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Slovo starosty
Pravidla pro volný pohyb
psů ve městě
Před časem jsem vedl poměrně obsáhlou e-mailovou diskusi se dvěma občany Dobřichovic, pány
Milošem a Lukášem Caldovými, na téma volného
pohybu psů na veřejných prostranstvích v Dobřichovicích, zejména pak na cyklostezce na levém
břehu Berounky a na travnatých plochách podél
ní. Oba pánové si stěžovali na nezodpovědné
chování některých pejskařů, kteří nechávají své
psy „na volno“ i v místech, kam chodí rodiny
s malými dětmi. Podle pánů Caldů tito majitelé psů, nezřídka velkých či bojových plemen,
své psy často nezvládají a hrozí tak nebezpečí
útoku psa na dítě. Volně pobíhající psi se obvykle
zároveň pohybují i po cyklostezce (která je
zároveň i stezkou pro pěší), kde ohrožují nejen
děti, ale i projíždějící cyklisty. Diskuse s pány M.
a L. Caldovými pokračovala následně i na zasedání rady, kam byli oba na svoji žádost pozváni
spolu se svým kolegou, který má na tuto problematiku podobný názor. Hosté upozornili radu
na konkrétní případy nezodpovědného chování
některých majitelů psů a na případy útoku psa na
dítě, které se staly v nedávné době např. v Praze.
Radě města předložili návrh, aby zastupitelstvo
přijalo obecně závaznou vyhlášku, v níž budou
vymezena prostranství města, kde bude povolen
pohyb psů pouze na vodítku a jiná prostranství,
kde bude umožněn volný pohyb psů bez vodítka.
Mezi zastupiteli na uvedené téma nepanuje
zcela jednotný názor, a pokud by město mělo přijmout nějakou formu regulace prostřednictvím
vyhlášky, rádi bychom znali názory jak pejskařů,
tak lidí, kteří psa nevlastní, na tuto problematiku.
Konkrétně, pokud by mělo dojít k přijetí takové
vyhlášky, bude třeba vymezit prostranství, resp.
části města, kde bude možný pouze pohyb psů
na vodítku a prostranství kde budou psi moci
pobíhat na volno.
Na radě proto bylo nakonec přijato usnesení, které mne pověřuje problematiku volného
pobíhání psů na veřejných prostranstvích

města projednat na zasedání zastupitelstva.
Zároveň mne rada pověřila napsat do Informačního listu krátký článek na uvedené téma (což
tímto činím) a vyzvat občany, aby se zapojili do
veřejné diskuse k této problematice. Pokud tedy
budete mít nápad, jak by se město mělo postavit k pohybu psů na dobřichovických veřejných
prostranstvích, prosím zašlete mi svůj námět na
e-mailovou adresu starosta@dobrichovice.cz.

Založení Dobrovolného
svazku obcí – Poberounské
odpady
V posledních letech sílí ze strany společností, zabývajících se svozem odpadu, tendence razantně
navyšovat ceny za své služby. V důsledku tohoto
trendu muselo i zastupitelstvo našeho města
na svém posledním zasedání schválit navýšení
ročního poplatku za svoz odpadu ze současných
700 na 800 Kč. I tak však město náklady na odpadové hospodářství do určité míry dotuje. Svozové
společnosti, které působí v našem regionu navíc,
dle všeho, vykazují známky chování kartelu,
což deformuje konkurenční prostředí, a to vede
k dalšímu růstu cen.
Mezi starosty našeho regionu proto vznikla
iniciativa, jejímž cílem je založení vlastní svozové
společnosti, která by měla do budoucnu provádět svoz odpadů ze zúčastněných obcí.
Inspirací nám byl region Malá Haná, kde již
taková společná svozová společnost úspěšně
funguje a šetří zúčastněným obcím nemalé prostředky.
Dne 8. října proto došlo k důležitému kroku
směrem k nezávislému odpadovému hospodářství. Jedenáct členů svazku obcí Regionu Dolní
Berounka a společně s nimi dalších pět obcí z blízkého okolí založilo nový Dobrovolný svazek obcí
– Poberounské odpady. Svazek sdružuje města
a obce s celkovým počtem cca 27 tisíc obyvatel.
Cílem nově založeného dobrovolného svazku
obcí je zřízení a následné provozování vlastní společnosti, která bude komplexně řešit problematiku

odpadového hospodářství v členských obcích.
Znamená to mimo jiné nákup svozových automobilů, přijetí zaměstnanců, včetně odborného
vedení, které bude schopno správně „rozběhnout“
nově vzniklou společnost. Jde pro nový svazek
obcí o velkou výzvu, nicméně věřím, že na jejím
konci bude pro zúčastněné obce nemalá úspora
nákladů. Ambicí je, aby nová společnost začala
svážet odpady již od druhé poloviny příštího roku,
kdy zároveň končí nám i většině obcí regionu platnost smlouvy se stávající svozovou firmou.

Ukončení očkování v hale
Bios
V pátek 24. 9. byl v hale Bios naočkován poslední
zájemce o vakcínu proti covidu-19. Bioska tak od
počátku října patří opět sportovcům. Za téměř
sedm měsíců provozu očkovacího centra zde bylo
naočkováno více než 50 tisíc lidí, což je opravdu
úctyhodné číslo. Jsem přesvědčen, že tak díky
dobřichovickému „očkocentru“ bylo zachráněno
zdraví mnoha lidí a některým byl velmi pravděpodobně zachráněn i život. Očkování v areálu
Sokola však pokračuje i nadále, nikoli však již ve
velkokapacitních prostorách haly Bios, ale v klubovně volejbalistů za budovou sokolovny.
Provoz očkovacího centra byl zakončen 2.
října společenským setkáním všech, kdo se na
jeho vybudování a provozu podíleli. Pozvání
přijala i paní hejtmanka Petra Pecková a středočeský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík,
který našim Sokolům v začátcích s budováním
očkovacího centra velmi pomohl.
Všem, kdo se o očkovací centrum v Dobřichovicích zasloužili, moc děkuji. Jmen lidí, kteří přispěli svou prací, nápadem či finanční pomocí by
bylo minimálně na jednu stránku Informačního
listu a i tak bych určitě na někoho zapomněl. Jmenovitě tedy poděkuji alespoň Jiřímu Geisslerovi,
Jaroslavu Čermákovi a lékařům Jaroslavě Rezkové
a Martinu Rusnákovi, kteří nesli největší díl zodpovědnosti za chod očkovacího centra.
Petr Hampl

Zprávy z městského úřadu
Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Po čtyřech letech se opět konaly tyto volby,
jejichž výsledek byl velmi očekávaný většinou
veřejnosti. Hodně lidí volalo po změně a voliči je
vyslyšeli. Nebudu zde opakovat všechna ta čísla,
kterými nás těsně po volebním víkendu zaplavovala media všeho druhu i sociální sítě. V tabulce
se můžete podívat, jak hlasovaly Dobřichovice
podle jednotlivých okrsků a můžete i zde zaznamenat několik zajímavostí.

Ta první je obecná, a to, že naši občané opět
potvrdili příklon k pravici, příklon k orientaci naší
republiky k západu i to, že u nás se hlasuje podstatně jinak, než jsou celostátní výsledky, které
vidíte v tabulce v posledním sloupci. Tak např.
KSČM u nás získala pouhých 1,37%, Hnutí ANO
jen 13,36% (polovina celostátního průměru).
Piráti a Starostové dostali naopak od našich
občanů 568 hlasů, což je skoro 27%, čili téměř
dvojnásobek celostátního průměru a kolice Spolu
pak 944 hlasů, což je přes 44%, což se také blíží
k dvojnásobku celostátního průměru. Obecně
tedy vítězné dvě koalice u nás získaly daleko více

Obrázek na titulní straně: Ulice 5. května se opět zabarvila podzimními barvami. Foto Hynek Moravec
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a současné vládní strany a strany a hnutí nazývané populistické a protibruselské u nás získaly
méně, než byl celostátní průměr.
Zajímavý je fakt, že KSČM získala v okrsku č.
1 pouhé 4 hlasy, ale nadprůměrný počet voličů
dal zde svůj hlas ČSSD. SPD nejvíce bodovala
v okrsku č. 3, kde ale naopak Přísaha dostala
nejméně hlasů.
Obě koalice získaly pohodlnou většinu v parlamentu 108 mandátů proti 92 a zřejmě se brzy
dočkáme jiné vlády, než ve dvou posledních
volebních obdobích (2013 – 2021).
V. Kratochvíl
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Výsledky voleb do Parlamentu ČR 2021 v Dobřichovicích
Volební okrsek
Volební okrsek
Č.

