Dobřichovice

Informační list
r o č n í k

2 7

/

1 8 .

d u b e n

2 0 2 1

m

Očkovací centrum Dobřichovice stále očkuje
V hale BIOS se otevřelo i Testovací centrum
Diskuse o zpřísnění pravidel pro pohyb psů
Školy se postupně začínají otevírat

/

D o b ř i c h o v i c e

4/2021

Slovo starosty
Bezpečnost a pořádek
v Dobřichovicích
V únorovém čísle Informačního listu jsem se
věnoval tématu bezpečnosti a pořádku ve městě.
Zmiňoval jsem se zde o tom, že v Dobřichovicích
končí v březnu svoji službu Městská policie Černošice, která bude nahrazena městskou policií
řevnickou. Smlouva s Řevnicemi byla na zasedání zastupitelstva dne 23. března schválena,
ihned poté podepsána a řevničtí strážníci již pro
Dobřichovice pracují. Přítomnost hlídek městské
policie zatím není ještě zajištěna v plném rozsahu,
protože Řevnice musely v důsledku rozšíření
své působnosti na Dobřichovice, ale i na Karlík
a Řitku, přijmout tři nové strážníky. Ti jsou nyní
v zácviku a musí složit příslušné zkoušky, předpokládá se proto postupný náběh služby řevnické
městské policie, přičemž plný rozsah odsloužených hodin v Dobřichovicích by měl začít od 1.
června letošního roku.
Při zahájení služby řevnických strážníků v Dobřichovicích jsem probíral nejpalčivější problémy
Dobřichovic s velitelkou Městské policie Řevnice
paní Veronikou Matouškovou. Z tohoto jednání
vyplynuly první konkrétní úkoly pro řevnické strážníky. Jedním z nich je pravidelná kontrola dobřichovického parku a dalších míst, kde dochází obvykle
k narušování veřejného pořádku a nočního klidu.
Rád bych na tomto místě upozornil občany, že
v posledních několika týdnech byly v Dobřichovicích nahlášeny krádeže jízdních kol a dalších věcí
v lokalitě Brunšova. V této souvislosti byl zaznamenán v ulicích Brunšova pohyb podezřele se
chovajících mladých osob, s nejvyšší pravděpodobností narkomanů. S touto situací jsem samozřejmě paní velitelku také seznámil a požádal
jsem ji, aby se strážníci na zmíněné problémové
osoby zaměřili. V každém případě bych však chtěl
upozornit občany, aby nenechávali odemčené
své domy, garáže či kůlny, kde mají uskladněna
svá kola, zahradní techniku, či jiné věci, které by
bylo možné snadno odcizit.
Dalším problémem, na který jsem byl upozorněn v uplynulých dnech hned dvěma občany
Dobřichovic, je volné pobíhání psů na cyklostezce,
ale i v jejím bezprostředním okolí. Občané, kteří na
tento problém upozornili, jej vnímají o to vážněji,
že v nedávné době se kvůli psu, kterého nezvládl
jeho majitel, stala tragédie na pražském Petříně,

kdy byl psem těžce zraněn malý chlapec. Jako
řešení vidí jeden z uvedených občanů Dobřichovic schválení vyhlášky, která volné pobíhání psů
ve městě zakazuje a zároveň vymezuje oplocené
plochy na louce podél řeky, kde by psi mohli být
puštěni na volno. Podél cyklostezky pak navrhuje
umístit cedule upozorňující na zákaz volného
pobíhání psů. Tímto tématem se zabývala městská
rada, která však rozhodně s oplocováním ploch pro
výběh psů podél řeky nesouhlasí. Téma schválení
vyhlášky o veřejném pořádku stále zůstává předmětem diskusí jak rady, tak zastupitelstva, v této
otázce však vedení města dosud nedospělo k jednoznačnému závěru a mezi zastupiteli najdete jak
příznivce, tak odpůrce přijetí takovéto vyhlášky.
Zde bych chtěl proto apelovat na všechny majitele
psů, aby se chovali ke svým spoluobčanům ohleduplně a zajistili, aby jejich čtyřnozí mazlíčci neohrožovali, ale ani neobtěžovali své okolí. Ne každý
musí být milovníkem psů a ne každému je fyzický
kontakt se psem příjemný, byť může páníček
stokrát tvrdit, že pejsek si chce jen hrát a není třeba
se ho bát. Toto je třeba vždy respektovat.
I o problematice volného pobíhání psů a o pravidlech pohybu na cyklostezce jsem hovořil s paní
velitelkou Městské policie Řevnice. A jak se tedy
chovat na společné stezce pro chodce a cyklisty,
což je případ naší dobřichovické cyklostezky na
levém břehu Berounky? Tím nejdůležitějším pravidlem je být k sobě ohleduplní. Cyklista nebo
bruslař nesmí ohrozit chodce a stejně tak chodec
nesmí ohrozit cyklistu, obě skupiny jsou na uvedeném typu cyklostezky zcela rovnoprávné. Cyklista (bruslař) by se měl držet u pravého kraje stezky
ve směru své jízdy, chodec by se pak měl držet
kraje levého – jedná se o komunikaci a chodci by
se měli pohybovat vlevo, je tím taktéž zajištěná
vzájemná viditelnost (protijedoucích cyklistů).
Chodci i cyklisté (bruslaři) by neměli vytvářet větší
skupiny účastníků, jedoucích či jdoucích vedle
sebe, aby neblokovali pohyb ostatních a nezabírali celou šíři stezky. Vždy je potřeba přizpůsobit
rychlost hustotě provozu. Zvíře (pes) na cyklostezce musí být výhradně na vodítku a majitel má
povinnost držet ho u sebe (odpovědnost za zvíře
a škodu jím způsobenou nese jeho majitel).
Tolik k tématu bezpečnosti a nyní krátce
i k tématu pořádku. Zima snad konečně skončila
a tak probíhá úklid města od zbytků zimního
posypu. Městský úřad též realizoval nápad, s nímž
přišel člen rady Jakub Knajfl. Tím nápadem bylo

nabídnout místním studentům, kteří tráví hodiny
doma na počítači on-line výukou, a mají jen velmi
omezené možnosti najít si v současné pandemické době brigádu, aby se zapojili do úklidu
Dobřichovic a zároveň si tak něco vydělali. Úřad
tedy zveřejnil výzvu, na základě níž se nám přihlásilo cca 20 brigádníků. Pod dohledem technických
služeb dostali za úkol např. uklidit park, chodníky
a další veřejná prostranství. Ne u všech pracovní
nadšení vydrželo, ale s těmi, co se osvědčili,
hodláme spolupracovat při úklidu města i v příštích týdnech a jsme za jejich pomoc opravdu rádi.

