „očkovací mejdan“, jako tečka
za tím vším. Jenomže další pandemická vlna,

mutace viru omikron a potřeba posilující třetí
dávky změnily tyto plány a tak jsme očkovací
centrum přesunuli do nedaleké volejbalové klubovny, kterou jsme posléze rozšířili o dvě mobilní
buňky, abychom zájemcům o očkování vytvořili
příjemnější podmínky.

Obrázek na titulní straně: Občané nebojte se. Toto není řepka, ale náš park s rozkvetlými talovíny. Foto redakce.
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Halu Bios jsme opouštěli s počtem podaných
vakcín někde kolem 52 tisíc, do konce roku se
tento počet zvýšil o cca 4 tisíce a víme jistě, že
až zanedlouho skončíme, bude to konečné číslo
přes 60 tisíc podaných dávek. Ale tentokrát se ten
konec opravdu blíží. Propastný nezájem o očkování způsobený mnoha vlivy, vede k postupnému
omezování provozní doby a s koncem března
zřejmě skončí v této podobě zcela.
Ukazuje se ale, že státní strategie boje proti
pandemii počítá s očkovacími centry i nadále,
byť v tuto chvíli jenom v jakémsi pohotovostním
režimu, ideálně po jednom v každém okrese.
Znamená to, že naše očkovací centrum (jako
jediné na okrese Praha západ) nezanikne zcela,
ale vše jen složíme a řádně uložíme v již připravených prostorech a budeme připraveni na
případný pokyn z řídícího týmu centrum opět
postavit a pokračovat v činnosti. Dle odborníků
by se tak mohlo stát již letos na podzim, kdy se
dá očekávat další vlna nemoci, přičemž panují
údajně obavy ze spojení variant omikron a delta.
Rozhodně se ale očekává masivní podávání další,
v pořadí již čtvrté dávky.
O tom, co bude na podzim, lze nyní jen spekulovat. Teď je jisté to, že pokud někdo má ještě
zájem se naočkovat, může přijít do domečku
za sokolovnou do konce února každé pondělí
od 8 do 12 hodin, středu 8 – 12 a 14 – 18 hodin
a pátek 8 – 12 a 14 – 18 hodin. V březnu se bude
očkovat ještě pátek 4. 3. 8 – 12 a 14 – 18 a pak již
jen pondělky 7., 14., 21. a 28. března vždy od 8
do 12 hodin. Přičemž vedení centra si vyhrazuje
z případných vážných důvodů právo úprav vyhlášené provozní doby. K očkování se mohou dostavit všichni zaregistrovaní, ale i neregistrovaní
zájemci, očkuje se vakcínami od výrobců Pfizer/
Biontech a Moderna a lze se nechat naočkovat
první, druhou i posilující dávkou. Zcela beze
změny zůstává i odměna. Ti co dokáží očkování
vydržet bez bázně a pláče dostanou na cestu
domů lízátko z hroznového cukru.
JG

O čem jednala rada města
Společnost ENERGON v zastoupení ČEZ Distribuce předkládá radě Výzvu k uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí na položení nového kabelu
AYKY v ul. Zelená do ul. Ke křížku. Nabídka jednorázové náhrady činí 28.800,- Kč za cca 155 m.
Rada diskutovala nad výší jednorázové náhrady
i nad možnostmi společnosti ČEZ Distribuce přistoupit až k vyvlastnění věcného břemene. Starosta byl pověřen konzultací této problematiky
s okolními městy a obcemi včetně Svazu měst
a obcí ČR; na základě této konzultace pak vznikne
materiál v budoucnu definující jasný postup při
řešení výše jednorázových náhrad za zřízení
věcných břemen.
Mgr. V. Kratochvíl předložil upravenou dokumentace parcelace pozemku č. 2233 v ulice Pod
Strání, kde doložil řez protihlukové stěny a s takto
doplněnou dokumentací přítomní členové rady
souhlasili.
Rada se zabývala dokumentací k žádosti
o stanovisko k úpravám rekreačního objektu č.
ev. 305 v ul. Nová Cesta, včetně vybudování nové
zpevněné plochy, retence dešťových vod, nové

přípojky splaškové kanalizace a nového sjezdu
na místní komunikaci. Rada požaduje u nového
vjezdu na pozemek vybudovat propustek
dešťové kanalizace o průměru potrubí DN 400
s obetonováním s použitím místního lomového
kamene.
Starosta předložil radě návrh nájemní
smlouvy, jejímž předmětem je nájem části
pozemku č. parc. 581/1 od TJ Sokol Dobřichovice.
Uvedený pozemek by město mělo využít pro rozšíření veřejného prostranství před budovou ZŠ
v Raisově ulici. Stávající plocha před školou byla
totiž zmenšena na úkor nově vznikající přístavby
a rozšíření veřejného prostranství tak přispěje
nejen architektuře okolního prostoru, ale bude
účelné i pro žáky, kteří se zde shromažďují při příchodu do školy. Návrh smlouvy v předloženém
znění byl předběžně odsouhlasen orgány Sokola,
dle připomenutí radního Knajfla ho ještě musí na
svém zasedání schválit župa. Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Na základě předpokládané výše inflace
přednesl starosta podnět k tomu, jak naložit
s poměrně vysokými zůstatky na účtech města,
které jsou připraveny na budoucí investice
(intenzifikace ČOV a stavba nové radnice). Na
účtech má město aktuálně cca 18,5 mil. Kč na
účtu určeném pro intenzifikaci ČOV, na běžném
účtu kolem 51 mil. Kč. Na přístavbu školy, rekonstrukci komunikací a chodníků lze v letošním
roce odhadovat výdaje (na základě schváleného
rozpočtu) max. 30 mil. Kč. Situace je taková, že
i když je rozpočet schodkový, mělo by město jít
do příštího roku s celkovou rezervou na účtech
přes 50 mil. Kč, která by měla být v následujících letech použita na intenzifikaci ČOV (reálně
by mohla začít za 1,5 roku, ale spíše za 2) a na
projekt centra. Do doby, než začne město se zmíněnými projekty, je třeba zajistit, aby nedocházelo k jejich znehodnocení inflací.
Starosta požádal bankéře z České spořitelny,
aby zaslali nabídku výše úroku na spořicím účtu
a další možnosti, jak by město mohlo docílit
lepšího výnosu ze svých uložených prostředků
(správa aktiv). Starosta předložil tuto nabídku
radě. Ing. V. Bezděk konstatoval, že nabídka ČS je
skutečně zcela tristní a doporučil kroky vedoucí
ke specifikaci požadavků, které pak starosta
rozešle bankovním domům a organizacím, zabývajícím se zhodnocováním úspor v krátkodobém horizontu. Podle vyjádření Ing. V. Bezděka
by však mělo být prioritou z pohledu hodnoty
naspořených prostředků tyto co nejdříve investovat v rámci zmíněných akcí (intenzifikace ČOV,
projekt centra).
Rada města Dobřichovice stanovila platové
výměry ředitelky MŠ, ředitele ZŠ a ředitelky ZUŠ
na základě předložených návrhů a pověřuje starostu podpisem platových výměrů.
Opět se objevil požadavek na vyhlášku omezující volný pohyb psů po městě, tentokrát však
z jiné strany a z jiného úhlu pohledu: velitelka MP
Řevnice požádala starostu, aby radě předložil ke
zvážení znění řevnické vyhlášky; vede ji k tomu
problém se zaběhlými psy – v současnosti nemá
MP Řevnice jinou možnost, než psa odchytit
a předat majiteli, a příp. oznámit majitele Odboru
přestupků MěÚ Černošice. Schválení vyhlášky
by dle vyjádření velitelky V. Matouškové umožnilo hlídce postihovat majitele pokutami v řádu