Název strany nebo hnutí

1

Číslo1

Číslo 2

Číslo 3

CELKEM

P-západ

Stč kraj

ČR

hlasů

%

hlasů

%

hlasů

%

hlasů

%

celkem v % celkem v % celkem v %
v%

v%

Strana zelených

1

0,15

9

1,06

5

0,81

15

0,71

1,00

0,96

0,99

2

Švýcarská demokracie

0

0,00

3

0,35

0

0,00

3

0,14

0,38

0,50

0,31

3

Volný blok

1

0,15

8

0,95

2

0,32

11

0,52

0,72

0,93

1,33

4

SPD

14

2,13

25

2,96

33

5,35

72

3,40

5,13

7,79

9,56

5

ČSSD

30

4,57

18

2,13

11

1,78

59

2,78

3,07

4,56

4,65
0,01

7

Aliance národních sil

0

0,00

4

0,47

0

0,00

4

0,19

0,09

0,11

8

TSS - Trikolora a spol.

13

1,98

30

3,55

18

2,92

61

2,88

2,77

2,55

2,76

9

Aliance pro budoucnost

0

0,00

4

0,47

0

0,00

4

0,19

0,14

0,20

0,21

10

Hnutí Prameny

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0.09

0,14

0,15

12

Přísaha

20

3,05

23

2,72

12

1,94

55

2,60

3,69

4,58

4,68

13

SPOLU (ODS+TOP09+KDU-ČSL)

296

45,12

361

42,67

287

46,52

944

44,55

38,52

28,74

27,79

14

Senioři 21

0

0,00

1

0,12

1

0,16

2

0,09

0,13

0,15

0,06

15

Urza.cz

1

0,15

0

0,00

0

0,00

1

0,05

0,09

0,10

0,12

16

Koruna česká

17

PirStan(Piráti+Starostové)

1

0,15

1

0,12

1

0,16

3

0,14

0,19

0,20

0,16

193

29,42

228

26,95

147

23,82

568

26,81

23,83

19,46

15,62

18

KSČM

4

0,61

11

1,30

14

2,27

29

1,37

1,99

3,48

3,60

20

Hnutí ANO 2011

82

12,50

119

14,07

82

13,29

283

13,36

17,72

24,82

27,12

21

Otevřeme Česko

0

0,00

1

0,12

4

0,65

5

0,24

0,35

0,54

0,40

CELKEM PLATNÝCH HLASŮ
Zapsaných voličů
% účasti ve volbách

656

846

617

2 119

848

1 109

792

2 749

67,92

76,28

77,90

74,17

Pozn. Volební okrsek č. 1 - celý pravý břeh
Volební okrsek č. 2 - levý břeh mezi řekou a Pražskou resp. Březovou
Volební okrsek č. 3 - levý břeh mezi Pražskou resp. Březovou a sev. okrajem obce
Jak volily okolní obce a města? Vidíte to na tabulce. Všechna čísla v tabulce jsou procenta získaných hlasů.
SPOLU

PirSTAN

ANO

SPD

ČSSD

KSČM

Přísaha

TSS

Černošice

45,89

27,84

12,87

3,42

2,20

1,24

2,32

2,46

Karlík

43,83

23,92

11,62

3,65

1,99

3,32

5,31

2,65

Lety

41,01

28,04

14,60

2,66

3,24

0,57

3,36

3,36

Všenory

38,46

23,46

19,03

5,63

2,92

1,10

3,32

2,61

Řevnice

37,08

26,12

17,03

4,73

3,30

1,29

3,82

3,54

Poznámka na závěr
Na padesát lidí z Dobřichovic a okolí se sešlo
o volební sobotě v zámecké pivnici U věže ke
splolečnému sledování volebních výsledků.
Atmosféra s postupujícím odpolednem nabírala čím dál optimističtější ráz. Účastníci, kteří se
do prostor zámeckého podzemí skoro nevešli, se
krom nápojů zahřívali i venku u ohníčku (v bezpečné kovové nádobě k tomu určené). Přikládalo
se nejen připravenými polínky, ale i nepoužitými
volebními lístky a kdosi ohníček koniášsky přikrmil
i jednou knížkou. Viděno nejen objektivem Pavla
Tichého, u nás nikdy nebylo a není Babišovo!!
Kuku

Omezení rychlosti na
krajských silnicích
V těchto dnech probíhá výměna izolátorů
u sloupů vysokého napětí, které jsou v blíz-

kosti silnice. Tuto akci realizuje ČEZ a v místech
prací je omezena rychlost dopravnimi značkami
a navíc je silnice zúžena. Práce budou trvat cca
3 týdny.

Změny ve svozu bioodpadu
Na počátku roku 2021 jsme slíbili přidání termínů
svozu bioodpadu v období, kdy lze předpokládat jeho zvýšené množství. Na základě dohody
se svozovou firmou bude tedy od 18. 10. do 22.
11. 2021 zajištěno vyvážení bioodpadu každé
pondělí.
Na 22. listopad je pak naplánován i poslední
letošní svoz; v případě dobrých klimatických podmínek (t.j nebude mrznout) lze očekávat ještě
jeden svoz, a to 6. prosince.
O startu nové „bioodpadové sezony“ Vás
budeme informovat na počátku roku 2022, v tuto
chvíli předpokládáme její začátek v polovině
března.
-tjmnk-

Hořely nejen volební lístky hnutí ANO, ale
i volební materiály
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Domácí zpravodajství
O čem jednala rada města
Do rady byl na vlastní žádost pozván pan Lukáš
Calda, který na schůzku vzal svého otce M. Caldu
a pana Nigrina. Tito občané dlouhodobě volají po
vydání vyhlášky, která by omezila volné pobíhání
psů, resp. jasně definovala místa, která by byla pro
volné pobíhání psů vyhrazena. Toto téma opakovaně řešila rada, která většinově zastává názor, že
není nakloněna striktním zákazům tohoto druhu
formou vyhlášek.
Hlavní argumenty, které ze strany hostů zasedání rady zazněly, je obava z neovladatelných psů,
zejména ve vztahu k dětem; zároveň pánové vyjádřili pocit, že tzv. nepejskaři jsou absencí takové
vyhlášky znevýhodněni v tom smyslu, že zatímco
děti se kvůli volně pobíhajícím psům nemohou
vzdálit na krok od rodičů, psi jsou od svých pánů
vzdáleni neomezeně a (dle názoru hostů rady) zcela
bez kontroly. Dle přítomných hostů je třeba nastolit pravidla pro volný pohyb psů ve městě tak, aby
se nepejskaři necítili jakkoliv omezování či ohrožováni. Legislativa je dle pana M. Caldy nastavena
k této problematice velmi volně, ale zároveň tak,
aby poskytla obcím možnost vydat obecně závaznou vyhlášku k tomuto tématu dle svých dispozic;
vydání vyhlášky je přitom dle názoru pana Caldy
doporučeno i dokumentem “Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru
a kontroly Ministerstva vnitra k obecně závazné
vyhlášce, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství a vymezují prostory pro
volné pobíhání psů”, tak i kontrolní komisí MV ČR.
Radní zopakovali názor, že vedení města není
přívržencem omezování obyvatel Dobřichovic
přílišným množstvím vyhlášek a z nich plynoucích zákazů a pravidel, která by měl mít každý
občan respektující základní pravidla společného soužití přirozeně respektovat. Radní vyjádřit myšlenku, že ani vyhláška nezabrání psům
nezodpovědných majitelů v případných útocích,
zejména na jiné psy, či dokonce obtěžování nebo
ohrožování obyvatel. Zároveň členové rady poukázali na to, že dnešní hosté jsou prozatím jediní,
kteří aktivně požadují zavedení obecně závazné
vyhlášky omezující volný pohyb psů.
Po dlouhé diskuzi byl nakonec pan Calda
požádán o napsání článku (jehož rozsah bude
odpovídat redakčním pravidlům) o problematice
volného pobíhání psů do Informačního listu; starosta tutéž problematiku zmíní v úvodním článku
IL – smyslem obou článků bude zejména sběr
dat, tedy snaha o zjištění toho, jaká část občanů
Dobřichovic se cítí ohrožena volně pobíhajícími
psy a uvítala by vyhlášku pohyb psů omezující
Starosta dále vznese tento podnět na zastupitelstvu v bodu „Různé“ – jeho cílem bude
zmapovat, měla-li by tato vyhláška u zastupitelů
vůbec šanci na schválení. Následně je třeba velmi
pečlivě zvážit místa, kde by měl být volný pohyb
psů omezen (či naopak povolen) a možnosti jeho
případného ohraničení.
Společnost AQUACONSULT zaslala radě ke
schválení rozpočet na obnovu přečerpávací
stanice odpadních vod (PSOV) Tyršova u uhelných
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skladů. Dle ředitele provozu vodovodů a kanalizací
Ing. Jaroslava Černého se jedná o zcela zásadní
potřebu obnovy čerpadel a periferie, včetně
výměny elektročásti. Důvodem je dožití vybavení čerpadel a ostatních částí PSOV a také rozvoj
a množství připojení na kanalizaci v minulých
letech. PSOV nestačí výkonem odčerpat přiváděné
odpadní vody a má problémy i při extrémních srážkových událostech, kdy se do kanalizace dostávají
tzv. balastní vody. Obnovou PSOV bude rovněž
dořešen problém s výrony naředěných odpadních
vod v lokalitě Tyršova. Radní souhlasí s celkovou
myšlenkou obnovy PSOV Tyršova; nesouhlasí
však s potřebou pořizování skladových rezerv
čerpadel v případě, že je již jedna rezerva nainstalována; zároveň členové rady požadují podrobný
rozpis ceny u položky „Vyčištění akumulační jímky
a armaturní šachty tlakosacím vozem včetně likvidace odpadu firmou Herčík a Kříž“, která se zdá být
značně nadhodnocená. Všechny cenové nabídky
jsou před schválením v radě konzultovány s externím konzultantem města Dobřichovice pro problematiku ČOV a VaK Ing. L. Novákem.
Další kalkulací, kterou společnost AQUACONSULT zaslala k odsouhlasení do rady, je obnova
vrtu v Řevnicích, z nějž je čerpána pitná voda
do vodojemů na Brunšově; předpokládaná cena
této akce je 299.658,- Kč bez DPH. Radní k akci ani
předloženému rozpočtu neměli výhrady.
Nakonec se rada zabývala rozpočtem společnosti AQUACONSULT na nezbytnou opravu
a výměnu aeračních elementů v nádrži regenerace na ČOV. Předpokládané náklady této akce
činí 256.760,- Kč; i zde po konzultaci s konzultantem města Dobřichovice pro problematiku ČOV
a VaK Ing. L. Novákem požaduje rada rozklad ceny
práce tlakosacího vozu, resp. nalezení možností
pro snížení ceny, konkretizaci ceny za „technologický dozor“ a (pro porovnání) předložení konkurenční nabídky dodavatele provzdušňovačů.
Starosta předložil členům rady návrh stanov
a zakládací smlouvy související s případným
vstupem města Dobřichovic do DSO Poberounské odpady. Tato iniciativa vznikla na zasedání mikroregionu Dolní Berounka, a to z toho
důvodu, že k 30. 6. 2022 bude končit smlouva se
společností Komwag a očekává se značný nárůst
cen za svoz odpadů. Ideou je proto založit vlastní
svozovou společnost pod svazkem poberounských obcí, která by obsluhovala region Dolní
Berounky a obce by pak nebyly závislé na svozových společnostech a jejich případných vzájemných domluvách, které pak tlačí ceny vzhůru.
Inspirací může být např. region Malá Haná, jehož
zástupci se již se zástupci mikroregionu Dolní
Berounka setkali a základní informace o jejich
vlastní, velmi dobře fungující svozové společnosti, zástupcům mikroregionu předali.
Svazek by měl být založen za účelem společného provozu odpadového hospodářství s cílem
uspořit prostředky dosud vynakládané jednotlivými členy svazku obcí Region Dolní Berounka.
Řevnice by pro překládku odpadů a zázemí pro
techniku poskytly areál Ekosu (bývalá skládka),
kde je k dispozici potřebná infrastruktura včetně
automobilové váhy apod.