První měsíc
provozu dobřichovického
očkovacího centra
Od otevření dobřichovického očkovacího centra
uplynul již více než měsíc. Za tuto dobu bylo naočkováno necelých 2000 lidí. To je však číslo, které by
očkovací centrum zvládlo při svém plném vytížení
zhruba za necelé tři dny. Bohužel vakcín je stále
málo a tak naše očkovací centrum zatím nemůže
plně využít svoji maximální kapacitu. Od jeho otevření se proto očkuje zpravidla jen jeden až dva
dny v týdnu. Nabízí se otázka, proč naše vláda
místo aby se snažila získat pro očkovací centra
dostatečné množství certifikovaných vakcín, mrhá
svým časem při vyjednávání možných dodávek
neschválených preparátů od východních diktatur.
Očkovací centrum Anticovid Dobřichovice
se objevilo v uplynulých týdnech opakovaně
v různých médiích, ať již v televizi, v rozhlasu
nebo třeba v Reflexu a jsem moc rád, že našemu
městu dělá dobré jméno.
Kromě toho jsem slyšel od mnoha místních
občanů, kteří již dostali v našem očkovacím
centru vakcínu, slova chvály na profesionální
a zároveň velmi milý přístup všech, kteří v centru
pracují. Spolu s přívětivým prostředím, které se
našim Sokolům podařilo v hale Bios vybudovat,
se jedná o opravdový unikát, a na dobřichovické
očkovací centrum můžeme být právem hrdi.
Kromě očkovacího centra se v areálu dobřichovického Sokola nachází i centrum testovací,
kde je možné se nechat pohodlně otestovat
pomocí antigenních testů na Covid-19. Testy se
provádí bezplatně na pojišťovnu, dle aktuálního
vládního nařízení jednou za 3 dny.
Petr Hampl

Zprávy z městského úřadu
Fotografie Dobřichovic
Již několik let vám přinášíme na titulní stránce
Informačního listu fotografie našeho města. Na jejich
pořízení se podílel v poslední době náš spoluobčan
Hynek Moravec. Za jeho fotografie mu redakce moc

děkuje. Byli jsme ale osloveni zajímavým nápadem,
přinášet kromě současných fotografií i záběry z dob
dávno či méně dávno minulých. Chtěli bychom obě
časové epochy střídat a dovolujeme si vám dnes
na první straně ukázat první ze starých fotografií.
I tuto fotografii nám poskytl pan Hynek Moravec.
Pochází z 20. let 20. století, je tedy asi 100 let stará

Obrázek na titulní straně: Říhovi na své zahradě u dobřichovického zámku
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a na snímku vidíme zahradu domu v dnešní ulici 5.
května (v pozadí je vidět věž zámku) se skupinou
tehdejších obyvatel zahrady a patrně i jejich hostů.
Pan Moravec poznal na staré fotografii tyto osoby:
Třetí zleva je majitelka domu Marie Říhová, roz.
Vojtová (1859 – ??), zcela vpravo je její syn Viktor
Říha (1883 Dobřichovice – 1951 Praha) obchodník
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Na trhu bude pestrá nabídka povoleného sortimentu, mléčné výrobky, maso a masné výrobky,
med, vejce, pekařské a cukrářské výrobky, oleje,
koření, řezané květiny, sazenice a další rostliny
na vaše balkony či zahrady. Ostatní nabídku trhu
rozšíříme, a bude i rukodělná dílnička, jen co to
bude možné.
V letošní sezóně se opět zaměříme na omezení
produkce zejména plastových odpadů. I vy sami
můžete přispět ke zlepšení našeho společného
prostředí například tím, že si přinesete vlastní
obaly, budete používat látkové tašky, síťovky či
košík. Obaly, které máme na trhu, jsou kompostovatelné, a až si opět dáme vajíčka, koláč, kávu
– prostě až to bude jako za starých časů, vše bude
v kompostovatelném jednorázovém nádobí.
Farmářský trh je od 12. dubna povolený, ale
je určený čistě k nákupu farmářských potravin, ne
k procházení nebo setkávání. Dát si tu kávu, něco
smlsnout, nebo sraz s přáteli, jako kdysi…na to si
ještě musíme počkat 🙂. Děkujeme, že nás v této
době podporujete, pro některé prodejce je trh
jediné místo odbytu. Trh v Dobřichovicích (www.
dobrichovicketrhy.cz) se bude konat od 1. května
každou lichou sobotu až do 16. října, vždy od 8
do 12. hodin.
vlc

Jak jsme se v roce 2020
podíleli na ochraně
životního prostředí?

v Praze a činovník Československé obce sokolské.
stojící uprostřed je jeho manželka Marie Říhová, roz.
Vopatová (1885 – 1965). Ostatní osoby na fotografii
nebyly poznány.
Doufáme, že se vám budou líbit i historické
fotografie Dobřichovic. Pokud máte doma
podobné zajímavé záběry, rádi je zveřejníme.
Úpravu fotografie provedl pan Jan Neubert.
Děkujeme.
vk

Stáhněte si aplikaci Mobilní
rozhlas!
Již rok mají občané Dobřichovic možnost komunikovat s městským úřadem pomocí aplikace
Mobilní rozhlas. Prostřednictvím fotohlášek Zmapujto mohou obyvatelé města vyfotit a poslat
městskému úřadu náměty na zlepšení nebo
třeba pochvaly. Stačí přímo v aplikaci vyfotit
černou skládku, výmol na silnici, nesvítící lampu,
zničenou lavičku nebo například sraženou zvěř,
označit místo a odeslat – město se již postará

o nápravu. A samozřejmě budeme rádi i za pozitivní a pochvalné fotohlášky.
Budeme se těšit na Vaše podněty!
=tjmnk=