stokorun, což by mělo dle jejího názoru patřičný
„výchovný“ efekt.
Radní požádali o pravidelné zasílání výkazu
činnosti MP Řevnice pro město Dobřichovice –
na základě těchto výkazů a dle četnosti řešených
případů zaběhnutých psů pak lze vyhodnotit,
je-li třeba přijmout OZV o volném pohybu psů či
nikoliv.
Rada trvá na tom, aby developer lokality
Dlouhý díl nejprve předal všechny hotové inženýrské sítě včetně komunikací městu; teprve
poté město udělí jako účastník řízení souhlas
se stavbou budov. V současnosti již začínají
přicházet první žádosti k vydání stanoviska
k jednotlivým stavbám. Komunikace, včetně
VO a chodníků jsou již dokončeny, chybí pouze
několik vjezdů na pozemky a především elektrické vedení ČEZu, které bude položeno až na
základě odkoupení pozemku na trafostanici (již
schváleno zastupitelstvem) a schválení smlouvy
o věcném břemeni. Dosud však komunikace,
ani inženýrské sítě městu předány nebyly. Rada
pověřila starostu jednat o převzetí komunikací, které předloží ke schválení na nejbližším
zastupitelstvu po dokončení zmíněných vjezdů
a položení kabelů elektro. Rada nedoporučila
v této fázi vydávat souhlasy se stavbami jednotlivých domů; je třeba nejprve developera vyzvat
k předání komunikací, vypracování nového
geometrického plánu, předávacího protokolu
atd. Až budou dokončeny všechny činnosti dle
původní dohody, budou se vydávat stavební
povolení.
Na základě dřívějšího usnesení proběhlo další
jednání mezi starostou a zástupcem spol. SD
Bohemia Group panem M. Frýbertem, který při
jednání sdělil, že spol. SD Bohemia Group preferuje odkup pozemku pro budoucí seniorský dům
od města za tržní cenu (nikoli tedy pronájem).
Městu by pak byl nabídnut předem dohodnutý
počet jednotek ke zpětnému odkupu za předem
dohodnutou cenu. Jednotky by následně byly
pronajímány nebo prodávány dobřichovickým
seniorům. Pan Frýbert zdůraznil, že společnost
je registrována a zařazena do sítě poskytovatelů pečovatelských služeb. Členové rady se
pozastavili nad skutečností, že by společnost
SD Bohemia Group prodávala bytové jednotky
seniorům do soukromého vlastnictví, čímž by
mohl být po následných dědických řízeních
a převodech a prodejích jiným majitelům
ohrožen účel seniorského bydlení. Rada zároveň
jednoznačně konstatovala, že je proti prodeji
pozemku a jasně preferuje jeho pronájem, byť
za symbolickou cenu na dobu např. 40 let, a to
dle předem stanovených parametrů (max. 25
bytových jednotek, striktně sociální/seniorské
bydlení).
Radní Knajfl upozornil na potřebu úpravy
habrů u bytových domů v Jugoslávské ulici
v úseku mezi ulicí Ke Křížku a 5. Května, kde je
značně zúžen profil vozovky
Radní Knajfl zároveň požádal starostu o zjištění možnosti napojení sloupů VO na pozemku
Sokola na městský systém VO.
Radní dále diskutovali o opatřeních na zklidnění dopravy v ulici 5. května, zejména v obytné
zóně, kde skoro všichni řidiči překračují povolenou rychlost 20 km/h. Starosta požádá o návrh
řešení Ing. T. Vejražku, jenž se v současnosti spo-
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lečně s Ing. arch. E. Lisecovou zabývá řešením
ulice 5. května v okolí lávky prof. Lewita.
Starosta seznámil radní s průběhem výběrového řízení na projektanta ČOV. Dne 21. 1. došly
nabídky, které byly zaslány ke kontrole a posouzení konzultantovi města pro problematiku ČOV
a VaK Ing. L. Novákovi; ten nenalezl v nabídkách
žádné zásadní pochybení a doporučil výběrové
komisi uskutečnit výběr vítěze. Výsledek starosta
radě předložil. Soutěž vyhrál Ing. Jan Šinták. Rada
pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítězným
uchazečem.
Rada diskutovala o cenové nabídce spol.
Šafer Hájek architekti s. r. o. pro veřejnou zakázku
Hasičská zbrojnice Dobřichovice – projektová
dokumentace pro zadání realizace v režimu
Design & Build, kterou předložil v rámci poptávkového řízení, administrovaného Ing. Šiškou.
Radní se shodli na skutečnosti, že nižší cena
za projektovou dokumentaci bude vyžadovat výběr externí firmy pro výkon technického
dozoru nad realizací stavby. Ve fázi výběrovýho
řízení pak bude nutné pečlivě definovat standardy díla a vše ošetřit kvalitní smlouvou o dílo.
Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
s projekční kanceláří Šafer Hájek architekti s. r. o.
na projekt Hasičská zbrojnice Dobřichovice – projektová dokumentace pro Design & Build.
Rada se zabývala žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci k projektu „Stavební
úpravy a přístavba rodinného domu – Vila
Dobřichovice“ v Ruské ulici a projednala i žádost
o připojení na ČOV. Radní se shodli na tom, že
při napojování pozemku na komunikaci bude
vzhledem k její minimální vytíženosti upuštěno
od odstranění stromů – bude uvedeno ve vyjádření silničního správního úřadu. Rada souhlasí
s projektovou dokumentací k projektu „Stavební úpravy a přístavba rodinného domu – Vila
Dobřichovice“ a souhlasí s připojením na ČOV
za podmínky uzavření Smlouvy o příspěvku na
rozvoj infrastruktury (výše příspěvku stanovena
na 40.000,- Kč) a pověřuje tajemníka realizací
tohoto usnesení.
Na město se obrátil vlastník pozemku č. parc.
1290/1, který se nachází pod úrovní vých. části
ulice ul. 5. května. Na základě návrhu Ing. arch.
Lisecové, která připravuje projekt chodníku
a dalších úprav uličního prostoru v této lokalitě, došlo k návrhu úpravy hranice s pozemkem
města tak, aby plot navazoval na linii sousedních
pozemků a přiléhající komunikace. Vznikl tak
svažitý kus pozemku o ploše 43 m2, který město
nemůže využít, ale který chce majitel sousedního
pozemku od města koupit. Zájemce o pozemek
nechal zpracovat znalecký posudek, který
stanovuje cenu za 1 m2 na 1.255,- Kč. Protože se
však jedná o rozšíření jeho stavebního pozemku,
jehož cena se zde teď pohybuje řádově v jiných
relacích, navrhuje kompromisní řešení s cenou
2 500,- Kč / m2, což je dvojnásobek doloženého
odhadu. S ohledem na to, že se jedná o velmi
prudký svah a jinak pro město nevyužitelný
pozemek, pokládá starosta navrženou cenu za
akceptovatelnou.
V případě, že zvětšení pozemku neumožní
na pozemku další výstavbu, radní s prodejem
i navrženou cenu souhlasí a pověřuje starostu
předložením tohoto bodu k projednání zastupitelstvu města.
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Na minulém zasedání rady zazněl zamítavý
postoj k udílení souhlasu se stavbami rodinných domů v lokalitě Dlouhý díl; v podkladech
obdrželi radní žádost Mgr. A. Škrinára, jednatele
společnosti BB Invest-alfa s.r.o., o změnu tohoto
stanoviska. Mgr. Škrinár navrhuje poskytnout
městu záruky v případě, že bude ještě před předáním komunikací a všech inženýrských sítí
udílet souhlasy se stavbou domů na jednotlivých
pozemcích. Po diskuzi se radní shodli na tom, že
v případě zkolaudování komunikací, vodovodu
a kanalizace a předání komunikací městu lze přistoupit k udílení souhlasů s výstavbou jednotlivých projektů.
Starosta seznámil radu s žádostí ředitele ZŠ
Dobřichovice Mgr. B. Stejskala o uvolnění z funkce
ředitele školy k 31. 12. 2022. Rada s uvolněním
k tomuto termínu souhlasí a současně pověřuje
starostu, aby připravil časový harmonogram konkurzu na nového ředitele školy. Dle zástupce ředitele České školní inspekce Mgr. Kellera v případě
rezignace ředitele není pro termín vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele školy stanovena
žádná lhůta, je to na zvážení zřizovatele školy.
Starosta navrhl zvolit termín tak, aby konkurzní
řízení bylo ukončeno včas a mohl na jeho základě
být jmenován nový ředitel školy ještě do konce
tohoto školního roku, tedy co nejdříve podat
inzerát na pozici ředitele s termínem odevzdání
přihlášek do 20. 4. 2022.
Nad vodojemem u tenisových kurtů v Dobřichovicích se nachází na pozemku města č.
3027/6 nevyužívaný starý vodojem. Jeho vnitřní
nádrže jsou v překvapivě dobrém stavu a dle
názoru Aquaconsultu by bylo možno jej opravit
a využít k posílení kapacity stávajícího dolního
tlakového pásma. V tomto pásmu je navíc u výše
položených nemovitostí dosti malý tlak vody,
způsobený malým výškovým rozdílem vodojemu a těchto nemovitostí. Připojením starého
vodojemu by se tento stav zlepšil. Starosta vyjá-