Starosta ještě upřesnil možnosti likvidace
vyvezeného odpadu – nejprve by byl svážen na
skládky, v blízké budoucnosti je očekáván svoz
do spaloven.
Samotný vznik DSO Poberounské odpady
bude dle představ starosty pozvolný; nepodaří-li
se chod organizace rozběhnout do konce platnosti smlouvy se stávající svozovou společností,
může se na kratší období tato smlouva ještě prodloužit.
Ing. Jakub Knajfl zdůraznil potřebu důkladného monitoringu dotačních výzev na téma
odpadové hospodářství; radní se však shodli na
tom, že vstup města Dobřichovice do DSO Poberounské odpady přinese zásadní možnost ovlivňování místní politiky nakládání s odpadem, lepší
informovanosti o problematice, možnost podpořit zaměstnanost v regionu apod. a vstup do DSO
Poberounské odpady podpořili.
Na posledním zasedání rady byl tajemník
pověřen zadáním dalších dopravních měření,
která budou sloužit jako doplnění stávajících podkladů pro Ing. arch. F. Štáfka. Ve dnech 15. a 18. 9.
proběhly směrové průzkumy pro dopravní studii
realizovanou týmem z FD ČVUT. Některé z nich
budou jistě relevantní i pro Ing. arch. F. Štáfka,
přesto je však bude třeba doplnit o další měření;
i ta by tým Ing. Langra zvládl, ale lhůtu dodání by
zkomplikoval začátek semestru.
Ing. arch. Štáfek zaslal radě k posouzení
nabídku společnosti CityTraffic – ta by měla
zajistit celistvý přehled o intenzitách a směrech
proudů automobilové dopravy, chodců a cyklistů
na vybraných místech v blízkosti Tyršovy ulice;
nabídková cena je 112.420,- Kč.
Radní se shodli na tom, že je tuto nabídku
možné schválit, avšak za předpokladu, že bude
zajištěno, aby se výstupy společnosti CityTraffic neduplikovaly s výstupy řešitelského týmu
dopravní studie pro město Dobřichovice.
Na zasedání rady 16. 2. 2021 byl starosta
pověřen nákupem nového stroje Multicar do
2 mil. Kč a zjištěním možností částečně pokrýt
tento nákup finančními prostředky z dotačních
programů. V současnosti nejsou vypsány žádné
dotační programy, které by mohly být pro nákup
nové multicary využity. Cena nového stroje včetně
všech doplňků se pohybuje okolo 2,5 mil. Kč vč.
DPH – starosta tedy požádal radu o schválení
možnosti navýšení rozpočtu na nákup nového
stroje pro technické služby. Druhou možností je
nákup mírně ojetého vozidla např. v ceně 1 – 1,5
mil. Kč – starosta však tuto variantu (po konzultacích s vedoucím Technických služeb Dobřichovice
Oldřichem Svobodou i starosty okolních obcí)
nedoporučil. Rada souhlasí s navýšením rozpočtu
na nákup nového stroje typu multicar na částku
2,5 mil. Kč a pověřuje starostu zajištěním jeho
nákupu prostřednictvím výběrového řízení.
Na svém zasedání 17. 8. rada projednávala
výzvu k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene pozemku Jiráskovy
ulice. Jedná se o stavbu ČEZ Distribuce, jejíž součástí bude nové kabelové vedení NN v délce 5 m
(v chodníku) a nová přípojková skříň SS 100. Rada
schválila zřízení břemene, ale už ne s výší jedno-
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rázové náhrady. V současnosti však město Dobřichovice obdrželo od společnosti Elektromontáže
opakovanou výzvu; v ní je konstatováno, že
bude-li město i nadále trvat na nesouhlasu
s navrhovanou částkou za zřízení břemene,
nechá společnost Elektromontáže vyhotovit znalecký posudek, který bude reflektovat původně
nabízenou cenu bez bonifikace a tato cena může
být uvedena následně jako maximální možná
bez nároku na zmiňovanou bonifikaci. Po diskusi
radní schválili náhradu navrženou společností
ČEZ Distribuce prostřednictvím spol. Elektromontáže (jedná se o pouhých 5 m kabelového
vedení). Při větších a zásadnějších stavbách je
však město Dobřichovice připraveno na svých
požadavcích na výši jednorázové náhrady za služebnost trvat.
Starosta předložil radě cenovou nabídku na
opravu vjezdové brány a třech vstupních branek
v areálu MŠ Dobřichovice a na související stavební
práce. Jedná se o poměrně rozsáhlou výměnu
všech používaných vstupů a vjezdu na pozemek
MŠ, o který ředitelka žádá již delší dobu. Vrata
i vrátka jsou zkorodovaná, min. 45 let stará, vjezdová brána je ve špatném stavu a nemá elektrické
ovládání, které by velmi usnadnilo provoz. Nabídku
zastřešil M. Velebil, přičemž práce na výrobě vrat by
provedli zámečníci, s nimiž dlouhodobě spolupracuje. Technické řešení bylo konzultováno s panem
J. Tichánkem, vzhled s Ing. arch. E. Lisecovou.
Radní se seznámili se žádostí o přestavbu
budovy čp. 177 (bývalá provozovna výroby plastových oken ve Všenorské ulici) na rodinný dům.
Rada schválila záměr přestavby a připojení na
ČOV za podmínky uhrazení příspěvku na rozvoj
infrastruktury ve výši 140.000 Kč.
Rada se zabývala žádostí o příspěvek na
opravu kalového čerpadla v nemovitosti na
adrese Tyršova 89. Město se v minulosti zavázalo
vyměnit na svoje náklady čerpadla v Tyršově ulici
a v oblasti V Luhu po dobu 10 let od jejich instalace, pokud dojde k jejich poruše, která nevznikla
vinou majitele nemovitosti, což je i tento případ.
Z toho důvodu starosta navrhuje žádosti vyhovět,
což rada schválila.
Rada se zabývala žádostí o možnost vybudování cvičné rampy pro skateboarding, a to
na konci parkoviště u vlakového nádraží (směr
Všenory). Rampa by vznikla zcela na náklady
žadatele. Členové rady se však shodli na tom, že
její umístění na parkovišti není zcela bezpečné,
a kromě toho by mohlo dojít k poškození okolostojících aut. Zároveň ale vzniku rampy (na jiném
vhodnějším místě v Dobřichovicích) vyjádřili
radní podporu a vyzývají žadatele k vytipování
jiné lokality pro její umístění.
Rada města obdržela žádost o přidělení bytu
v hmotné nouzi na 6 měsíců. Vzhledem k tomu,
že předchozí zájemce pobývá v azylovém domě,
je tzv. sociální byt k dispozici. Rada přidělení bytu
i vzhledem k souhlasnému stanovisku sociální
komise schválila na dobu 6 měsíců.
Na MÚ bylo doručeno rozhodnutí Stavebního
úřadu Řevnice o schválení stavebního záměru
Obchodní centrum Lety, jehož součástí je rovněž
informace o zamítnutí námitky města Dobřichovice týkající se požadavku vybudovat napojení
pěší trasy včetně přechodu pro chodce tak, aby
se na katastru Dobřichovic dalo pokračovat plánovaným chodníkem směr Dobřichovice. Tajem-