Dobřichovické trhy startují
sezónu 2021 na prvního
máje.
Jedenáctý rok se potkáváme na farmářských
trzích na břehu Berounky pod dobřichovickým
zámkem. Druhý rok to bude podle pravidel
Ministerstva zdravotnictví vzhledem k pandemii, o které už bylo hodně napsáno. Nákup pod
širým nebem bude možný ve stáncích s dvoumetrovými rozestupy, u každého stánku musí být
desinfekční prostředky, a všichni – tedy prodejci
i návštěvníci s ochranou dýchacích cest! O rozestupy prosím i návštěvníky. Na trhu není zatím
povolena konzumace občerstvení ani nápojů
a prodej alkoholu. Prosím všechny, aby dodržovali tato pravidla a neohrožovali tak další konání
trhů – ano, máme to ve svých rukou.

Díky svým obyvatelům se Město Dobřichovice
může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra
určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 14,77 tun! Na každého obyvatele tak připadá
3,97 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena
spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů,
celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy,
a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo
hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení
o podílu na zlepšení životního prostředí, které na
základě dosažených výsledků vystavil kolektivní
systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky našim obyvatelům došlo
za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 176,24 tun.
Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? Je to
68 ks!!
Nebylo nutné vytěžit 8.657,97 litrů ropy.
Představte si, že z tohoto množství se pokryje
spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu
z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 324 krát.
Došlo také k úspoře 89.126,89 kWh energie.
Asi stejné množství, jako kdybychom spustili
cyklus myčky nádobí 89.127 krát.
Podařilo se recyklovat 8.494,73 kg železa. Toto
množství recyklovaného železa by bylo možné
použít pro výrobu 349 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo
získat 299,83 kg mědi, což by postačilo pro ražbu
53.303 1€ mincí, nebo 370,39 kg hliníku, který by
stačil na výrobu 24.693 plechovek o objemu 0,33 l.
Děkujeme, že tříděním odpadu přispíváte ke
snižování negativních dopadů na životní prostředí
a ke zvyšování kvality života nás i našich dětí!
=tjmnk=
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Omezení dopravy mezi
Řevnicemi a Svinařemi
Od 15. března je uzavřena silnice II/115, tedy
takzvaná Podbrdská magistrála mezi Řevnicemi
a Svinařemi. Kraj chystá další rekonstrukci úseku
nad řevnickým hřbitovem. Úplná uzavírka potrvá
od 15. března do 10. května. Potíže budou mít
zejména ti, kteří směřují do Haloun.
Až do 10. prosince!! bude uzavřena i druhá
trasa do Svinař přes Zadní Třebaň (silnice III
11522), a to kvůli havarijnímu stavu mostu pod
svinařským zámkem.
Objížďka od Řevnic patrně až přes Liteň. Správa
silnic Středočeského kraje se opět vyznamenala.
VK

Začala rekonstrukce
křižovatky v Radotíně
Po stavbě nového železničního mostu v centru
Radotína na silnici II/115 procházející Radotínem
z Poberounčí do centra Prahy, začala zde nová
investiční akce, a to rekonstrukce první světelné
křižovatky v Radotíně. Křižovatka dostane více jízdních pruhů a nový most přes potok. Zatím začaly
přípravné práce na rekonstrukci nejvytíženější křižovatky, kterou využívají řidiči přijíždějící od Černošic, od cementárny i ze směru od Prahy a centra
Radotína. Hlavní radotínské křížení silnic projde
zásadní úpravou, která povede ke zvýšení její kapacity. „Práce jsme s investorem a správcem komunikací
domluvili až na dobu po dokončení nového podjezdu
pod tratí, který se otevřel loni v prosinci. Zároveň musí
úprava křižovatky skončit dříve, než se příští rok definitivně uzavře železniční přejezd v ulici Na Betonce,“
říká radotínský starosta Karel Hanzlík.
Největší novinkou bude čtvrtá větev křižovatky, která napojí nově plánované Centrum
Radotín. Stavbaři ji vybudují naproti příjezdu
od Černošic, asi 15 metrů od stávajícího úzkého

Vzhled budoucí křižovatky v Radotíně
mostku. Široký nový most přes potok bude mít
tři jízdní pruhy, potok stavbaři v tomto úseku
zatrubní v délce 30 metrů. Všechny čtyři větve
nové křižovatky dostanou tři jízdní pruhy. Dva
na příjezdu a jeden na odjezdu v každém směru.
Radotín chce vybudovat další část svého nového
centra, které bude ležet mezi starým nákupním
střediskem a železniční tratí.
V rámci jeho stavby bude odstraněn od poloviny roku 2022 i úrovňový železniční přejezd
v centru Radotína, kde bude pro chodce postaven nový podchod. V nádraží bude rekonstruován stávající podchod a k vlakům bude přístup již
jen podchodem s výtahy pro kočárky a seniory.
Také další úzký a nízký podjezd pod tratí
v Radotíně u bývalé Jankovky dozná velké změny,
bude rozšířen na dva pruhy, dostane chodník pro
pěší. Na to si ale budeme ještě chvilku počkat.

Křižovatku budou i po její rekonstrukci řídit
semafory. Novinkou bude tak zvaný bypass neboli
oddělený průjezd pro auta směřující z Černošic
Výpadovou ulicí a dále do centra Prahy. Má zajistit
plynulou jízdu v tomto nejvytíženějším směru. Při
měřeních, která se uskutečnila před příchodem
koronaviru na přelomu roku 2019 a 2020, křižovatku každý den využívalo asi 21.500 vozidel. Jistě
vás napadne, proč se průjezd Radotínem neřeší
obchvatem a odkloněním aut přijíždějících z Poberounčí na pravý břeh Berounky s napojením na
Strakonickou ulici. To není bohužel možné, protože
to jednak neumožňuje nová legislativa vymezující
aktivní záplavové zóny a také nesouhlas dotčených
samospráv, přes jejichž katastry by obchvat vedl.
Celá stavba bude trvat až do poloviny příštího
roku.
vk