dřil přesvědčení, že by bylo užitečné v budoucnu
starý vodojem opravit a zapojit do vodovodní
sítě. K tomu je ale třeba nejprve připravit projektovou dokumentaci.
Společnost ENVIPARTNER s. r. o. předložila
cenovou nabídku na zpracování digitálního
povodňového plánu. Současný povodňový plán
vznikl před cca 20 lety a byl pouze dílčím způsobem průběžně aktualizován a je třeba zadat jeho
nové zpracování. Rada schválila cenovou nabídku
této firmy a pověřuje tajemníka zadáním této
zakázky.
Na radu se obrátil občan Dobřichovic se
žádostí o odkup pozemků č. 2503/1 a 2503/2
vedle lesáckých bytovek pro výstavbu rodinného
domu. Rada odprodej pozemků v současnosti
nedoporučuje – její členové se shodli na názoru,
že je třeba vyhlásit záměr o prodeji zmíněných
pozemků v okamžiku, kdy bude úkolem města
zabezpečit financování intenzifikace ČOV.
Jednatelka společnosti AGITUR s.r.o. doručila na MÚ výpověď podnájemní smlouvy
k restauraci Zámecký had. Nebude-li o zařízení
ze strany nového podnájemce zájem, zajistí
spol. AGITUR s.r.o. vyklizení prostor. Rada vzala
výpověď podnájemní smlouvy společnosti
AGITUR s.r.o. na vědomí a souhlasí s ponecháním zařízení restaurace v jejích prostorách, aby
je společnost AGITUR s.r.o. mohla nabídnout
případnému zájemci o pronájem k odkupu.
Pověřuje starostu vyhlášením záměru pronájmu prostor.
Místostarosta Růžek upozornil na nutnost
kontroly výpustí vody a povodňových klapek –
tajemník o kontrolu požádá SDH Dobřichovice.
Starosta dále informoval o aktivitách týkajících se zdravotního střediska – vybudování
výtahu bude možné až v okamžiku, kdy se na toto
téma objeví dotační výzva; přístřešek pro kočárky
– práce na jeho vybudování byly objednány.
Podle zápisu z jednání vk

Schválený rozpočet města Dobřichovice na rok 2022
PŘÍJMY
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Přijaté transfery
Příjmy celkem

Položky
0000 1xxx
Všechny ostatní příjmy
Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku (zejm. pozemky)
0000 4xxx

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

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

FINANCOVÁNÍ

Položky
Zdroje z minulých let
Splátka úvěru

Investice
Ostatní výdaje

Financování celkem
Schváleno na 15. zasedání zastupitelstva města Dobřichovice dne 14.12.2021
Vyvěšeno 15. 12. 2021

Kč
61 620 000 Kč
5 870 000 Kč
1 650 000 Kč
5 725 000 Kč
74 865 000 Kč
Kč
200 000 Kč
12 730 000 Kč
4 500 000 Kč
27 800 000 Kč
7 530 000 Kč
7 630 000 Kč
8 000 000 Kč
500 000 Kč
4 750 000 Kč
12 800 000 Kč
3 000 000 Kč
89 440 000 Kč
38 740 000 Kč
50 700 000 Kč
Kč
-12 929 264,52
-1 645 735,48
-14 575 000 Kč
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Hospodaření města v roce 2021
Položka Název daně, poplatku, nebo příjmu nebo
výdaje
CELKEM PŘÍJMY A VÝDAJE
Daňové příjmy a výdaje
1111
Daň z příjmu fyz.osob ze zaměstnání
1112
Daň z příjmu fyz. osob z SVČ
1113
Daň z příjmu.fyz. osob z kapit. výnosů
1121
Daň z příjmů právnických osob
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
1211
Daň z přidané hodnoty
1334
Odvody za odnětí půdy z ZPF
1340
Poplatek za provádění likvidace kom. odpadu
1341
Poplatek ze psů
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1348
Poplatek za zhodnocení staveb. pozemku
1349
Zrušené místní poplatky
1361
Správní poplatky
1381
Daň z hazardních her
1511
Daň z nemovitých věcí
4111
Neinv.přijaté transf.z VPS SR
4112
Neinv. přijmy ze státního rozpočtu
4116
Ost. neinv. přijmy ze SR
4121
Neinv. příjmy od obcí
4122
Neinv. přijmy od krajů
4213
Inv. přijaté transfery ze SF
4216
Ost. invest. přijmy
4222
Investiční přijmy od krajů
8115
Změny stavu krátkodob. financí na BÚ
8124
Uhrazdy splátek dlouhodobých půjček
Ostatní příjmy a výdaje
Lesní hospodářství
Ostatní správa v zemědělství
Silnice
Pozemní komunikace
Veřejná doprava
Pitná voda
Kanalizace
Mateřská škola
Základní škola
Základní umělecká škola
Činnosti knihovnické
Kultura
Péče o památky
Informační list
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury
Sportovní činnost
Využ. vol. času dětí a mládeže
Ost.zájmová činnost a rekreace
Ostat. zdravotnická péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Inženýrské sítě
Územní plánování
Komunální služby a úz. rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komun. odpadů
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
Ostatní služby pro obyvatele
Sociální poradenství
Pečovatelská služba, sam. bydlení
Krizová opatření
Krizové výdaje
Bezpečnost a veř. pořádek
Dobrovolní hasiči
Zastupitelstva obcí
Volby do Parlamentu ČR
Činnost místní správy
Obecní příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění majetku a činností
Převopdy vlástním fondům
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti
Výdaje
Financování
Příjmy

Příjmy
Výdaje
Financování
Rozpočet po Skutečnost
% čerpání Rozpočet po Skutečnost
% čerpání Rozpočet po
Skutečnost % čerpání
změnách
změnách
změnách
82 182 725,00 102 963 049,07
124,82 97 550 000,00 100 150 189,02
101,63 15 874 400,00 -2 812 860,05
17,72
71 724 600,00 79 981 686,27
110,81
0,00
0,00
15 874 400,00 -2 812 860,05
17,72
8 616 377,18 10 292 361,91
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
661 431,38
0,00
0,00
0,00
0,00
1 300 000,00
1 715 135,66
0,00
0,00
0,00
0,00
8 620 000,00 14 471 965,96
0,00
0,00
0,00
0,00
1 488 700,00
1 002 820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 000 000,00 32 357 829,85
0,00
0,00
0,00
0,00
8 823,00
8 823,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 600 000,00
2 587 921,33
0,00
0,00
0,00
0,00
90 000,00
84 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47 050,00
70 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 750 000,00
2 900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114 127,00
73 970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
241 430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
477 434,10
0,00
0,00
0,00
0,00
2 900 000,00
2 645 691,22
0,00
0,00
0,00
0,00
904 823,58
908 728,86
0,00
0,00
0,00
0,00
2 490 300,00
2 490 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 009 729,00
1 507 729,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390 000,00
390 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
519 500,00
507 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171 600,00
171 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 953 570,24
4 114 114,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 114 400,00
427 139,95
0,00
0,00
0,00
0,00
-3 240 000,00 -3 240 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 464 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
100 000,00
150 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 700 000,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
3 300 000,00
0,00
100 000,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

357 296,70
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 452 000,00
0,00
0,00
0,00
23 368,00
7 000,00
0,00
69 890,00
70 450,00
720 926,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1 594 752,34
1 057 925,94
0,00
0,00
0,00
1 884 476,80
5 000,00
141 020,00
793 475,70
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 833,44
7 308,65
39 779,20
14 228 602,24
0,00
3 132,00
100 150 189,02
2 812 860,05
102 963 049,07

119,10

99,18

116,84
69,89
46,97
72,09

93,81
117,55

57,11
141,02
88,16

78,33
104,41

300 000,00
0,00
10 000 000,00
2 000 000,00
470 000,00
2 500 000,00
3 000 000,00
2 800 000,00
27 870 000,00
300 000,00
750 000,00
446 000,00
300 000,00
380 000,00
1 100 000,00
4 000 000,00
790 000,00
594 000,00
30 000,00
20 000,00
350 000,00
990 000,00
4 550 000,00
80 000,00
10 000,00
1 000 000,00
5 050 000,00
5 120 000,00
0,00
2 800 000,00
300 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
50 000,00
2 010 000,00
1 550 000,00
1 850 000,00
100 000,00
10 600 000,00
150 000,00
300 000,00
0,00
2 390 000,00
200 000,00

281 115,34
0,00
9 000 849,93
369 199,00
470 000,03
2 115 253,06
2 484 113,51
2 698 570,00
28 197 995,72
14 724,92
749 970,73
382 500,00
0,00
263 718,93
1 067 802,55
3 842 814,08
510 000,00
523 076,83
0,00
20 000,00
298 090,65
940 478,42
3 828 768,53
0,00
7 211,60
950 632,50
2 700 533,40
5 271 889,35
7 997,00
2 910 953,43
144 000,00
80 200,00
93 784,64
119 722,95
50 000,00
1 214 478,80
830 303,95
1 890 119,89
77 533,27
9 913 085,17
75 985,60
255 217,00
14 228 602,24
1 268 896,00
0,00