Středočeská hejtmanka paní Petra Pecková s radním pro zdravotnictví panem Pavlem Pavlíkem na
slavnostním večeru v hale Bios
ník ve stanovené lhůtě připraví návrh odvolání
k Stavebnímu úřadu Řevnice.
Podle zápisu z jednání vk

Očkovací místo se
přestěhovalo do menšího
prostoru
Neustále narůstající počty nakažených a možnost
aplikací třetích dávek po letním útlumu opět
zvedá zájem o očkování. Velkokapacitní očkovací
centrum v místní hale BIOS ukončilo svou činnost
s koncem září. V omezené míře a zatím jenom
jeden den v týdnu se však mohou v Dobřichovicích všichni nechat očkovat i nadále. Zatímco
v hale už se sportuje, očkovací stanoviště se přestěhovalo do klubovny u volejbalových kurtů za
budovou sokolovny. V tuto chvíli je v provozu
každý pátek ráno od 8 do 10 hodin a odpoledne
od 16 do 18 hodin. Pokud vzrůstající trend zájmu
bude i nadále pokračovat, lze provozní hodiny
postupně rozšiřovat – aktuální informace se dají
dohledat na www.ockovani-dobrichovice.cz nebo
fb www.facebook.com/Očkovací-centrum-Dobřichovice. Kromě toho získali dobřichovičtí i statut
mobilního očkovacího týmu, který vyjíždí do okolí
po dohodě se starosty dopravně méně dostupných obcí, či s vedoucími domů sociálních služeb.
Přestože očkování pokračuje, uzavřeli jsme
v sobotu 2. října první etapu a pro všechny, kteří
se nějak zasloužili o vybudování, či provoz centra
připravili společenský večer. Od 18 hodin přicházeli do haly naši kolegové, kteří v centru pracovali, zástupci sponzorů, drobní dárci i dodavatelé
služeb. Spolu s nimi jsme pozvali i zástupce všech
22 očkovacích center ve Středočeském kraji.
Nemocniční uniformy a pracovní oděvy vyměnili
za společenské úbory, přijali pozvání ke společné
večeři a pak mohli sledovat program a la vysílání
Českého rozhlasu – tedy kombinaci rozhovorů
radiožurnálových moderátorů Petra Krále a Lubomíra Smatany s vybranými osobnostmi a živé
hudby v podání skupiny Countrio. Pořadatelům
se podařilo vyvolat dokonalou iluzi živého vysílání a mnoho účastníku smskami nabádalo své
známé a kamarády, aby si přímý přenos v rádiu

pustili. Kolem deváté večer dostala slovo středočeská hejtmanka paní Petra Pecková s krajským radním panem Pavlem Pavlíkem, kteří
všem poděkovali a členům řídícího týmu předali
drobné pozornosti. Pak už přišla na řadu volná
zábava s hudbou a tancem.
Nezbývá než znovu a opakovaně všem
pomocníkům poděkovat. V Dobřichovicích se
podařila velká věc s mimořádným užitkem. Je
příjemné vědět, že je kolem nás mnoho lidí, kteří
jsou připraveni a ochotni pomoci. Nejenom jednorázově, ale i systematicky a dlouhodobě.
Jg

Těšíte se na miminko?
Příchod miminka je radostná událost. Do rodiny
přibude nový člen, který si okamžitě všechny získá.
Spousta rodičů si ale klade otázku, jak to udělat, aby
byli těmi nejlepšími rodiči. Jak své dítě podporovat
v jeho zdravém vývoji, jak s miminkem správně
manipulovat a možná i jak šetřit vlastní síly, kterých
se zejména v počátku bude nedostávat.
Pro současné i nastávající rodiče jsme proto
v Centru komplexní péče Dobřichovice připravili
workshop s názvem “Léčebná podpora rodiče”,
který vede zkušená dětská fyzioterapeutka Mária
Šabíková. Dozvíte se na něm, 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. Navíc se také naučíte, jak při manipulaci
s kojencem šetřit vlastní silou a energií. Zbyde
i spousta prostoru pro vaše dotazy.
Workshop se koná 6. listopadu v čase 9 – 12
hodin. Je určen pro malou skupinku účastníků.
Účastnit se můžete s dítětem, ale i bez něj, sami,
s partnerem či partnerkou, či společně s kamarádkou. Na workshop se přihlásíte na www.ckp-dobrichovice.cz v sekci semináře pro laiky.
Těšíme se na vás!
Mgr. Kateřina Šestáková, CKP Dobřichovice
www.ckp-dobrichovice.cz
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Zajímavosti
Letovské posvícení
Svatomartinské posvícení v Letech kromě tradičního jarmarku letos obohatí kapely Los Fotros
a Kompaktor, profesionální ohňová show i lampiónový průvod. Pro děti je připravena – „Jak to
bylo na Sv. Martina“ spojená s dílnou draní peří
a výrobou husy.
Rozmanité tvořivé dílny, malování na
obličej, dřevěný kolotoč a střelnice i soutěže
a moderace v podání Oldy Burdy jsou nedílnou součástí posvícenského programu. Těšit
se můžete také na vystoupení dětí MŠ Lety
a Školinky Nona i letovské hasiče, kteří předvedou, jak vypadá pravý hasičský zásah. Nebudou
chybět výborné zabijačkové pochoutky, svatomartinské víno, oblíbené letovské pivo MMX
a další dobroty včetně tradiční soutěže v pojídání posvícenských koláčů. Celou slavnost
završí Sokolský ples v MMX Pivotelu. Těšíme
se v sobotu 13. listopadu na návsi v Letech na
viděnou
mh

Škola v Letech
ZŠ Lety bude od září 2022 nabírat žáky nejen do
první třídy, ale i do vyšších ročníků (2.- 5. třída)
zatím prvostupňové školy, která se za pět let rozroste o druhý stupeň.
Ale již nyní můžete přijít na setkání s ředitelkou ZŠ Lety, paní Mgr. et MgA. Romanou Šindlářovou, kzterá vás seznámí s koncepcí nové školy.
Setkání se koná dne 24. listopadu, 18 – 20 hod.,
nová budova MŠ Lety, Karlštejnská 570, Lety.
mh

Zábavné benefiční
odpoledne pro školu
Všenory
Již 10. ročník této tradiční akce se bude konat
dne 20. listopadu 2021 od 14:00 do 18:00 hodin
v ZŠ a MŠ Josefa Kubálka ve Všenorech, budova
1. stupně školy.
Přijďte si užít podzimní odpoledne s tvořivými dílnami pro děti, bazarem a benefičním
obchůdkem, kavárnou a občerstvením. Možná
najdete inspiraci pro blížící se advent nebo dárek
pro někoho blízkého. Dáte si čaj či kávu a chvíli
spočinete.
Výtěžek z benefičního odpoledne bude
věnován na rozvoj školy, zakoupení techniky pro
povinnou výuku IT. Jako každý rok je část financí
určena na podporu dětí, které to potřebují.
Těšíme se na Vás!
ZŠ Všenory můžete podpořit také prostřednictvím portálu darujme.cz na adrese benefice.
skolavsenory.cz
Aktuální informace sledujte na https://www.
skolavsenory.cz/zakladni-skola/o-skole/benefice/
RB
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Spolu v pohybu
v Dobřichovicích
Sokol Dobřichovice se i letos připojil k celorepublikové akci SOKOL SPOLU V POHYBU. V úterý 21.
září 2021 se odpoledne na louce za sokolovnou
konalo tradiční Sokolení 2021. Pro děti a jejich
rodiče a prarodiče bylo připraveno šest stanovišť,
na kterých spolu plnili zadané sportovní úkoly.
Cílem akce byla radost ze společného sportování
a ne výkony. Nejmladšímu účastníkovi bylo 2,5
roku a nejstaršímu 65 let.
Druhá akce se konala v sobotu 24. září 2021
v podvečer v rámci celoevropské akce BE ACTIVE
NIGHT. Pohádková cesta začínala a končila před
hlavním vchodem Sokola Dobřichovice, odsud se
děti s rodiči vydaly na 2 km pohádkové putování.
Seznámily se s deseti českými pohádkami a plnili
pohádkově – sportovní úkoly. Na konci na ně
čekala odměna v podobě sokolských cvrnkacích
kuliček, balonků a létajících talířů.
IN