Domácí zpravodajství
Z jednání rady města
Starosta informoval radu o zahájení provozu
očkovacího centra.
Dále informoval radu o projektu Přístavba
školní jídelny: projektového řízení se ujal Ing.
Novák ze spol. Edifice. Ze strany SHA došlo
k týdennímu skluzu v odevzdání projektu (onemocnění v týmu) – Ing. Novák zapracuje na
aktualizaci detailnějšího harmonogramu, ale
zahájení prací před prázdninami by to nemělo
ohrozit. Probíhají jednání s ředitelem školy
o vybavení jídelny, skříněk apod. Zároveň probíhají se zástupci Sokola Dobřichovice jednání
o pozemku, který bude sloužit jako náměstíčko
před školou. Jakmile Ing. arch. Hájek dodá potřebnou dokumentaci, Ing. Novák s Ing. Šiškou spustí
výběrové řízení. V návrhu smlouvy bude uvedena
i varianta urychlení v případě, že se děti z důvodu
pandemie nebudou moci vrátit do školy.
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Další informace se týkala výběru projektanta
na využití pozemků v centru města – bylo spuštěno 3. kolo (v odsouhlaseném znění od Mgr. Kaiserové). Mgr. Kaiserová ujistila starostu, že soutěž,
tak jak je nastavena, umožní to, že pokud návrh
přinese něco proti zadání, ale zastupitelstvo jej
bude vnímat jako přínos, není nutné návrh vyřadit.
Ing. arch. Filip Kándl krátce informoval členy
rady o časovém postupu pořízení nového územního plánu. Ing. Vich nyní zpracovává pokyny do
tabulky. Ing. arch. Hnilička potvrdil, že v předpokládaný čas bude mít uvolněné kapacity na
zapracování pokynů od pořizovatele.
Starosta informoval členy rady o splnění
úkolů z předchozího zasedání – společnosti
Aquaconsult byla odsouhlasena obnova regenerace v souladu s připomínkami Ing. Nováka a Ing.
Černý byl informován, že je z jeho strany třeba
potvrdit akceptaci těchto požadavků.
Na online zasedání rady byl pozván Ing. L.
Novák, konzultant města v oblasti ČOV a VaK,

a to zejména kvůli vyjádření odborného názoru
k tomu, neblíží-li se nyní kapacita ČOV kvůli navýšení množství odpadních vod v době pandemie
ke svému stropu podstatně rychleji a není-li tedy
třeba uspíšit intenzifikaci.
Ing. L. Novák konstatoval, že v lokalitách mimo
Prahu se objem odpadních vod částečně zvýšil
a změnila se i skladba odpadních vod. K přesnému vyčíslení navýšení, ale i k dalším krokům
k rozjezdu projektu intenzifikace ČOV je třeba
získat podrobnou zprávu od společnosti Aquaconsult – požadavky na ni Ing. L. Novák vyspecifikuje. Na jejím základě budou revidována vstupní
data – návrhové parametry a na dle nich bude
přepracován technologický návrh, který bude
sloužit jako zadání pro projektanta; následně
dojde k vysoutěžení projektanta, zpracování projektu a pak dojde k samotné optimalizaci ČOV,
a to buď najednou (v závislosti na finančních
možnostech města; tato varianta je preferovaná)
nebo po etapách.
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Členové rady se shodli na tom, že je třeba
uspíšit kroky k zahájení intenzifikace ČOV; hlavním
důvodem však není obava z dostatečnosti aktuální
kapacity ČOV a pravděpodobné zvýšení objemu
odpadních vod v době pandemie, ale snaha o co
nejrychlejší rozjezd celého projektu; radní se
shodli na tom, že projektovaná kapacita ČOV by
měla být 10.000 ekvivalentních obyvatel; zároveň
vyjádřili přesvědčení, že by se intenzifikací měl
na straně města zabývat externista – odborník
na problematiku, čímž by se značně urychlila
komunikace se společností Aquaconsult.
Členové rady ještě vznesli dotaz na potřebu
posílení souvisejících kanalizací v souvislosti
s předpokládaným nárůstem počtu obyvatel ve
Všenorech a Černolicích; Ing. L. Novák konstatoval,
že je pravděpodobná nutnost např. posílit čerpadla
(kanalizace jako taková je v celkem dobrém stavu),
ale nedoporučuje tuto problematiku slučovat se
samotnou intenzifikací ČOV.
Kácení stromů na březích Berounky – proběhlo
pokácení prvních dvou nejvíce nebezpečných
stromů. Uskutečnilo se místní šetření, kde byly
zástupcům Povodí ukázány všechny stromy, které
město považuje za nebezpečné, a požaduje jejich
pokácení – jednalo se např. o topoly na pravém
břehu řeky (pozemky v obci Všenory, společnosti
ALTSTAEDTER INVESTMENTS a. s. a Povodí Vltavy,
z. s.), dále o 21 stromů na levém břehu cca 800 m
pod recyklačním dvorem a stromy na hranici katastrů Černošic a Dobřichovic (u nájezdu na bývalý
pontonový most). Žádost byla odeslána i písemně
a zástupcům Povodí byla nabídnuta součinnost
při urychlení vyřízení souhlasu na odboru životního prostředí MÚ Černošice.
Rada diskutovala o potřebě, tak i o znění obecní
vyhlášky o veřejném pořádku. Dospěla k závěru, že
prověří, zda k dodržování veřejného pořádku nestačí
dosud platné zákony a předpisy. Na další radu bude
pozvána velitelka MP Řevnice V. Matoušková, s níž
rada ochranu veřejného pořádku probere.
Starosta předložil radě ke schválení aktualizovaný pasport komunikací, zpracovaný RNDr.
V. Kratochvílem. Poslední revize pasportu byla
v roce 2016. Pasport komunikací se skládá jednak
z excelové tabulky, a také z evidenčních listů pro
každou místní komunikaci, kterých je cca 100.
Cidrerie Kliment žádá o zábor u růžového
odpočívadla na cyklostezce v případě, že se
nepodaří umístit její pojízdné občerstvení na
pozemek Cidrerie kvůli nedokončení stavebních prací. Rada zábor cca 10 m2 v termínu od
04/2021 do 09/2021 na pozemku parc. č. 783/2,
příp. 1882/1 k. ú. Dobřichovice schválila za
předpokladu, že nedojde k poškození zeleně,
omezení provozu na přilehlých cestách a bude
nabízen pouze výše zmíněný produkt; poplatek
za zábor bude účtován dle platné vyhlášky
o místních poplatcích (20 Kč,- / den / m2).
Rada vydala souhlas s výstavbou plotu a přístřešku pro auta na pozemku u křížení ulic
Pražská a Ruská. Je předjednáno s Ing. arch. Hniličkou, že zpracuje územní studii, v níž budou pravidla pro oplocení pro vybrané ulice jednoznačně
stanovena. Tak bude do budoucna pro podobné
žádosti existovat zcela jednoznačný předpis, jak
má oplocení vypadat.
Rada schválila žádost napojení chaty na
pozemku č. 2935 na kanalizaci za podmínky uzavření Smlouvy o příspěvku na rozvoj infrastruk-