93,71
90,01
18,46
100,00
84,61
82,80
96,38
97,54
4,91
100,00
85,76
0,00
69,40
97,07
96,07
64,56
88,06
0,00
100,00
85,17
95,00
84,15
0,00
72,12
95,06
53,48
102,97
103,96
48,00
53,47
62,52
79,82
100,00
60,42
53,57
102,17
77,53
93,52
50,66
85,07
53,09
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Těšíte se na narození
miminka?
Přírůstek do rodiny je vždy radost, ale zejména
u prvního miminka to s sebou nese také své
obavy. Zvládnu to? Neudělám něco špatně?
Obavy z něčeho nového a nepoznaného jsou
úplně normální. Pokud se s nimi potýkáte i vy,
získejte pomoc díky programu Léčebná podpora
rodiče. Skupinový program je určen pro rodiče,
nastávající rodiče a také pro všechny, kdo se
starají o malá miminka do osmi měsíců věku.
Dozvíte se jaký je optimální psychomotorický
vývoj dítěte jeho prvního roku, jaké jsou nejčastější chyby při manipulaci s kojencem či jaké jsou
možnosti prevence. Prakticky si vyzkoušíte, jak
miminko do osmi měsíců správně podporovat
v jeho přirozené aktivitě, jak jej chovat, pokládat,
nosit, předávat jiné osobě apod. Program vede
zkušená fyzioterapeutka, která vás navíc naučí,
jak při manipulaci s kojencem šetřit vlastní silou
a energií.
Programu se můžete účastnit sami, s partnerem, partnerkou či jiným členem rodiny. Vaše
miminko se pochopitelně může účastnit s vámi,
ale není to podmínkou.
Nejbližší termín programu Léčebná podpora
rodiče je 23. 4. 2022, přihlásit se můžete přes naše
webové stránky (Semináře >> Pro laiky). Těšíme
se na vás!
Mgr. Kateřina Šestáková, CKP Dobřichovice
www.ckp-dobrichovice.cz

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Ředitel základní školy
odchází po 31 letech služby
našim dětem
Mgr. B. Stejskal byl jmenován do funkce ředitele
školským úřadem dne 11. 12. 1991 s účinností
od 1. 1. 1992, slouží tedy naší škole již 31 let. Po
takto dlouhé době se pan ředitel rozhodl požádat
o uvolnění z této, pro naše město, tak důležité
funkce. Rada mu vyhověla a na jiném místě tohoto
listu se dozvíte, že na místo nového ředitele naší
základní školy vypsala rada výběrové řízení.
Redakce by chtěla poděkovat panu řediteli
nejen za jeho věrnost našemu městu a naší škole,
ale hlavně za úspěšné vedení školy a její stabilitu během těchto dlouhých 31 let. Srovnáme-li situaci na naší škole s okolními základními
školami, můžeme být více než spokojeni. Mnohé
okolní školy si prošly velkými problémy v souvislosti s obsazováním funkcí vedení škol, nám se
tyto problémy díky dobrému vedení naší školy
vždy vyhnuly.
Protože pan ředitel tu s námi bude ještě skoro
rok, neloučíme se s ním, ale přijímáme jeho
rozhodnutí se odebrat, jak se dříve říkávalo „na
odpočinek“. Jak ale našeho pana ředitele známe,
odpočinek to jistě nebude.
VK
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Lyžařský kurz 2022
Dalo by se říct, že tenhle lyžák byl malým zázrakem a zeleným ostrůvkem v dnešním pandemickém světě. Je s podivem, že až na jednoho žáka
všichni unikli všudy přítomnému viru a mohli
odjet na týden lyžování do Rakouska. Osobně
si myslím, že je to i tím, že jsme tomu zdaru
šli naproti a nezalekli se všech překážek již od
samotného počátku, kdy jsme tenhle lyžák začali
plánovat. Prostě se opět potvrdilo pravidlo, kde je
vůle, tam je i cesta.

Ti, kteří tuhle dobu přestáli a prošli všemi
zatěžkávacími zkouškami a nic je neodradilo, se
sešli v sobotu 22. ledna u autobusu. Mohli jsme na
vlastní oči vidět tu odhodlanou partu dětí a jejich
hrdých rodičů, kteří se postavili této době a společně aspoň morálně covid porazili. Nalodění proběhlo poklidně, jen zapomenutý pas a povlečení
trochu zdržel odjezd, ale to nás nevyvedlo z míry,
to je přece normální. Pak oboustranné mávání,
rodičů a dětí (deváťáků a osmáků), kdy všichni
měli radost, že se věc podařila a že si aspoň na
týden od sebe odpočinou, byla tam i ta slza, že si
budou chybět.

www.dobrichovickydomek.cz

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NA LÉTO 2022
CELODENNÍ STRAVA, PITNÝ REŽIM, CESTOVNÉ I PRONÁJEM ZAHRNUTO V CENĚ
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Děti z naší základní školy lyžovaly v Alpách

Celý týden probíhal ve znamení skvělého
lyžování, ideální podmínky, asi metr prašanu,
sjezdovky upravené jako vždy v Rakousku,
vyhřívané lanovky bez front. Lyžování bylo
opravdu výjimečné, pár let do Alp jezdíme,
ale tak skvělé podmínky dlouho nebyly. Počasí
nádhera, po většinu týdne ultrafialové peklo,
bylo ale vidět, že byl ještě leden, a tak sluníčko
nemělo žádnou velkou sílu, takže krásná ladovská zima.
Hned první den jsme se rozdělili do družstev,
začátky nebyly jednoduché, nevím, co všichni
dělali, ale nabyli jsme dojmu, že místo lyžování
probíhala nejspíš soutěž o nejlepšího sněhuláka,
někteří byli opravdu tak bílí, že jim dres jen trochu
prosvítal, holt první den, kdy každý má nárok na
nějakého toho tygra. Nicméně postupně den po
dni se úroveň lyžování zlepšovala tak, že se ze
sněhuláků stali lyžaři, někteří by mohli jet hnedle
na olympiádu, škoda jen, že nominace byla tou
dobou již uzavřena.
Kromě lyžování se děti naučili dost dalších
praktických dovedností, jako škrábání brambor,
mytí nádobí nebo práce s koštětem. Na první
pohled bylo patrné, že někteří jedinci vidí hadr
na nádobí poprvé v životě, to se ovšem dalo
čekat, ale své mezery v dovednostech rychle
dohnali, takže dobrá zpráva je, že až vám doma
doslouží myčka, nebudete muset kupovat
novou.
Týden rychle uběhl, nikomu se nic nestalo,
nikdo neonemocněl, takže jsme ten zelený ostrov
před nájezdem omikronu ubránili. Děti byly
skvělé, byl to pro ně určitě skvělý zážitek, na který
budou dlouho vzpomínat.
Mgr. Bohuslav Stejskal

Jaro přivítáme u nás
v Dobřichovicích
Sedmý ročník Slavností Morany se blíží!
Svátek konce zimy se letos koná v sobotu 26.
března od 13 hodin v Dobřichovicích na louce
u lávky profesora Karla Lewita. Návštěvníky
čeká bohatý program a soutěž o nejkrásnější
Moranu.
Na pódiu se během odpoledne vystřídá
mnoho účinkujících, vystoupí třeba děti z dobřichovické mateřské školy a skvělé kapely Jiří
Stivín Quartet nebo Tango Jazz Band. Děti se
mohou těšit na hudební představení s pohybem
v podání skupiny Hejblíkovic. A to není všechno,
protože organizátoři připravují ještě další překvapení. V podvečer se tradičně zapálí Morany
a hodí se do řeky jako symbol odcházející zimy
a příchodu jara. A pokud bude hezky, k obloze se
vznesou horkovzdušné balony.
Zábava se bude odehrávat také mimo pódium.
Na místě budou k dispozici dílničky, dřevěný
kolotoč nebo jízdy na koních, ukázky své práce
předvedou dobřichovičtí hasiči, Městská policie
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kontaktujte nás na emailu simona@spoleknaruc.
cz nebo telefonicky na čísle 732 757 881. Nabízíme
pomoc při vaší domluvě se zájemcem o takové
bydlení. Může se jednat třeba o místnost, ale i o
celý byt, který by mohli využít 2 – 3 lidé ke spolubydlení. Možná by nový nájemce u vás vypomohl
s drobnou prací na zahradě či s nákupem, když se
podaří mezi sousedy vytvořit přívětivé vztahy, dá
se vykouzlit mnohé. Děkujeme.
Centrum sociální rehabilitace Náruč
www.spoleknaruc.cz