V JojoGymu se křtila kniha

Zážitkový křest knihy v Jojo
Gymu
Poslední zářijová středa patřila v Jojo Gymu
velké oslavě. Křtila se pohádková kniha „O duši
lesa“ autorky Daniely Králové, která byla napsána
podle skutečného příběhu. Vypráví příběh lidské
holčičky o navázání pouta a přátelství s liščími
mláďaty. Popisuje společně prožitá dobrodružství při poznávání lesního světa a představuje
i další jeho obyvatele.
Další zvláštností je, že se jedná o živou knihu:
„Každá kapitola obsahuje formou QR kódu doprovodné video nebo fotky ze skutečného příběhu
a kniha tedy opravdu ožije.“ vysvětluje autorka
Daniela Králová. Knihu doprovází i vlastní píseň
O duši lesa na melodii Peder B. Hellanda a jeho
skladby Sunny mornings.
Odpolednem provázeli a knihu pokřtili Petra
Černocká, Míša Kuklová a Jiří Helekal. Pomohly
jim také desítky dětí, které se zážitkového křtu
zúčastnily. Děti dostaly semínko života dubu,
kterým knihu zasypaly. A aby pomohly zasít nový
život, semínko dubu si odnesly také domu ve speciálním ekologickém kelímku, který po naklíčení
mohou zasadit do půdy. Pak zbývá než čekat, až
nový strom vyroste a s láskou o něj pečovat.
Celé odpoledne provázely milé písničky od
všech třech kmotrů, které návštěvníky nenechaly
v klidu sedět na židlích. Komu při tanci vyhládlo,
dostal dobrý dort s jedlým obrázkem titulní
strany knihy a malý návštěvníci domů odcházeli
s úsměvem na tváři a drobným dárečkem.
Děkujeme, že jsme mohli být součástí tohoto
projektu a přejeme O duši lesa, aby našla spoustu
příznivců.
lgra

Večer sokolských světel

Večer sokolských světel
2021 v Dobřichovicích
Letos jsme se již posedmé sešli za soumraku
v pátek 8. října 2021 v dobřichovickém kempu,
abychom pouštěním lodiček společně uctili

Děti mateřské školy s podzimní vílou
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Vítání podzimu v mateřské
škole
Rozhodli jsme se ve školce využít krásné počasí
babího léta a připravili jsme pro děti celoškolkovou zahradní akci VÍTÁNÍ PODZIMU. Ve čtvrtek
23. září jsme se společně sešli na naší velké školní
zahradě a zjistili jsme, že podzimní víla, která se
chystá k nám zavítat, poztrácela všude kolem
barevné listy ze svých šatů. To se ví, že jsme ji
nemohli nechat smutnou. Pomohli jsme jí ztracené listy najít, oblékli ji a příchod podzimu jsme
poté mohli zvesela oslavit tancem a soutěžemi.
Všichni jsme si to moc užili, malí i velcí, a teď se
nám možná bude o trochu snáze loučit se slunečnými dny. Podzimní víla nám nyní hlídá zahradu
a jistě tu s námi bude až do zimy.
Za MŠ Dobřichovice Veronika Horáčková

Už se otužujete?

Manželé Chomátovi – propagátoři otužování
Sokoly padlé za války. Už tři roky je 8. říjen
vyhlášen Památným dnem sokolstva a významným dnem ČR. Zruční rodiče opět pomohli
svým dítkům vyrobit pěkná plavidla, která
pak nadělala plno parády nejen na vodě, ale
i na předcházející výstavce. Některé „přírodnější“ lodě z kůry byly zdobené barevnými
listy, květinami, šiškami, kamínky, mušličkami,
ořechy, šípky, peříčky a mechem, další plavidla
z prkýnek zase odpovídala výbavě domácnosti
– nesla ruličky od toaleťáku, papírové plachty
a vlajky, provázky, kusy látek, stěžně ze špejlí
či komíny z pauzáku nebo pečícího papíru. Na
vlajkách plavidel se objevovaly nejen pirátské motivy, ale i sokolské logo, česká vlajka či
letopočet 2021. Moc hezký byl i jeden pracně
svázaný vor.

Na úvod všechny přítomné přivítala náčelnice
odboru sportovní všestrannosti a stručně vysvětlila důvod této lodičkové tradice. Potom jsme se
přesunuli na pláž pod vrbou a na klidnou hladinu
Berounky pustili lodičky se zapálenými svíčkami.
V pozadí s nasvíceným dobřichovickým zámkem
vykouzlila sokolská lodičková světýlka tajemnou atmosféru. Holinkami vybavené děti se se
svými loděmi mohly rozloučit až ve vodě, což jim
suchobotky záviděly. Počasí nám přálo, nepršelo,
ani nefoukal vítr, který by svíčky dětem zhasínal.
Vzpomínkové akce se zúčastnilo asi 60 účastníků
a 40 lodiček. Nejmladšímu dítěti byly 2 roky, nejstaršímu dítěti 13 let a nejstaršímu doprovodu 80
let.
Jana Maxová a Irena Nolová, Odbor sportovní
všestrannosti TJ Sokol Dobřichovice

Jak s tím začít? Jak zvýšit otužilost vůči chladu
a stresu? A jak si to užívat? Na besedě v dobřichovické knihovně přivítám tentokrát inspirativní pár
– Martinu a Jakuba Chomátovy.
Jakub je certifikovaný instruktor Wim Hofovy
metody, s Martinou, lektorkou všímavosti a životní
spokojenosti, Jakubovou manželkou a spolupracovnicí si budeme povídat také o vhodnosti této
metody pro ženy.
Místo na besedu, které se můžete zúčastnit
osobně či online 23. listopadu 2021 od 18.00, je
třeba si předem rezervovat na online.zivaradost.
cz/otuzovani. Vstupné je volitelné, večer je beneficí pro program Živá radost pro ženské zdraví
a skutečnou prevenci. Těšíme se!
Iveta Kučerová & tým pro Živou radost
www.zivaradost.cz

Sport
Podzimní volejbal
Uvádíme termíny domácích utkání všech našich
družstev a nezapomeneme ani na několik akcí,
které nedávno proběhly nebo se brzy uskuteční.
Muži A, 1. liga
Letos byla družstva rozdělena do tří skupin; do
druhé části postoupí první dvě z každé skupiny
spolu s nejlepšími dvěma na třetích místech. Naši
hrají:
22. 10. s Plzní, 29. 10. s MFF Praha, 12. 11. s Č.
Budějovicemi, 13. 11. se Lvy Praha
V prvním kole Českého poháru vyhráli naši
hoši svou skupinu a postoupili do další, která se
však hrála vylučovacím způsobem. Zde narazili
na extraligové Kladno, s nímž ve velmi vyrovnaném utkání prohráli.
Ženy A, 1. liga
Do uzávěrky sehrály šest zápasů: na Žižkově
vyhrály 3:0 a 3:2, doma podlehly Jablonci 3:0
a 3:2, v Hronově zvítězily 3:1 a 3:2.
Doma budou hrát:
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15. a 16. 10. s Plzní, 5. a 6. 11. s Nuslemi, 19.
a 20. 11. se Žižkovem, 3. a 4. 12. s Hronovem.
V prvních utkáních Českého poháru
výhrami 3:0 nad Turnovem a Hradcem Králové
postoupily do druhého kola, kde je čeká extraligové družstvo Olympu Praha. Budou s ním hrát
doma 19. října; přijďte je povzbudit! Uveďme
ještě, že 16. a 17. října proběhne v Jindřichově
Hradci mistrovství republiky ve volejbale
superseniorek, jehož se zúčastní i naše „superděvčata“!
Muži B, KP 1. třídy
Svou soutěž už také zahájilo mužské Béčko
– v Nymburku v prvním zápase pohrálo 2:3,
ve druhém 3:2 zvítězilo. Doma hrají 16. 10.
s Roztoky, 6. 11. s Dobříší, 20. 11.s Tuchlovicemi
a poslední letošní utkání 4. 12. s Mělníkem.
Ženy B, KP 2. třídy
Výhrami 3:0 a 3:1 nad Berounem a dvakrát
3:0 nad Královým Dvorem zakončily podzimní
část; ve své skupině přezimují s dvaceti body na
prvním místě. Jarní část zahajují 23. 4. v Králově
Dvoře.
HgS