tury (výše příspěvku stanovena na 40.000,- Kč)
a včetně dodržení všeobecných podmínek města.
Rada se zabývala žádostí o schválení vodovodních a kanalizačních přípojek k pozemkům č.
p. 1966/2 a 1966/3, Všenory a souhlasí s vybudováním obou přípojek za podmínky uhrazení příspěvku na rozvoj infrastruktury ČOV.
Rada projednala v rámci jednacího řízení bez
uveřejnění cenovou nabídku spol. Elektro Majer
na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Anglická v návaznosti na probíhající celkovou rekonstrukci uvedené komunikace. Místostarosta Pánek
informoval radu o průběhu zpracovávání projektu
zeleně (Ing. arch. Lisecová) a potřebě pokácení
několika stromů. Rada se shodla na schválení
nabídky Elektro Majer v předložené podobě.
Tajemník předložil radě žádost o možnost pravidelného antigenního testování pro zaměstnance
MÚ Dobřichovice 1x týdně, což rada schválila.
Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Dobřichovice, požádal prostřednictvím
svého předsedy P. Hubeného město o možnost
občasné výsadby pylonosných či medonosných
stromů; ročně by se jednalo o cca 5 – 10 kusů
lísky turecké. Včelaři potřebují vytipovat prostor
pro výsadbu; nabízí se možnost dohodnout se
s Povodím Vltavy. Rada souhlasí.
Místostarosta Pánek doporučil tajemníkovi
vyhlásit nábor brigádníků na práce týkající se
údržby města a alespoň částečně tak pokrýt
nedostatek volných brigádnických pozic pro studenty a zároveň využít jejich přebytek volného
času v době přetrvávající pandemie.
Na online zasedání rady přijala pozvánku velitelka Městské policie Řevnice V. Matoušková. Řevnická MP totiž převzala od MP Černošice starost
o veřejný pořádek nejen u nás, ale i v Karlíku.
Hlavním tématem diskuze byly pravomoci
městské policie v případě rušení nočního klidu
a veřejného pořádku, zejména ve vztahu k navrhované obecně závazné vyhlášce, příp. k dalším
nástrojům na udržení klidu na konkrétních
místech města Dobřichovice (např. návštěvní řád
parku apod.).
Velitelka MP na úvod uvedla, že v současnosti
probíhá nábor nových strážníků; MP Řevnice je
aktuálně stižena koronavirem, ale předpoklad je
takový, že od 1. 4. budou strážníci MP Řevnice
vykonávat hlídkovou činnost i v Dobřichovicích,
zatím v omezeném rozsahu.
Paní Matoušková se zároveň vyjádřila pro
zavedení vyhlášky o veřejném pořádku a zákazu
konzumace alkoholu; uvedla, že zejména přes den
tím získají hlídky městské policie větší možnost
zasahovat proti narušování veřejného pořádku;
bez vyhlášky se obtížněji prokazují skutky rušící
klid a veřejný pořádek zejména v parku, ale i tak
mají hlídky městské policie nástroje, jak vymáhat
pořádek na veřejných prostranstvích.
Podobně se vyjádřila i o vyhlášce omezující
volný pohyb psů; konstatovala, že i bez vyhlášky
musí být v zastavěné části obce pes ovládán, ať
už fyzicky na vodítku, nebo myšlenkou (povinností majitele je mít ho pod kontrolou). I v tomto
případě se paní Matoušková vyjádřila pro vydání
vyhlášky, ale rovněž si je vědoma toho, že i bez ní
mají hlídky městské policie možnost neukázněné
majitele psů postihnout.
Na závěr diskuze členové rady opět konstatovali, že nejsou nakloněni udílení striktních zákazů