Všechny Morany nakonec skončí v Berounce a ta je odnese pryč
Řevnice a řevnická záchranka Trans Hospital.
Stánky nabídnou nejrůznější dobroty pro děti
i dospělé.
Během pozdního odpoledne bude ze všech
přinesených Moran zvolena ta nejkrásnější.
O vítězství bude rozhodovat porota, jíž tradičně předsedá dramatik a režisér David Drábek
z Dobřichovic. Dalšími členy poroty budou například místní malíř a grafik Tomáš Bím a herečka
Renata Rychlá.
Autoři tří nejkrásnějších Moran získají originální sošky z dílny Radoslavy Vrabcové a věcné
ceny. Svou nejhezčí Moranu si zvolí také příchozí
návštěvníci. Na jednoho dospělého a jedno dítě
z hlasujících diváků, kteří budou vylosováni,
čekají rovněž věcné ceny.
Přihlášky do soutěže o nejlepší Moranu stále
běží. Pokud jste z regionu Dolní Berounka či blízkého okolí a máte chuť se zapojit, přihlaste se!
Šanci máte do 15. března. Stačí napsat na e-mail
petra.stehlikova@dobnet.cz nebo se ozvat
na telefonní číslo 605 205 755. A pokud nechcete
soutěžit, nevadí – přijďte se pobavit a podpořit
Morany ze svých obcí!
Za pořadatele se na vás těší DOBNET, Balonklub Karlštejn a Město Dobřichovice. Více
informací můžete sledovat na webu slavnostimorany.cz.
RH
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Náruč hledá malý byt
Možná, že jste i vy před časem zaznamenali příběh
Jirky, který je klient Centra sociální rehabilitace
Náruč. Díky zveřejnění jeho příběhu a veřejné
sbírce začal Jirka doslova nový život. Ostatně, na
naší facebookové stránce Spolek Náruč můžete
průběžně sledovat, jak se mu žije. Bezpochyby
ale bylo pro Jirku nejdůležitějším bodem na jeho
nové cestě vlastní bydlení, byť v pronájmu. Dnes
žije v maličkém bytě, kde má ale své soukromí
a bezpečí. Je to místo, kde nabírá síly pro všechny
nové výzvy, které před sebou má. Stejně jako
každý z nás.
Bezpečné místo, kam se člověk může každý
den vrátit, je zásadním odrazovým můstkem,
pokud se člověk potřebuje vymotat ze složité
životní situace. Naši klienti se do ní často dostali
v důsledku svého onemocnění a spolu s Náručí
usilovně pracují na tom, aby se opět postavili na
vlastní stabilní nohy. Pokud by vás zajímalo více
o tom, co děláme, podívejte se na web www.spoleknaruc.cz.
V dnešní době je ale o byty nouze obecně a o
takové, v nichž by se dal nastartovat nový život
s omezeným rozpočtem zvláště. A proto, sousedé,
pokud byste věděli o malém bytě, který by se
mohl takovým odrazovým můstkem stát, prosím,

Zdravíme příznivce
Panenkopanáčkování!
Zveme děti i dospělé na workshop šití panenek
a panáčků. Používat budeme jako vždy ovčí
rouno, nitě, látky, vlny. Čeká nás vzrušující proces
plný emocí a sebepoznání. Je to výzva, kde se
trpělivost stane naším průvodcem, kde se potkáváme sami se sebou.
Z workshopu si tak odnesete nejen úžasnou,
naprosto originální panenku nebo panáčka,
ale i zkušenost ze zažitého a nový pohled na
hodnotu ruční práce.
Workshopem vás provedou výtvarnice Edita
Elsnicová a Radka Charapovová, které tvoří při
Panenkování dokonale sehraný tým již několik let.
Info pro rodiče: Poplatek za kurz uhraďte
na č. ú. 1161767047/3030. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno, příjmení, datum
workshopu. Jako variabilní symbol použijte vaše
telefonní číslo, na které Vám po zaplacení částky
960,- Kč potvrdíme příjem platby a Vaší rezervaci.
RCH

Ženy, které tančí s vlky
Sedm středečních večerů v období od 16. března
do 8. června 2022 ve Fürstově sále
Milé ženy, srdečně vás zvu na seberozvojový
taneční kurz inspirovaný knihou „Ženy, které
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běhaly s vlky“. Setkáme se se dvěma úžasnými
příběhy o lásce. Ten první Manawee nás bude
učit o naší skryté, divoké povaze, o té druhé

ženě v hloubi. Žena-Kostra nás seznámí o povaze
lásky a cyklech, které v životě vše ovlivňují. Čeká
vás čas jen pro sebe plný tance, uvolnění, práce

s tělem, pohybem, dechem, hlasem, hudbou
i tichem. A náruč ženského společenství.
Kurz je otevřen všem ženám bez ohledu na
věk, postavu či pohybové možnosti. Pro účast
nepotřebujete umět tančit ani mít zkušenost
s osobním rozvojem. Chcete-li udělat radost
nějaké blízké ženě, ráda vám zašlu dárkový
poukaz.
Citlivou průvodkyní vám bude Helena Bezděková, psycholožka a terapeutka, jejíž vášní
je tanec a moudrost duše i těla. Více info:
604 965 493, helenabezdekova@gmail.com,
www.helenabezdekova.cz/tanecni-kurzy/
HB

Sport
Jojo Cup přinesl
medailovou žeň pro domácí
Gym Dobřichovice
Dne 22. ledna 2022 se v Jojo Gymu konal závod
družstev v teamgymu Jojo Cup. Tento již tradiční
závod pořádá domácí oddíl od samého začátku
fungování Jojo Gymu v roce 2016. Jen v loňském
roce se závod kvůli covidovým restrikcím uskutečnit nemohl, a tak jsme letos měli šestý ročník místo
sedmého. Ani letos to ale nebylo úplně jednoduché.
Např. nemohli být přítomni diváci, ale mohli závod
sledovat alespoň v online přenosu na Facebooku.
Organizace byla náročná i kvůli karanténám,
do kterých padali jednotlivci, celé týmy nebo rozhodčí a do poslední chvíle se stále něco měnilo.
I přesto ale na závod přijelo velké množství týmů
(49!!) z celé republiky, což jen potvrdilo, že mezi
oddíly se tato naše akce těší velké oblibě.
Náš Gym Dobřichovice získal v závodě celkem
3 zlaté a 1 stříbrnou medaili a stal se nejúspěšnějším oddílem letošního ročníku. Mezi další úspěšné
patří TVT Motion Mnichovice a TJ AVIA Čakovice.
Teamgym, jak už název napovídá, je disciplína týmová. Šest členů družstva cvičí na akrobacii a trampolínce, přičemž akrobatické řady
a skoky z malé trampolínky předvádějí závodníci
v rychlém sledu za sebou a s hudebním doprovodem. Teamgym je disciplína poměrně nová
a moderní, která staví na gymnastických dovednostech. Nejvíce je rozvinuta ve Skandinávii.
Více si můžete přečíst zde: https://www.
gymfed.cz/44-o-sportu-teamgym.html
ghl

Únorový volejbal
Ve stručném přehledu se seznámíme s tím, jak si
ve svých soutěžích vedou naše družstva a připomeneme termíny jejich domácích utkání.
Muži A, 1. liga
Ve skupině o 1. – 8. místo naši k 15. únoru
sehráli už dvanáct zápasů, z toho deset vítězných; prohráli jen v Brně s Teslou a v Benátkách.
V posledních domácích zápasech hraných 4. a 5.
února vyhráli 3:0 s Č. Budějovicemi a 3:1 s Plzní.
V tabulce jsou zatím na druhém místě o dva body

Vítězné družstvo Gymu Dobřichovice kategorie II s trenérkami v pozadí
za vedoucími Benátkami a o čtyři body před
třetím Hradcem Králové. Vzhledem k tomu, že jim
zbývá sehrát už jen dva zápasy (18. a 19. února ve
Velkém Meziříčí a v Hradci Králové) je oprávněná
naděje, že se stanou vítězi této skupiny a do play-off postoupí z prvního místa.
Ženy A, 1. liga
V závěrečných utkáních základní skupiny
hrály naše ženy v Nuslích, kde jednou zvítězily
3:0 a jednou 2:3 prohrály. I přes tuto prohru svou
skupinu přesvědčivě vyhrály a postoupily do
osmičlenného finále, kde už sehrály dva zápasy:
doma nad Č. Budějovicemi zvítězily dvakrát 3:0.
V tabulce, do níž se započítávají výsledky utkání
ze základních skupin, jsou zatím na druhém
místě, o tři body za vedoucím Hradcem Králové.
Doma budou hrát 25. a 26. února se Střešovicemi,
25. a 26. března s Královým Polem a končí 22.
a 23. dubna s Hradcem Králové.
Muži B, KP 1. třídy
Z dvaceti dosud odehraných utkání naši jedenáctkrát zvítězili; v posledních dvou hraných 12.
února ve Zruči nad Sázavou jednou 3:1 vyhráli,
jednou 3:1 prohráli. V tabulce jsou s 32 body na
šestém místě, o sedm bodů za pátým Mělníkem

a o sedmnáct bodů před sedmými Sedlčany.
Doma budou hrát už jen 26. února se Sedlčany
a 19. března s Vlašimí; končí 26. března v Mělníku.
Ženy B, KP 2. třídy
Naše ženské Béčko přezimovalo na prvním
místě své skupiny. Jarní část zahajují 23. dubna
v Králově Dvoře, první domácí utkání hrají 30.
dubna s Mníškem.
HgS