Splněný sen na Mistrovství
české republiky v atletice
V novém školním roce jsme přivítali v klubu
mnoho nových mladých atletů a atletek a zároveň
jsme se vydali na několik zajímavých závodů, na
kterých jsme získali nejen cenná umístění, ale
zejména nezapomenutelné zážitky.
Září je pro rodiče jeden velký „chaos“. Než se
vše usadí, co se týče školy a kroužků dětí, stojí to
často mnoho nervů. Také v ASK DIPOLI Černošice
Dobřichovice to žije o něco více, než v jiných
měsících. Na tréninky přicházejí noví členové
a zejména ti nejmladší potřebují často mnoho
odvahy, aby zvládli vplout do nového kolektivu a přijmout nová pravidla i nového člověka/
trenéra, který jim říká co a jak má i nemá dělat.
Pro některé nováčky je často překvapením, že se
během tréninku objeví na jejich čele pot, že se
zadýchávají, a když mluví trenér, tak je potřeba
být zticha, a ještě ke všemu pozorně naslouchat. Ale to všechno si sedne, jen je potřeba být
trpělivý a dětem vše vysvětlovat, a pozitivně je
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se stalo zřejmým i na krajském přeboru družstev,
kde družstvo mužů získalo první a družstvo žen
třetí místo.
Své chvíle slávy zažily i mladší děti ASK DIPOLI
a to sice v Brně na European Athletics Games.
Odtud si řada z nich přivezla zejména nezapomenutelné zážitky na atmosféru, která připomínala
malou olympiádu.
Pět nominovaných atletů (na základě vítězství v krajských kolech) z kategorie přípravek
nyní čeká i cesta do Ostravy na Čokoládovou
tretru. Držme palce tak Adéle Houdkové, Barboře
Karasové, Josefíně Šebkové, Valentine Novákové
a Elišce Doubkové.
Neusínáme však na vavřínech, víme co přináší
úspěch – chceme se pokusit nenechat se jím
ukolébat, a pracovat na sobě, ale i na celkovém
rozvoji klubu. Budeme rádi, když při tom budete
s námi.
HS

Podzim je tu a s ním
soustředění, tréninky v hale
a závod na podporu „dobré
věci“

motivovat, zejména ze strany rodičů třeba i společným sportováním.
Některé děti se dokážou naopak do sportování tak zakousnout, že je to pak znát i na jejich
sportovních výsledcích (na školních to není
o moc horší). Skvělým příkladem je naše starší
žactvo. Starší žákyně získaly v Kolíně na soutěži
družstev Středočeského kraje neuvěřitelné druhé
místo, žáci třetí místo. Žákyně tak postoupily na
Mistrovství Čech, na kterém získaly nádherné 7.
místo v konkurenci nejlepších klubů. Na úspěch
starších žákyň navázaly i mladší holky, které
v soutěží družstev západní skupiny kraje skončily
na 3. místě.
Dalším úspěchem žactva je 13 medailí, které
získali ve Vlašimi na Krajském mistrovství jednotlivců do 16 let. Tady je na místě je určitě všechny
vyjmenovat: Kristián Behenský (skok vysoký – 174
cm, hod diskem – 46,18 m, skok daleký – 589 cm),
Klára Zbožínková (100 m překážek – 14,45 sec. ,
Karolína Machová hod diskem 34,85 m, Adéla
Lustigová hod oštěpem 37,41 m, Veronika Brabcová hod diskem 33,73 m, Štěpán Kratochvíl skok
o tyči 290 cm, běh na 150m 18,92 sec., na 300m
39,92 sec., Adam Koukal 1500 m za 4:39,49 min.,

Helča Kahle vrh koulí 9,63 m, štafeta 4x 60m Lustigová, Brabcová, Machová, Šimková 31,38 sec.
Ve dnech 18. – 19. září se v Mladé Boleslavi
uskutečnilo Mistrovství České republiky žactva.
Reprezentovalo nás 11 atletů, což je obrovský
úspěch proti minulému roku, kdy na MČR startovali pouze dva naši atleti. Nejlepšího výsledku
dosáhla Klára Zbožínková, která na 100 m překážek získala titul vicemistryně ČR a časem 14,16
s vytvořila nový klubový a zároveň osobní rekord.
„Stojí za tím obrovské úsilí. Jsem strašně rád,
že se Klárce konečně podařilo splnit si cíl a získat
medaili na MČR. Museli jsme překonat spoustu
nelehkých situací a překážek nejenom na dráze.
Dokázala, že je obrovská bojovnice!“ řekl trenér
Tomáš Vodička.
Druhou medaili získala Karolína Machová,
která v hodu diskem obsadila krásné třetí místo
za výkon 37,13 m. V hodu diskem jsme měli
dokonce čtyřčlenné zastoupení (Brabcová, Ungerová, Behenský, Machová). Je to opravdu obdivuhodné, protože disk trénujeme na zámkové
dlažbě a nemáme k tomu optimální podmínky.
Tým ASK DIPOLI Černošice a Dobřichovice má
skvělé zastoupení i v kategorii mužů a žen, což

Ještě doznívají úspěchy ze závodů, krátkodobé
zvolnění na trénincích je také za námi, a teď hurá
do dalších aktivit. Tedy - ještě jeden závod nás
čeká, a je pro nás (členy ASK DIPOLI) dost důležitý. Dne 7. listopadu se v Dobřichovicích poběží
na podporu výstavby vrhačských sektorů. Členy
ASK DIPOLI čekají ale i podzimní soustředění,
mladší členy tréninky v hale…
Pozitivních zpráv není nikdy dost, proto je
třeba zmínit na závěr hlavní závodní sezóny ještě
několik úspěchů našich atletů. Na krajských závodech jednotlivců mladšího žactva v Kutné hoře
jsme získali tři medaile. Největší zásluhu na nich
měla závodnice Emily Hanley (roč. 2008). V běhu
na 1500 metrů ovládla celé startovní pole a o
pouhou setinu časem 5:26,67 porazila druhou
závodnici. Druhou medaili Emily přidala v hodu
kriketem, kde si vytvořila osobní rekord hodem
dlouhým 45,00 m a skončila na krásném třetím
místě. Poslední cenný kov získala ve štafetě 4x300
m, kde dívky ve složení Simona Forejtová, Adéla
Houdková, Barbora Karasová a Emily Hanley
vybojovaly bronz.
Doslova nečekaný úspěch slavili i naši nejmladší atleti na finálovém utkání družstev přípravek v Kladně. Závodilo se v hodu raketkou, ve
skoku dalekém, v běhu na 50m a štafetě 8x200m
mix. Ze 24 družstev se umístili na krásném 4.
místě. Vedoucí trenérka přípravek Jana Lágnerová Balová všem deseti účastníkům za odměnu
vyrobila opravdovou bramborovou medaili.
Na Kladně se snažili muži ASK DIPOLI vybojovat baráž o postup do II. ligy mužů, nakonec se
umístili na skvělém 8. místě. Ženy, které se umístily na krajských přeborech na 2. místě se o baráž
pokusí určitě v příštím roce.
Na rozloučení se sezónou se v sobotu 9. října
konaly na černošickém ovále závody pro rodiče
a děti. Počasí se vydařilo a vládla skvělá atmosféra, všem účastníkům blahopřejeme ke skvělým
výsledkům a děkujeme za účast.
Tímto vyzýváme jak děti tak i dospělé k účasti
na závodu s názvem Dobřichovický běh, který
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se uskuteční na podporu výstavby vrhačských
sektorů v Dobřichovicích. Dobřichovický běh
proběhne v neděli 7. listopadu a účastnit se jej
mohou děti od pěti let, mládež i dospělí. Pro
každou věkovou kategorii je připravena jinak
dlouhá trať. Celý zisk ze závodů bude využit na
výstavbu atletických sektorů na hod oštěpem,
diskem, koulí a kladivem v Dobřichovicích. Více
informací a přihlásit se na závod můžete na stránkách www.askdipoli.cz.
Aby atleti nezaháleli ani za sychravého
podzimu, čeká je soustředění v „milované“ Sušici
s ubytováním v hotelu Gabreta. Pro juniory
a starší žactvo proběhne v termínu od 26. do 31.
října, pro mladší žactvo od 17. do 21. listopadu
a pro přípravky od 10. do 14. listopadu. Všechny
čeká prodloužený víkend nabitý nejen sportovními zážitky. V této chvíli ještě pár míst zbývá…
Jinak od listopadu většina tréninků bude
probíhat v hale Věry Čáslavské (v Černošicích),
v tělocvičně ZŠ Mokropsy nebo v Dobřichovicích
v JojoGymu a v tělocvičnách TJ Sokol Dobřichovice. Přesto některé tréninky (mladšího a staršího
žactva) budou venku z důvodu otužování ducha
i těla, věříme, že to „naší mládeži“ jen prospěje.
HS

Mistrovství ČR ve sportovní
gymnastice
Ve dnech 1. – 3. 10. se pět dívek z oddílu Gym
Dobřichovice zúčastnilo Mistrovství České republiky v Ostravě ve třech věkových a výkonnostních kategoriích – Nikola Rusnáková (VS1A), Ella
Matoušková a Agáta Bourová (VS2A), Kateřina
Poláková a Martina Šantorová (VS3A). Dívky se
na mistrovství kvalifikovaly na krajském přeboru
v Kolíně, který se konal o dva týdny dříve a kde
závod ve všech kategoriích ovládly. V sobotu 2.
10. závodily starší dívky v kategorii VS3A. Skvělého celkového výsledku dosáhla Martina Šantorová, která se díky velmi vyrovnaným výkonům
a povedené hrazdě dostala na celkové 5. místo.
Kateřina Poláková měla závod také velmi pěkně
rozjetý, ale bohužel ji na závěr závodu zradila
kladina, a tak z toho bylo nakonec 32. místo.