formou vyhlášek; vyhláška o volném pobíhání
psů bude i nadále předmětem jednání radních
a zastupitelů; zároveň rada pověřuje starostu
jednáním s majiteli a provozovateli Plynboudy
o uzavření prostoru laviček v její bezprostřední
blízkosti v nočních hodinách.
Společnost ENVISYSTEM s. r. o. zaslala Žádost
o vyjádření ke stavbě a studii proveditelnosti
k akci Výstavba rybího přechodu a vodácké propusti; jedná se zatím pouze o předběžné vyjádření v rámci studie proveditelnosti. Rada se po
krátké diskuzi shodla na tom, že souhlasné stanovisko bude podmíněno příjezdovou cestou
z pravého břehu, jež bude pokračovat na stávající
brod ze silničních panelů a následně dočasnými
příjezdovými cestami proti proudu korytem
Berounky (po obou březích); maximální hmotnost jednotlivých vozidel nesmí přesáhnout 12 t.
Rada obdržela žádost o souhlas se změnou
stavby před dokončením. U domu čp. 9 by měly
vzniknout 2 ateliéry (původně sklepy), v 1. NP 2 x
byt 2 + kk (původně 2 byty 3 + kk a 2 + kk), v 2. NP
1 x byt (2 + kk) + 1 x ateliér (původně 1 byt 5 + kk).
Zároveň stavebník požádal o dodatečné povolení
změny využití u sousední stavby čp. 1009 na ubytovací jednotku (nyní kancelář). Starosta vyjádřil
obavu, že požadované změny (zejména u objektu
č. p. 1009) by znamenaly větší počet lidí bydlících
v objektu a tedy i větší počet parkujících aut,
která se na pozemek nevejdou. Je tedy třeba, aby
stavebník doložil výpočet dopravy v klidu (tedy
parkovací místa) a stanovisko odboru územního
plánování k této stavbě; zároveň je stavebník
povinen předložit žádost o připojení na ČOV
včetně přehledu a velikosti připojovaných jednotek k výpočtu příspěvku na rozvoj infrastruktury.
Starosta informoval radu o prohlídce domu
s pečovatelskou službou v Ořechu, který vybudovala spol. SD Bohemia Group a.s., zastoupená
Ing. Frýbertem. Ten v minulosti jednal s Křižovníky
o odkupu jejich volného pozemku vedle školy
v Raisově ulici pro obdobný projekt. Dle vyjádření
Ing. Frýberta jednání s Křižovníky zatím nevedou
k dohodě a Ing. Frýbert projevil zájem o jednání
s městem o možnosti využití pozemku č. parc. 834,
kde se nacházejí školní dílny. Rada byla seznámena
s hmotovou studii využití zmíněného pozemku
pro seniorský dům a byla požádána o názor,
jakou formou pozemek případně k danému účelu
poskytnout – dlouhodobý pronájem (tak by městu
zůstala větší kontrola nad využitím) nebo prodej.
Radní se po diskuzi shodli na tom, že nejlepší možností by bylo pozemek pronajmout
a umožnit zde výstavbu seniorského domu za
podmínky zachování kvóty pro využití míst
občany Dobřichovic.
Starosta se poptal Ing. Tesaře, aby předložil nabídku na projekt rekonstrukce ulice
Lesní (asfalt do obrubníků + vjezdy). Jedná se
o část ulice Lesní na pozemku č. 2819, který byl
nedávno převeden z Lesů ČR na město (část ulice
Lesní napravo od křižovatky z ul. Na vyhlídce +
spojka ul. Na vyhlídce s ul. Lesní). Rada se zabývala cenovou nabídku Ing. Z. Tesaře. Zastupitel
Ing. Kaplan zároveň připomněl potřebu zpracování podobného projektu pro ul. Americkou.
Radě byla předložena žádost na umístění
stánků na parkovišti (ul. Pražská x ul. Vítova, parc.
č. 142/1). Pokud jsou takové stánky umístěny na
pozemku déle než 30 dní, podléhá jejich umístění
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souhlasu stavebního úřadu a účastníkem řízení je
i město Dobřichovice, jako vlastník sousedního
pozemku. Stavební úřad doporučuje zachování
větších rozestupů mezi stánky a jejich odsunutí
dále od ul. Pražská kvůli výhledu vozidel vyjíždějících z ul. Vítova. Stánky na tomto poměrně exponovaném místě jsou dle názoru starosty značně
nevzhledné. Pokud by rada s jejich umístěním
souhlasila, navrhl starosta stanovit termín, do kdy
budou stánky odstraněny – např. do konce roku.
Členové rady diskutovali jak o umístění stánků,
tak i o celkovém vzhledu plochy na parc. č. 142/1;
v dlouhodobějším horizontu je třeba zpevnit
a zkultivovat celé parkoviště tak, aby byla jeho
plocha v souladu se vzhledem chodníků; stánky by
bylo vhodné otočit směrem do parkoviště, sjednotit jejich vzhled, příp. je esteticky vhodně oplotit.
Zároveň je třeba získat názor Dopravního
inspektorátu PČR – Územního odboru Praha
venkov – západ na možnost rozhledu řidičů vyjíždějících z ul. Vítova na ul. Pražskou.
Obec Baráčníků žádá o prodloužení smlouvy
o bezplatném užívání rychty čp. 4 do roku 2028
(nájemní smlouva je do dubna 2023 a Baráčníci
chtějí prodloužit pronájem o 5 let). Zároveň
starostu požádala Dobřichovická divadelní
společnost o možnost mít v Baráčnické rychtě
klubovnu. Možnost, že by rychtu využívaly oba
spolky současně, byla projednána s panem Šilhavým a ten předběžně souhlasí. Rada s prodloužením smlouvy Obci Baráčníků i se souběžným
využíváním objektu DDS souhlasí, nicméně
doporučila před uzavřením smlouvy získat od
statika posudek technického stavu budovy
s ohledem na bezpečnost užívání celého objektu
a na některém z následujících zasedání prodiskutovat budoucí záměry města s tímto objektem.
Linka bezpečí, z. s., žádá o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč na provoz
dětské krizové linky. V předchozím roce byl
poskytnut dar ve výši 5.000 Kč. Rada schválila příspěvek v původní výši 5.000 Kč.
Rada schválila přijetí daru na akci Královský
průvod 2021 od města Beroun.
Podle zápisu z jednání vk

Sbírka potravin
Skauti z Dobřichovic zvou všechny, kteří chtějí
v této zvlášť těžké době pomáhat, aby přišli
24. dubna 2021 od 8:00 do 18:00 do prodejny
Billa v Letech a přispěli svými nakoupenými
potravinami do potravinové sbírky, která se opět
koná i přes stále trvající pandemická omezení.
Všem předem moc děkujeme.
AG

Městská knihovna otevírá
Od úterý 13. 4. 2021 bude knihovna opět otevřena v běžné otevírací době.
Vstup do knihovny bude možný za dodržení
těchto podmínek:
1 osoba na 15 m²
rozestupy 2 m
nasazený respirátor
dezinfekce rukou v knihovně
Těší se na vás Veronika Krecbachová a Eugenie Řehnová