Jarní nábor tenisové školy
MS GEM
Nová sezóna se blíží a s ní i náš každoroční náborový den, kde si zájemci o naši tenisovou školu
mohou zatrénovat a nechat na sebe dýchnout
atmosféru tenisového areálu TJ Sokola Dobřichovice se skvělým zázemím.
Do tenisové školy přijímáme děti starší 4 let
nehledě na předchozí tenisové zkušenosti. Nejžádanější jsou u nás skupinové lekce pro začátečníky a mírně pokročilé, kde pro každého najdeme
ideální tréninkovou skupinku hráčů stejné
úrovně hry i výkonnosti. Oblíbené jsou také
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Letní tenisový kemp 2021 v Dobřichovicích
dopolední individuální tenisové tréninky dospělých. Umíme zajistit veškeré potřebné vybavení
pro Vaši hru, zapůjčit tenisovou raketu na vyzkoušení a uděláme celkový servis Vaší rakety (vypletení a omotání).
Dále nabízíme soutěžní i rekreační hraní,
soutěže družstev v kategoriích babytenis, mladší
žáci, starší žáci, dorost a dospělí. Organizujeme
pravidelně turnaje, společenské akce a zejména
pak letní kempy, které se těší velké oblibě. Nabízíme optimální spojení tenisu a pohybu upevňu-

jící zdraví. V tenisové škole je proto hra na kurtech
doplněna základy fitness, všeobecnou pohybovou přípravou a kompenzací. To vše neodmyslitelně patří do tréninkového procesu každého
sportu a obzvláště v dětském věku je naprostou
nezbytností, chceme-li se vyhnout pozdějším
zdravotním rizikům spojeným s ranou specializací.
S většinou našich hráčů spolupracujeme
dlouhodobě a snažíme se jim především vytvořit prostředí, ve kterém si vyzkoušejí mnoho her,

různorodé pohybové úkoly a herní pohybová
cvičení, protože pouze drilem se děti u sportu
a pohybu udržet nedají.
Pokud o nás vážně uvažujete, nebo jste pouze
zvědaví, jak to u nás vypadá, dorazte a přesvědčte
se sami – třeba jsme to právě my, co hledáte.
O přesném termínu náborového dne Vás
budeme informovat v následujícím vydání nebo
našich webových stránkách (www.msgem.cz)
a Facebooku (MS GEM).
Jiří Machek a Jan Schröffel

Kultura u nás i v okolí
Ateliér Arteradky
Vás s radostí zve na vernisáž již 12. ročníku výstavy
uměleckých výtvorů, která proběhne dne 3. dubna
2022 v 16 hodin na zámku v Dobřichovicích

Blíž k vodě
Jeden známý návrhář chtěl kdysi lépe propojit
venkovní sezení se zahradním jezírkem u svého
domu. Jezírko bylo stovky let staré, a tak se chtěl
celé záležitosti zhostit co nejcitlivěji a co nejméně
narušit harmonii, která mezi domem a zahradou
s jezerem panovala.
Oslovil proto svého mentora, zkušeného
architekta, aby mu poradil, jak na to. Ubíhaly
týdny a odpověď nepřicházela.
Pochopitelně, nebyl to lehký úkol, vyžadoval
pečlivé uvážení.
Nakonec odpověď přišla. Byla jednoduchá.
„Vezmi si židli a postav ji blíž k vodě.“
Zastavili jsme se a nějakou dobu jsme stáli.
A teď zase znovu jdeme. Pod nohama se nám
objevují cesty, po kterých kráčíme. Ohýbáme
je, narovnáváme, zasypáváme je překážkami, ty
pak odklízíme, občas si ulevíme zkratkou, někdy
jdeme poslepu a váháme na křižovatkách.
Na začátku jsme nevěděli, kam chceme jít a co
tam chceme najít.
A tak prostě jdeme dál, poctivě a upřímně,
s tužkou v ruce, se štětcem mezi zuby, s prsty
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zamazanými od uhlu. Kroky už jsme dávno přestali počítat.
Krajina se mění, cesta je dlouhá a jako by
neměla konce.
A najednou jsme zase na začátku. Je to to
samé místo, ze kterého jsme vyšli, a přece se
změnilo.
Tvary jsou tu čistší, barvy jednodušší, významy
se obrátily a staly se hlubšími, výstižnějšími. Je to
tak prchavé, že se to téměř nedá zachytit.

Interval, pauza, „prostor mezi“ a vše nevyřčené podtrhuje vnitřní krásu věcí, které tu existují. Předměty nejsou tak důležité jako prostor,
který je obklopuje. Plnost vyjádřená prázdnotou,
ticho umocňující zvuk, odosobnění odhalující to
nejintimnější v nás.
Věčnost je v každém okamžiku
Možná, že jsme právě, pod vedením zkušené
mentorky, došli…blíž k vodě.
RCH
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Kulturní přehled
na březen 2022
Výstavy
Křižovnický zámek
otevřeno denně
10-11:30 a 13-16 h
Harmonie of contrast – obrazy
Philippa Kraiczyho
20. února – 6. března, otevřeno každý
čtvrtek až neděle od 14:00 do 20:00 h.
Výstava obrázků dobřichovických
seniorek z jejich výtvarné dílny
9.–26. března otevřeno denně 10–20 h.

Sobota 26. března u lávky
Slavnosti Morany
Pořádá Radek Havlíček, Dobnet.
Připravujeme
Koncert pěveckého sboru s páterem
Jaroslavem Konečným
Velikonoční jarmark s dětským
programem

LETY
Středa 30. 3. v 17 hod. ve školní jídelně ZŠ Lety
(Karlštejnská 571). Setkání s ředitelkou ZŠ
Lety - Mgr. et MgA. Romanou Šindlářovou
® koncepce školy ® výběr učitelů ® otázky
a odpovědi
Čtvrtek 31. 3. v 17 hod. ve školní jídelně ZŠ
Lety (Karlštejnská 571). Beseda o životě

a díle spisovatelky Ludmily Vaňkové ze
Řevnic, která nás v lednu 2022 opustila
Čtvrtek 14. 4. v 17 hod, ve školní jídelně ZŠ
Lety (Karlštejnská 571). odivuhodné stavby
Jana Kotěry ve Středních Čechách s lektorkou Národní galerie paní Monikou Sybolovou

ŘEVNICE
Městské kulturní centrum Řevnice
Veronika Stará, 725-852815, kultura@revnice.cz
Festival Jeden svět Řevnice klepe na dveře!
Vážení diváci a příznivci dokumentárních filmů:
v březnu proběhne v Řevnicích po roční pauze
opět filmový festival s lidskoprávní tématikou.
Letošní ročník má podtitul Cesty nesvobody.
Vybírali jsme z téměř čtyřiceti filmů. Vynechali
jsme tituly české, ty máte možnost vidět v běžné
nabídce kin. V každém případě si je ale nenechte
ujít, zejména film Opouštět Počátky, Vysloužilce
a Sílu.

Další kulturní akce
Josef Klíma připravuje cyklus
besed Naši slavní sousedé
v baru U Věže
V suterénu zámku. Termíny budou stanoveny vždy 14 dní předem s ohledem
na aktuální protiepidemická opatření.