Dívčí štafeta (zleva): Emily Hanley, Simona Forejtová, Barbora Karasová a Adéla Houdková
V neděli závodila nejdříve Nikola Rusnáková,
která se mistrovství ČR zúčastnila vůbec poprvé.
Předvedla na všech čtyřech nářadích velmi
pěkný výkon, díky němuž obsadila stejně jako
Martina krásné 5. místo. Odpoledne závodily
dívky z kategorie VS2A, kde byla obrovská konkurence, závodu se zúčastnilo celkem 56 závodnic. Pro Ellu Matouškovou to byl stejně jako pro

Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice v Ostravě se účastnily i dívky z Gym Dobřichovice
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Nikolu první velký závod. Spolu s Agátou Bourovou zacvičily velmi pěkné sestavy, které nakonec
stačily na celkové 23. a 24. místo. Všem dívkám
gratulujeme a děkujeme za reprezentaci oddílu.
Považujeme za velký úspěch, že se oddíl s ne
příliš dlouhou tradicí vypracoval poměrně brzy
na takto vysokou úroveň. Tímto gratulujeme také
trenérům, především hlavní trenérce družstva
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Blance Klabíkové, dále pak Markétě Halounkové
a Sašovi Polákovi, kteří trenérský tým doplňují.
Dívkám přejeme mnoho úspěchů a sil do dalších
tréninků i závodů.
Gabriela Halounková, Markéta Halounková

XIX. ročník turnaje v tenisových smíšených čtyřhrách
„Postelový turnaj 2021“
Stalo se již tradicí, že závěr sezóny patří v našem
klubu F. H. TK Dobřichovice tenisovým smíšeným
čtyřhrám. Smíšené proto, že se na jedné straně
dvorce potkají vždy 1 závodní hráč a 1 rekreační
hráč.
Stejně jako v letech minulých, tak i letos byla
hlavním partnerem celé akce firma Label design
a.s. , které bych touto cestou rád poděkoval za
spolupráci a pomoc při konání samotné akce
a i za podporu, kterou firma směřuje do našeho
klubu F. H. Tenis klub Dobřichovice. Speciální
partner pro akci se stala firma Hästens, která se
zabývá ruční výrobou postelí. Pro turnaj firma
dodala některé z cen.
Samotný průběh turnaje byl od začátku až
do konce dramatický, plný vynikajících úderů
a taktických prvků, které nadšeně sledovali přítomní diváci.
Turnaj byl koncipován jako skupina, zápasový
systém „každý s každým“. Vyrovnanost zúčastně-

Účastníci postelového turnaje po vyhlášení výsledků
ných dvojic byla od začátku jasně patrná. Po odehrání všech zápasů dokonce došlo ke shodě výher
a tak se musely dopočítávat jednotlivé hry pro zjištění konečného pořadí na 2. – 4. místě. Konečné
pořadí na medailových pozicích je následující:
1. Hávová Tereza – Šmejcký Jakub ml.
2. Vacík Matěj – Kašpar Vladislav
3. Bartoníček Ladislav – Háva Filip
4. Rychlý Jiří – Tomášek Michal

Slavnostní vyhlášení proběhlo krátce po
skončení finále v prostorách naší tenisové haly
a vítězné páry převzaly věcné ceny od našich
partnerů.
Závěrem bych účastníkům rád poděkoval
za účast a za předvedenou hru a popřál všem
mnoho úspěchů v zimní sezóně. Těšíme se opět
příští rok na shledanou.
Filip Háva

Kultura u nás i v okolí
Koncert na počest Jaroslava
Šarouna
Dne 25. září se konal v kostele sv. Martina a sv.
Prokopa v Karlíku koncert sexteta České filharmonie, který zahrál na počet pana profesora Jaroslava Šarouna známou skladbu Antonia Vivaldiho
Čtvero ročních dob. Pro velký úspěch plánuje Kulturní centrum Dobřichovice další koncert, a to na
12. prosince v dobřichovickém zámku.
AK

Kukadýlko letos opět
připravuje vánoční hru
Kukadýlko letos opět připravuje Vánoční hru
aneb O tom slavném narození Tomáše Vůjtka.
Tentokrát nejen s dětskými herci (o tom v příštím
Informačním listě), ale i čistě s dospělými. Laškovný
vánoční příběh v dobrovodu instantní kapely Archandělband pod taktovkou Dušana Navaříka sehrajeme na nádvoří zámku v sobotu 27. listopadu
v odpoledních hodinách. Kromě promyšlených
trikových scén, kdy např Marie v podání Evži Koblížkové otěhotní, se můžete se těšit na rapujícího
Lucipera Jiřího Šafránka, úlisného Satana v podání
Jana Seidela, impozantního archanděla Gabriela
Jiřího Geisslera, sbor andělů i hříšných duší, zbloudilé tři krále, stádo cvičených ovcí a tak dále. Pro
více informací sleduje plakátovací plochy.
Kuku

Sexteto České filharmonie přijelo zahrát na počest Jarosklava Šarouna

Marta Töpferová Latin trio
19. 11. 19:30 na zámku
U Věže
Kulturní centrum Dobřichovice Vás zve na
koncert Latin Tria ve složení Marta Töpferová
– zpěv, cuatro, kytara, perkuse, Alejandro Soto
Lacoste (Chile) – kytara, akordeon, klavír, zpěv,
Gabo Naas (Argentina) – kytara, charango, klarinet, perkuse, zpěv. Latin trio se věnuje bohaté
tradici latinskoamerických písní. Jejich reper-

toár se skládá z rytmů a stylů jako chilská cueca,
argentinská chacarera, venezuelské joropo
i výběru autorských písní všech třech hudebníků.
Ojedinělý hluboký hlas Marty Töpferové s vlastním doprovodem na venezuelské cuatro, ruční
perkusi spolu s duchaplným doprovodem Alejandra Soto Lacoste a Gaba Naase je vskutku kombinace, která přenese posluchače do nevšední
a temperamentní hudební krajiny. Předprodej
vstupenek je v Infocentru a vstupenky se prodávají v ceně Kč 250 /200 Kč.
Andrea Kudrnová
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Kulturní
přehled
Dobřichovic
na listopad
2021
Výstavy
Křižovnický zámek
otevřeno denně 10:00 – 20:00
Krajinou Českého krasu v obrazech
Zdeňka Pátka
Otevřeno je každý den od 9. do 30.
listopadu.
Vernisáž výstavy se koná v pondělí
8. listopadu v 17 hodin. Úvodní
slovo PhDr. Dušan Sedláček, zahrají
Michal a Mikeš Pavlíkovi.

Café galerie Bím
Od 22. října do konce listopadu můžete
v době otevření kavárny Galerie Bím
shlédnout výstavu fotografií Michaela
Kratochvíla. Vstup je zdarma.

Výstava v centru U věže
na dvoře zámku
Až do 1. prosince můžete každý den od
15 do 21 hodin shlédnout charitativní
výstavu černobílých fotografií Jakuba
Lébra „Černobílá Asie“ na podporu
Člověka v tísni.