6

Nové knihy v městské
knihovně
Batel, Pavel, ...Jom Kipur a poslední německý rytíř
Tomsová, Kamila................................. My, sex a aférky
Francis, Dick, .......................................................Rozcestí
James, P. D., ................................................Já si tě najdu
McBain, Ed, ..............................Vraždy pod stromeček
Kawaguchi, T.................................. Než vystydne káva
Urban, David, .............Tři opice: kriminální povídky
Větvička, Václav, .......Krok za krokem celým rokem
Stýblová, Valja, ............. Mecenáš v obnošené vestě
Frej, David, .....................Kuchařka pro zdravé střevo
Fleischmannová, S...........................................Vrstvami
Soukupová, Petra, ................................. V bílém plášti
Leschinger, M............. Cyklovýlety po Česku a okolí
Enc, Petr, ................................. Proč hořely Konětopy?
Sommerová, A................. „I vy jste v tomhle pekle?“
Hájíček, Jiří, ..........................Plachetnice na vinětách
Sedláček, Tomáš, ....................Druhá derivace touhy
Řezníček, Martin, ..... Rozpojené státy: Amerika …
Bryndza, Robert, ........Temné hlubiny: další případ
Bryndza, Robert, ....... Chladnokrevně: další případ
Ryan, Anthony, .................................................Pán věže
Ryan, Anthony, ..................................... Královna ohně
Ryan, Anthony, ..............................................Píseň krve
Ebert, Sabine, ......................... Meč a Koruna. Třetí díl
Lednická, Karin, ..................Šikmý kostel: románová
McEwen, Scott, ................................ Vlk – elitní sniper
McEwen, Scott, ..................Cíl Amerika: elitní sniper
Ware, Ruth.................................................... Hra na lháře
Land, Ali.......................................................(M)Učednice
Jackson, Corrie................................................Tváře noci
Kuča, Karel,............. Zděné zvonice České republiky
Brych, Vladimír, ... Hrady, zámky a tvrze západních
Furman, Ben, ..............Nikdy není pozdě na šťastné
Carracedo, Erica...........................Člověk v prehistorii
Mládek, Ivan, ..........Ivan Mládek obrazem i slovem
Junek, Václav, ...................Betonová iluze: polemika
Klempířová, Alena, .Grónsko: ostrov splněné touhy
Lovick, Elizabeth.....................Pletená krajka: kouzlo
Julien, Maude, .......................................... Pod zámkem
Hlavinková, Lucie, ..................................Sestry Foxovy
Brown, Janelle, ........................ Naposledy se ohlédni
Kovář, Milan.........................Lvice: ženy ve zvláštních
Bonda, Katarzyna, ............................. Dívka o půlnoci
Halpern, Julie, ....................... Mateřská, ale určitě ne
Knoll, Jessica................. Nejšťastnější dívka na světě
Albers, Susan, ....................... Jak se uklidnit bez jídla
Radinger, Elli H., ........... Moudrost vlků: jak myslí …
Slánská, Josefa, .......................... Zpráva o mém muži
Hénaff, Sophie, ....................... Lúzři. Tým v nemilosti
Sullenberger, S............Sully: zázrak na řece Hudson
Zuckerman, Peter, .....................Pohřbeni v oblacích
Vérant, Samantha....................Sedm dopisů z Paříže
Anselmo, Lisa.......... Život v Paříži, můj splněný sen
Friml, Karel,........................................... Žil jsem s justicí
Szántó, Jakub, ............................... Z Izrastiny s láskou
Vanderstraeten, M... Mazl tov: má léta u ortodoxní
Klevisová, M......................................................... Drak spí
Östlundh, Håkan, ................................. Falešný prorok
Forsyth, Frederick, .................................................. Liška
Lednická, Karin, ..................Šikmý kostel: románová
Östlundh, Håkan, ............................... Prorokova zima
Eger, Edith Eva, ........................... Máme na vybranou
Homéros, činný 8. ........................................... Odysseia
Herman, Marek, ................................. Jsi tam, brácho?
Otčenášek, Jan, ................................Když v ráji pršelo
Marek, Jaromír, ............Interhelpo : tragický příběh