Sobota 5. března v 17 h na
zámku
Koncert k ukončení výstavy
obrazů P. Kraiczyho
Vystoupí Livia Thauer a Fatima Alsaadi
z Berlína.
Pořádá Philipp Kraiczy, vstup volný

Sobota 12. března v 16h v sále
MUDr. Fürsta
Čtení z místních kronik
Pořádá: Kulturní centrum Dobřichovice,
RNDr. Václav Kratochvíl, PhDr. Pavel
Buchtele

Sobota 26. března od 17 h
na zámku
Vzpomínkový koncert na
Jaroslava Šarouna
Program: J. Šaroun – Písničky na moravskou lidovou poezii a sonáta pro klavír.
Dále B. Smetana, L. Janáček, F. Chopin,
Ant. Dvořák. O své vzpomínky se podělí
Alena a Bohumila Šarounovy. Vstupné
dobrovolné pořádá: rodina Šarounových
ve spolupráci s KC Dobřichovice.
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Festival zahájíme ve čtvrtek 24. 3. jako minule
v řevnickém kině, a to filmem Krymský poklad/
The Treasures of Crimea. Strhující soudní drama
poskytuje unikátní vhled do vleklého sporu
o vlastnictví cenných historických artefaktů,
který vznikl v důsledku ruské anexe Krymu. Tento
napínavý příběh o identitě a nacionalismu se
odehrává v nizozemské soudní síni a prolínají se
zde zájmy Ruska i Ukrajiny. Nebude chybět raut
od domácích sponzorů ani debata se zajímavými
hosty.
V pátek po obědě dáme možnost maminkám,
aby odložily své ratolesti v kavárně Městečko
v areálu Corsa a zašly na dobrý film. Do prostor
baru Otakar jsme umístili promítání filmu Platón
z Belfastu/ Young Plato o progresívním přístupu
výuky v chlapecké škole v Severním Irsku. Hlavní
učební metodou je diskuze a skrze pochopení
minulosti lepší orientace v přítomnosti a více
respektu k ostatním.
Večerní páteční program jsme umístili do
charizmatického zrekonstruovaného Dřeváku
u nádraží. Za praskotu ohně v krbových kamnech
shlédnete anglicko-německý film Zatracená
práce/ F@ck the job. Film skrze příběh zakladatelky televize Dožď Natalie Sindějevové mapuje
turbulentní vývoj této stanice a odkrývá, co
obnáší poskytování nezávislého zpravodajství
v Putinově Rusku. Z oddechového kanálu se
postupem času stává zásadní hráč v nezávislé
žurnalistice.
Sobotní den nabídne hned tři produkce:
dvě v Zámečku na půdě ZUŠ a večerní opět
v Dřeváku. Jeden z filmů bude mít spojitost
s uměním: Galerie na plantáži/White Cube
z afrického Konga a druhý bude s environmentální tematikou: německý film Severní
proud /The North Drift. Film začíná točit filmař
z Drážďan s pár kamarády a nakonec jej dokončí
s týmem vědců, oceánografů a veřejnosti
z celého světa.
Ti dojdou ke smutnému zjištění, že evropský
odpad zanáší i ty nejodlehlejší panenské kouty
zeměkoule. Protikladem k tunám plastů jsou
nádherné záběry přírody, zejména norských
Lofot.
Večerní závěrečný program bude opět ve
Dřeváku: vietnamský film Děti mlhy/The Children
of the Mist. Mimořádně silný debut této mladé
režisérky získal na loňském Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů IDFA cenu za nejlepší režii. Autorka sleduje osudy třináctileté Di
z etnika Hmongů, která se nechce podvolit únosu
a nucenému sňatku, který ji nařizuje starodávná
tradice. Podaří se jí prosadit vlastní volbu na
vzdělání?
Všechny filmy budou jako vždy doplněny
debatami s odborníky. Těšte se tedy na zajímavé
hosty. K prodeji budou také upomínkové předměty s logy festivalu.
Podrobnější info a časy sledujte na plakátovacích plochách, na stránkách www.revnice.cz
a fb stránce Jeden svět Řevnice. Těšíme se na
Vás!
Alice Čermáková, hlavní koordinátorka
Program festivalu
Neděle 20. 3. Sál Zámečku 18 hod.
Trio del Diablo
Argentinské rytmy, klavír, housle, akordeon
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Jeden svět – Festival dokumentárních filmů
Čtvrtek 24. 3.
Kino Řevnice: 18.30 zahájení,
19.00 Krymský poklad, 20.30 debata s hosty
Pátek 25. 3. Bar Otakar v Corsu: 14.00 Platón
z Belfastu, 15.45 debata
Dřevák u nádraží: 19.00 Zatracená práce,
20.45 debata
Sobota 26. 3. ZUŠ/ Zámeček: 13.00 Galerie
na plantáži, 14.30 debata, 16.00 Severní proud,
17.40 debata
Dřevák u nádraží: 19.00 Děti mlhy,
20.40 debata a zakončení festivalu
Veronika Stará, MěKS Řevnice

ČERNOŠICE
Odbor kultury MěÚ Černošice
Tel: 251641116 nebo 602-200817, mail: kultura@
mestocernosice. http://www. mestocernosice.cz
Dvojice starého zákona – dialogy v hudbě a v
obrazu
Komponovaný pořad „Dvojice starého zákona –
dialogy v hudbě a v obrazu“ nabídne propojení

výtvarného umění s hudbou. V jednom komorním večeru se potkají obrazy z cyklu Dvojice
starého zákona akademické malířky Adriany
Skálové s živou hudbou v podání Ensemble Fiorello – smyčcového tria.
Námětem obrazového cyklu jsou biblické
příběhy ze Starého zákona a vztahy mezi postavami. Základní dvojice jako otec-syn, matka-dítě,
muž-žena, člověk-Hospodin, společně vedou rozmluvu – dialog. Jako je tomu v obrazech, tak i v
hudbě stojí proti sobě v rozmluvě dvojice hudebních velikánů J. S. Bacha a W. A. Mozarta. Druhý
jmenovaný je podepsán jako autor uceleného
cyklu šesti Preludií a fug pro housle, violu a violoncello. Jednotlivé tříhlasé fugy z tohoto cyklu
jsou však původním dílem J. S. Bacha. A proto
se otevírá další dialog – dialog dvou odlišných
hudebních stylů – baroka a klasicismu.
Osmidílný cyklus obrazů Dvojice starého
zákona bude během večera promítán na plátně
v dialogu s hudbou. Pozvání přijala sama autorka,
paní Adriana Skálová, která ve svém volném
a neformálně laděném vyprávění představí jednotlivé biblické příběhy s hlavními dvojicemi
postav. Promluví o vzniku svého obrazového
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cyklu, o tvůrčím procesu, malířských technikách
a inspiraci při tvorbě duchovně laděného díla.
Celý hudebně-výtvarný pořad „Dvojice
starého zákona – dialogy v hudbě a v obrazu“ je
určen pro širokou veřejnost a je vhodný také pro
děti z hudebního a výtvarného oboru ZUŠ. Účinkuje smyčcové trio Ensemble Fiorello Magdalena
Malá – housle, Jana Vavřínková – viola a Helena
Matyášová – violoncello Host: Ak. malířka Adriana
Skálová – průvodní slovo autorky obrazového
cyklu. Srdečně Vás zveme v neděli 13. 3. od 17.00
do městského sálu na Vráži. Vstupné 150 Kč studenti a senioři 100 Kč.
Jeff Mcerlain Band (USA)
NYC blues & fusion, web: www.jeffmcerlain.
com Jeff Mcerlain – kytary, Walter Fischbacher –
klávesy, Cliff Schmitt – baskytara, Ulf Sticker – bicí
Brooklynský bluesrockový kytarista, vycházející
z kořenů hudby Jeffa Becka, Erica Claptona, Eddieho
Van Halena. Skladatel, producent a pedagog,
je autorem knihy Modern Rock Techniques. Na
koncertních podiích se objevil se Scottem Hendersonem, Robbenem Fordem, Mattem Schofieldem, Georgem Clintonem, Zakkem Wyldem,
Willem Leeem, Hiramem Bullockem, Omarem
Hakimem atd. Jeho hlavním hudebním projektem
je instrumentální trio, které pravidelně vystupuje
v New Yorku. Pro české turné obsadil svou kapelu
opravdu hvězdně, což samo o sobě zaručuje večer
plný skvělé muziky. Jeffovo nejnovější CD „Now“
je výsledkem spolupráce s bluesovou legendou
Robbenem Fordem, který také album produkoval.
Srdečně Vás zveme v mimořádně v pondělí 14. 3.
od 20.00 do Club Kina. Vstupné v předprodeji na
https://www.smsticket.cz/vstupenky/27870-jeff-mcerlain-band-usa za 180 Kč na místě v den koncertu 200 Kč.
Petra Ernyeiová Trio a Alena Nikolaenko (UA)
Soubor Petra Ernyei Trio v tomto obsazení
funguje na české jazzové Sceně několik let a koncertuje jak v tuzemsku tak i v zahraničí. Charakteristickým znakem orchestru je výrazný swingový
vokál zpěvačky Petry Erneyové podepřený instrumentální vyspělostí jeho ostatních členů. Stylově
se repertoár souboru zaměřuje zejména na
jazzové kompozice a standardy v zajímavých
aranžmá a sahá i pro kompozice původní. Petra
Ernyeiová je v českých zemích známá především
svojí swingovou polohou, avšak v tomto souboru
se nevyhýbá ani modernějšímu zvuku a svoji
inspiraci čerpá i ve stylech mimo jazz. K tomu jí
zcela určitě pomáhá její spolupráce s kytaristou
Adamem Tvrdým a basistou Petrem Dvorským,
instrumentalisty známými také svým jazzově
progresivních zaměřením. V době koronavirové
kapela natočila CD – To jsem já – This Is Me .
Vybrali jsme krásné jazzové, židovské, sefardské
i muzikálové písně. Summertime od G. Gershwina
či Somewhere Over The Rainbow, kterou kdysi
nazpívala mladičká Judy Garland. A samozřejmě
Barbra Streisand a píseň Papa, Can You Hear Me.
Hostem pořadu bude i mladá ukrajinská jazzová
zpěvačka Alena Nikolaenko z Bilopillje. Dále
bude v hledišti i početná delegace z ukrajinského
města Bilopillje, která bude v tuto dobu doufáme
na návštěvě Černošic. Srdečně Vás zveme v pátek
25. 3. od 20.00 do Club Kina. Vstupné 150 Kč, studenti a senioři 100 Kč.