Další kulturní akce
Čtvrtek 11. listopadu od 19:30
U věže (křižovnický zámek)
Koncert Lucky Jam (jazz,
swing, šanson)
Lucie Kukulová (zpěv), Zdeněk Fišer –
legenda české jazzrockové kytary, Pepa
Kolín (saxofon, klarinet), Luděk Havel
(klávesy) a František Otakar Kukula (bicí).
Předprodej vstupenek v Infocentru,
cena 200,-/150,- Kč.
Pořádá KC Dobřichovice
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Pátek 19. listopadu od 19:30
U Věže (křižovnický zámek)
Koncert Marty Töpferové
a Latinskoamerického Tria
Zazní i autorské písně. Předprodej
vstupenek v Infocentru, cena 250,-/200,Kč. Pořádá KC Dobřichovice

Sobota 27. listopadu 10:00 –
18:00 na zámku
Adventní trhy
s doprovodným programem
Pořádá Kristýna Pánková

Sobota 27. listopadu od 17h
u řeky
Ohňostroj
Slavnostní ohňostroj, kterým si
každoročně připomínáme dostavbu
a otevření dobřichovického mostu.
Pořádá: Město Dobřichovice

Sobota 27. listopadu od 20:00
ve sportovní hale Bios
25. dobřichovický mostový
ples
Vystoupí septet Dalibora Kaprase
(členové orchestru Karla Vlacha) a Jazz
Elements. Předprodej na městském
úřadě, cena 350,- Kč. Pořádá Město
Dobřichovice

Neděle 28. listopadu od 19:30
na zámku
Koncert Poutníků
Bluegrass a country. Ppředprodej
v Infocentru 250,- /200,- Kč. Pořádá KC
Dobřichovice

ŘEVNICE
Městské kulturní centrum Řevnice
Veronika Stará, 725 852 815 kultura@revnice.cz
V neděli 14. 11. vystoupí od 18 hodin v sále
Zámečku v Řevnicích Zlatka Bartošová se
svými nezaměnitelnými šansony za doprovodu
klavíru a houslí. Kdo už má zkušenost, přijde rád
znova, kdo ne, měl by to zkusit. U publika se přepokládá, že bude dodržovat v té době aktuální
hygienická opatření.
VS
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Kino Řevnice listopad 2021
Středa 3. listopadu / 20:00 Miluj svého robota
Pátek 5. listopadu / 17:30 Karel / 20:00 Není čas
zemřít
Sobota 6. listopadu
13:30 Yakari - Velké dobrodružství DAB / 15:15
Myši patří do nebe / 17:00 Eternals DAB / 20:00
Kurz manželské touhy
Ne 7. listopadu
16:00 Bolšoj balet: Spartacus PŘÍMÝ PŘENOS
Středa 10. listopadu / 20:00 Zátopek
Pátek 12. listopadu / 17:30 Přání Ježíškovi / 20:00
Duna
Sobota 13. listopadu / DIVADLO
Středa 17. listopadu / 15:30 Fany a pes / 17:30
Karel / 20:00 Paralelní matky
Pátek 19. listopadu
18:00 Kurz manželské touhy
20:00 Poslední noc v Soho
Sobota 20. listopadu
13:30 Myši patří do nebe / 15:30 Vlk a lev: Nečekané přátelství / 17:30 Krotitelé duchů: Odkaz
DAB / 20:00 Není čas zemřít
Středa 24. listopadu / 20:00 Quo vadis, Aida?
Pátek 26. listopadu / 17:00 Eternals DAB / 20:00
Chlast
Sobota 27. listopadu / 13:30 Encanto / 15:30
Dračí země / 17:30 Vánoční příběh / 20:00 Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun

ČERNOŠICE
Odbor kultury MěÚ Černošice
Tel: 251641116 nebo 602-200817, mail: kultura@
mestocernosice. http://www. mestocernosice.cz
Výstava Už je nejhůř 2
je k vidění v Galerii 90° v Černošicích na Vráži až
do konce tohoto roku. Fantastická art show plná
uměleckých děl, která budou k vidění nejen na
zdech, se současně koná v Černošicích a pražském klubu Rock Café. Realistickou a hyperrealistickou malbu zastoupí Jindřich Hájek, Tomáš
Kubík a Jan Matěják. Malbu představí Simona
Blahutová, Barbora Myslikovjanová, Irena Procházková, Roman Franta, Vladimír Strejček, Jakub
Ječmínek, Filip Čapka, Pavel Šťastný, ale i ostatní
umělci, kteří se řadí více mezi vizuální umělce,
ale také představí mimo jiné malbu. Mezi tyto
umělce patří Barbora Balek, Wona Wena, Michal
Škapa, Michal Cimala, Marek Gult a Vavřinec
Němec a Jiří Macht2. Grafické techniky zastoupí
Petr Faltus a politickou satiru ukáže Tomáš Břínek
– TMBK. Fotografii zastoupí Alžběta Jungrová
a Nadia Rovderová. Čistě pouze sochu představí
Kryštof Hošek. Celý projekt nepropaguje žádnou
politickou stranu, ale každý umělec se tvorbou
svobodně vyjádří k celé politické problematice
naší vlasti tak, jak jejich touha volá po vysněné
demokracii. Na výstavách budou probíhat diskuzní večery a komentované prohlídky. Výstava
v Černošicích je otevřena vždy v sobotu a v neděli
od 14 do 19 hodin, a to do konce roku.
Přednáška MUDr. Tomáše Šebka o práci lékařů
v rozvojových zemích se koná 31. října v hale
Vary Čáslavské v Černošicích
MUDr. Tomáš Šebek je známý český chirurg, který
se účastní misí s Lékaři bez hranic. První absol-
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voval v roce 2010 na zemětřesením postiženém
Haiti a jeho zatím poslední, šestou misí, byla mise
v Jemenu. Od Svazu českých lékařů získal Cenu
za statečnost. Napsal několik knih s postřehy ze
svých misí: Africká zima, Mise Haiti, Mise Afghánistán, Nebe nad Jemenem. Během přednášky
MUDr. Šebek představí práci Lékařů bez hranic
ve více než 70 zemích světa a bude vyprávět
o zkušenostech ze svých misí, podělí se o zážitky
z práce, představí podmínky, ve kterých se na
svých misích pohyboval a povypráví o tom, jaké
to je vyjet s Lékaři bez hranic na misi do zahraničí.
Blues festival odstartuje legendární britský
kytarista
Britský zpěvák, skladatel a nejlepší britský kytarista Tod Sharpville představí své jedinečné umění
také v Černošicích. V Club Kině zahraje ve středu
17. listopadu od 20 hodin. Jeho koncert bude
zároveň pozvánkou na Blues festival, který se na
stejném místě bude odbývat v pátek 19. 11. večer.
Tod je významným představitelem britských
aristokratických kruhů, ze kterých však již v mládí
doslova „zběhl“ k blues. V roce 1995 získal cenu

V Řevnicích vystoupí v neděli 14. listopadu
šansoniérka Zlatka Bartošová
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Hledáme
gólmana

pro středeční ranní hokej
v Černošicích
7:00 - 8:15, každých 14 dní.
Úroveň rybník. Tel. 602-263 442
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Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba dispečink – 155
Záchranná služba Řevnice, doprava
nemocných, lékařská pohotovost
25772 −1777, 602−237−037
Policie – 158

Městská policie Řevnice
775−718 588

Hasiči Řevnice tísňové volání
150
Hasiči Dobřichovice
150

Stavební úřad – 25771−1402
Matrika – 25771−2478
Starosta a tajemník – 25771−2182
Poruchy elektřiny ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840

Poruchy vody a kanalizace
Aquaconsult s.r.o. – 25164−2203
pohotovost stálá služba
724-005900
„nejlepší britský kytarista“, když ve finále porazil
napříkad Erica Claptona a Garyho Moorea.
Následně si založil svůj vlastní Todd Sharpville
Band. Vstupenky na koncert obdržíte za 180 Kč
v předprodeji na www.smsticket.cz nebo za 200
Kč na místě před koncertem.
Slovenská zpěvačka Eniesa v Club Kině
Velmi talentovaná mladá slovenská zpěvačka,
hudebnice a autorka Eniesa neboli San bude koncertovat v černošickém Club Kině v neděli 21.11
od 20.00. Na pódiu ji většinou uvidíte zpívat
s kytarou, ale někdy i se santurem, nebo jinými
nástroji. Kromě vlastních skladeb vytváří i hudbu
pro divadelní, taneční a multižánrová představení
a také hudbu do filmů. Spolupracovala s Pavlom
Jeňom a právě s ním tvoří multižánrovou hudbu
už několik let a od roku 2017 společně vystupují
i ve dvojici pod jménem Eniesa & PJ`s lab. V roce
2017 se též oba objevili na sólovém albu Franty
Černého z kapely Čechomor, z čehož vznikl nápad
na vytvoření společného alba JABLKO. Více informací i s ukázkami najdete na www.eniesa.net.
Vstupné v předprodeji na www.smsticket.cz za
150 Kč na místě za 180 Kč.
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Po Norsku, Švédsku, USA míří jihoafrická zpěvačka do Černošic
O hudební bonbónek se v černošickém Club Kině
postará 25. listopadu od 20 hodin jazzová zpěvačka Melanie Scholtz pocházející z Jihoafrické
republiky. Její koncert začíná ve 20 hodin. Vstupenky na koncert obdržíte za 180 Kč v předprodeji na www.smsticket.cz nebo za 200 Kč na místě
před koncertem. Melanie pochází z hudební
rodiny, od pěti let se učila na piano, od 16 let
soukromě studovala zpěv. V roce 2006 vydala své
debutové album s názvem Zillion Miles, v roce
2009 nahrála své druhé CD s norským trumpetistou a producentem Olem Jornem Myklebustem.
Během své kariéry zpívala ve Španělsku, Portugalsku, Nizozemí, Maroku, Norsku, Švédsku, USA
a Rakousku, spolupracovala s mnoha hudebníky
různých občanství i národností.
pn
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Poruchy plynu STP a.s. pohotovost
1239 nebo 244 472 811 nebo 812

t e l e f o n n í

Městský úřad Dobřichovice
25771−1590

D ů l e ž i t á

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

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