Kytaristka Bex Marshall vystoupí v Černošicích
SK Černošice versus HK Lidjer Bilopillje
Srdečně Vás zveme v sobotu 26. 3 od 17.30 na
mezinárodní hokejové utkání, v němž naši černošičtí hokejisté změří své síly s ukrajinskými kolegy
z HK Lidjer Bělopolje. Toto utkání bylo domluveno
při návštěvě starosty Bělopolje v Černošicích. Jedná
se o první kontakt s ukrajinskými partnery a je dosti
možné, že se naše spolupráce bude nadále rozvíjet.
Přijďte podpořit naše i ukrajinské hokejisty.
Česko – ukrajinský večer
Srdečně vás zveme v sobotu 26. 3 od 21.00
hudebního sálu restaurace Jedličkovi lázně na
posezení s českými a ukrajinskými hokejisty,
které se koná po skončení přátelského utkání
mezi Černošicemi a ukrajinskou Bilopillje (Bilopillja). O občerstvení a kulturní program je postaráno. Můžete se těšit na skvělého černošického
kytaristu a zpěváka Vladimíra Dvořáka a dvě
ukrajinské zpěvačky Alenu Nikolaenko zpívající
spíše jazz a blues a na Marinu Jankova zpívající
pop. Město Černošice bylo osloveno ukrajinským
městem Bilopillje s dotazem o možnou spolupráci. Jako první společnou akci jsme na žádost
ukrajinským partnerů zorganizovali toto přátelské utkání s kulturním večerem. Přijďte podpořit
naše hokejisty a česko- ukrajinské vztahy. Budete
vítáni. Vstupné zdarma.
Pod palbou hloubkařů – beseda/přednáška
PhDr. Filip Vojtášek je badatel v oblasti letecké
historie. V roce 2019 vydal v nakladatelství Aca-

demia obsáhlou publikaci Pod palbou hloubkařů, která je výsledkem jeho pětadvacetiletého
výzkumu na téma útoky hloubkařů na českém
území. Je spoluautorem knih Praha v plamenech
a Bomby na Květnou neděli. Černošická přednáška se bude zabývat i nálety tzv. hloubkařů
za druhé světové války zejména na dopravní
infrastrukturu v Černošicích a okolí. Srdečně
Vás zveme v úterý 29. 3. od 19.30 do Club Kina.
Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč.
Bex Marshall (GB)
Hudební tornádo z Británie. Nositelka ocenění
“British Blues Awards” Bex Marshall vyniká
jedinečným stylem své kytarové hry, ve kterém
spojuje klouzavou slide techniku, blues rock,
ragtime a roots music. Její hlas je kombinací
vokálu staré utrápené černošky a soulového
feelingu rockové hvězdy. Bex posunuje hranice
blues, její písně byly opakovaně označovány britskou hudební kritikou jako “nadčasově, s občasnými doteky geniality”. Koncertní nasazení Bex je
pak hodnoceno doslova jako “hudební tornádo”.
Další její neoficiální přezdívkou je 1st lady of the
British Blus (první dáma britského blues). Bex
Marshall byla v roce 2015 nominována (mezi
první tři umělkyně) v kategorii “nejlepší sólový
akustický umělec” na Evropských bluesových
cenách. Na těch britských (“British Blues Awards”)
získala opakovaně Cenu za nejlepší britskou
bluesovou zpěvačku a bluesové album roku. Na
Bexiných posledních albech najdete louisianské
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ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory
přijme od února 2022

Učitele/učitelku
NĚMECKÉHO JAZYKA
(částečný úvazek – pondělí a středa)
• Nabízíme příjemný kolektiv, partnerské
jednání, možnost osobního růstu.
• Požadujeme chuť do práce,
kladný přístup k dětem, kolegiální
smýšlení, odpovídající vzdělání.
Kontakty: reditelna@skolavsenory.cz,
tel.: 604 236 661, www.skolavsenory.cz

JUDr. Simona Rašková, advokátka
Sepis smluv, nemovitostní transakce
Vymáhání pohledávek, zastupování v soudních řízeních
Právní servis v rámci investičních projektů
Služby firemního právníka
tel: 737 473 278, raskova@muller-skalicky.cz
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Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba dispečink – 155
Záchranná služba Řevnice, doprava
nemocných, lékařská pohotovost
25772 −1777, 602−237−037

Nerez & Lucia
Zakládající členové legendárních Nerez Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál se spojili se zpěvačkou
Luciou Šoralovou a natočili desku, která obsahuje
12 převážně autorských písní od Zdeňka Vřešťála
a Lucie Šoralové, a se zajímavými hostujícími
autory (Ondřej Soukup nebo Silvia Kaščáková.
Dlouho očekávaná novinka překvapuje žánrovou
pestrostí – nahrávka je stylově rozkročená napříč
celou Evropou. Můžete se těšit na čardáš, folkovou
baladu, reggae, šanson i akustickou pop music,
mimořádné pěvecké výkony hlavních protagonistů, rafinované sbory a virtuózní sóla dalších
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členů skupiny. Texty písní v češtině, slovenštině,
hebrejštině, srbochorvatštině či romštině potvrzují nadnárodní ambice celého projektu NEREZ &
LUCIA. Vydání alba je podpořeno několika klipy,
velkým počtem koncertů v českých a slovenských
městech a masivní reklamní kampaní. Koncert
skupiny NEREZ & LUCIA je sestaven z novinek
(album Zlom) a z největších hitů původní skupiny
Nerez, jako jsou například písně Tisíc dnů mezi
námi, Kočky, Já s tebou žít nebudu, Do posledního dechu. Skupina vystupuje ve složení Lucia
Šoralová – zpěv, Vít Sázavský – zpěv, viola, kytara,
Zdeněk Vřešťál – zpěv, kytara, foukací harmonika,
trombon, Grégoire Brun – kontrabas, zpěv, Robert
Fischmann – flétny, píšťaly, klavír, perkuse, zpěv
a David Lomič – akordeon, tenorsaxofon, zpěv.
Srdečně Vás zveme ve středu 27. 4. od 20.00 do
černošického Club Kina. Vstupné v předprodeji
na https://www.smsticket.cz/vstupenky/23537-nerez-lucia za 270 Kč na místě v den koncertu
300 Kč.
Pavel Blaženín

Městská policie Řevnice
775−718 588

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 plynu STP a.s. pohotovost
1239 nebo 244 472 811 nebo 812
Poruchy vody a kanalizace
Aquaconsult s.r.o. – 25164−2203
pohotovost stálá služba
724-005900

č í s l a

blues, čitelné stopy gospelu i bluegrassu, to vše
navíc v tempu vzrušujícího britského twistu. Bex
doprovodí Martin Gerla na baskytaru a Oliver
Szigeti – bicí. Srdečně Vás zveme ve středu 30. 3.
od 20.00 do Club Kina na tuto jedinečnou show.
Vstupné v předprodeji na https://www.smsticket.
cz/vstupenky/27869-bex-marshall-gb za 190 Kč
na místě v den koncertu 250 Kč.

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

t e l e f o n n í

Předpokládaný nástup
na pracovní místo ředitele / ředitelky: 1. leden 2023.
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte buď datovou schránkou
v9ubetv nebo doporučeně do 20. 4. 2022 do 18:00 na adresu:
Městský úřad Dobřichovice, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice,
na obálku napište „Konkurs ZŠ Dobřichovice – NEOTVÍRAT“.
Datem doručení se rozumí datum přijetí žádosti podatelnou
Městského úřadu Dobřichovice.
Plné znění vyhlášení konkursního řízení včetně požadavků
na uchazeče a kvalifikačních předpokladů
jsou k dispozici na úřední desce města (na www.dobrichovice.cz).
Případné dotazy směřujte na starostu města Ing. Petra Hampla,
e-mail: starosta@dobrichovice.cz.

Policie – 158

D ů l e ž i t á

Město Dobřichovice
vyhlašuje konkurzní řízení
na obsazení pracovního místa
ředitele / ředitelky Základní školy Dobřichovice

Poruchy veřejného osvětlení –
Elektroštika, s.r.o.
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