Klůc, Jiří, ..................................Josef Müller: příběh čs.
Herold, Kryštof, ..........................................Sběratel snů
Monyová, Simona, ..............................Tchyně a uzený
Dvořák, Miloš, .............. Malý průvodce po hrobech
Lášek, Radan, ......Opevněná Berounka: fortifikace
Mrázková, Daniela, ..........Praha pod vodou: drama
Vondrušková, A.........Rodina: populárně historická
Hanousek, L........................ Maminko, není mi dobře
Dvořák, Miloš, .............. Malý průvodce po hrobech
Vokolek, Václav, ..................... Neznámé Čechy č. 3-5
Macek, Petr, ............................... Takový byl Karel Gott
Honzák, Radkin, .................. Dědeček potrkal jelena
Strunecká, Anna, .................. Přemůžeme autismus?
Mandžuková, J..................... Co nám pomůže, když...
Fanta, Josef, ......................... Josef Fanta: ekolog lesa
Hay, Louise L., ............ Důvěřuj životu: mějte se rádi
Padevět, Jiří, .................................................... Republika
Volný, Zdeněk, ................... Toulky českou minulostí
Paris, B. A.............................................Přiveď mě zpátky
Stránský, Jiří, ............................................................ Štěstí
Handler, Daniel, ...........................Proč jsme se rozešli
Pastorčáková, L....................................................Žárlivka
Vrba, Michal, ........................................... Kolem Jakuba
Fodorova, Anna, ........................První terapie: román
Burian, Jan, ...................................... Vichřice & bubliny
Robbins, Tom, ...................Parfém bláznivého tance
Fulghum, Robert, ....................................Ohňostrojení
Bolton, S. J...................................Tak to je, tak to bude
Macek, Miroslav, .............................. Ona a já, aneb …
Bolton, S. J.............................................................Volavka
Kechlibar, Marian, ...................Zapomenuté příběhy
Pecháčková, M...................................... Kdo chytá v síti
McLain, Paula, ................................Pařížská manželka
Koukolík, F. .................................. Vzpoura deprivantů
Koukolík, F. ..................Sociálně úspěšní psychopati
Anýž, Daniel, .........................Jdu s hlavou vztyčenou
Svěrák, Jan, ........................................................Bohemia
Mrštík, Alois, .........................................................Maryša
Gardner, Lisa...........................................................Najdi ji
Poštulka, Vladimír, ..........................Příběhy a recepty
nejslavnějších
Bolton, S. J....................................................Už mě vidíš?
Ferrante, Elena, .........................................Temná dcera
Pawlowská, Halina, .....................Zážitky z karantény
Honzák, Radkin, .......................... Doba koronavirová
Řehořová, Martina, ...... Mariánský sloup: obrazový
Černý, Miroslav, ............... Život s indiány tří Amerik
Dobrovodská, Ilona.Moudrost jabloňových květů
Pro děti mládež:
Gleitzman, Morris, ..................................................Kdysi
Turk, ................................ Leonardo. 10, Souboj géniů
Stará, Ester, ......................................................To je jízda!
Murphy, Jill,.................. Čarodějnice školou povinné
Blyton, Enid,................. Tajemství podivných vzkazů
Blyton, Enid,................... Tajemství lišákova doupěte
Blyton, Enid,..........Tajemství pohřešovaného muže
Krůta, Jan,...................................................... Čurumbum
Erben, Karel ....................................... Pohádky: [výbor]
Fučíková, Renáta,..... Česká zima: sport v obrazech
Gleitzman, Morris, ....................................................Brzy
Schuster, Hynek, ..................................Příběhy z půdy
Němeček, Jaroslav, .. 4 záhadné příběhy Čtyřlístku
Žáček, Jiří,.....................................Pohádkový tobogan
Peřinová, Iva, .................... Zápisky křídlem a kopyty
Drijverová, M..............................................To kvůli mně
Cowell, Cressida.............................. Jak vycvičit draka
Knight, Eric,...............................................Lassie se vrací
Szymanowicz, M.......Skřítci: fakta, mýty, hlouposti
Fišarová, Michaela, ........................................... V bříšku
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První měsíc očkovacího
centra
Očkovací centrum Dobřichovice má za sebou
první měsíc fungování. Po nesmělých prvních
4 dnech zkušebního provozu následovalo pár
směn, kdy jsme byli schopni aplikovat i více
jak 350 dávek za den. Počty očkovaných však
bohužel nejsou vůbec závislé na kapacitě
centra, ale na dodávkách vakcín a zásadně
neodpovídají plánované kapacitě. Jakkoliv jsme
všichni ve veřejném prostoru neustále ujišťováni
o dalších statisících a milionech dávek směřujících do Evropy, potažmo do České republiky,
ve skutečnosti jsou nám do Biosky přidělovány řádově stovky týdně. Vakcínu comirnaty
(výrobce Pfizer/Biontech) zpravidla odebíráme
v různých distribučních centrech každou středu
v počtu cca 350 dávek, vakcínu moderna nám
dováží její distributor přímo do centra během
pátků jednou za dva týdny a dostáváme většinou na 300 – 500 dávek. Díky tomu zatím proběhlo 10 očkovacích dnů, během kterých jsme
využili cca 1750 dávek.
Vlastní provoz odhalil řadu chyb a nedostatků,
přicházejí nápady na drobná zlepšení. Základ ale
funguje a je plně provozuschopný. Naopak se
ukazují zásadní problémy se státními IT systémy
a databázemi, v nastavování naší komunikace
s nimi, v ověřování a diagnostice chyb. Čas od
času to vede i k náhlému chvilkovému zastavení
provozu. Spolu se všemi kolegy proto děkujeme
za trpělivost, kterou naši klienti v takových chvílích projevují, byť to nelze říci absolutně. Těm co
takové situace znervózňují, se můžeme jenom
omluvit. Na místě, i takto veřejně. Jsou to však
jen výjimečné případy. Převážná většina příchozích projevuje radost a vítá možnost nechat
se naočkovat v bezprostřední blízkosti svého
bydliště, ale naše centrum začínají objevovat

i vzdálenější zájemci. Ke všem se snažíme chovat
mile a laskavě. Odměnou zpravidla bývají nejen
povzbudivá slova, ale mnohdy i různé sladkosti a pamlsky. Odpolední směna mívá ke kávě
domácí bábovky, koláče, čokolády. Všem za tyto
pozornosti děkujeme. Věříme, že se dávky vakcín
opravdu začnou zvyšovat a budeme schopni
očkovat všechny zájemce v co nejkratší době.
A věříme, že se postupně připojí i někteří skeptici,
kteří o očkování doposud neprojevili zájem.
jg

Jaroslav Šaroun nás opustil
Během koronavirové epidemie nás dne 25.
března bohužel náhle opustil prof. Jaroslav
Šaroun, vynikající muzikant a včelař. Zůstává za
ním velká mezera. V posledních letech organizoval v Dobřichovicích nebo v Karlíku v kostele
mnoho krásných koncertů, kam za ním přijížděli
významní umělci – jeho přátelé a kolegové. Díky
přátelským kontaktům pana profesora jsme měli
možnost vidět a slyšet skutečně špičkové české
umělce, zpěváky, instrumentalisty a další.
Jaroslav Šaroun bydlel v Dobřichovicích
od dětských let. Narodil v Dobrušce 22. července roku 1943. Jeho otec byl vyučený fotograf,
nadšený včelař a houslista. Na klavír začal Jaroslav hrát v osmi letech. Studoval na AMU kompozici a dirigování. Po absolvování AMU nastoupil
vojenskou službu do Armádního uměleckého
souboru Víta Nejedlého, kde díky svým improvizačním schopnostem a pohotovosti ve hře z listu
brzy začal pracovat jako korepetitor v baletním
oddělení. Posléze se úspěšně zúčastnil konkurzu
na místo korepetitora tanečního oddělení Státní
konzervatoře, kde působil až do roku 1982. Začal
také – nejprve jako externista – korepetitovat
v dirigentských třídách na AMU a zažil tak začátky
osobností jako byl Jiří Bělohlávek nebo Petr
Vronský, a od roku 1976 začal na základě nabídky
Václava Neumanna pracovat s Českou filharmonií
– po letech externí spolupráce se v roce 1990 stal
stálým členem a hlavním korepetitorem orchestru.
V roce 1980 přišel vrcholný úspěch jeho skladatelské kariéry – hudba k tehdejšímu ročníku

spartakiády s názvem Modré tepláky a bílé tričko.
Podle Šarouna se k němu zakázka dostala naprostou shodou náhod: „Hudbu měl původně psát
někdo jiný, jenomže nakonec to odmítl. Choreografové skladby byli na rekreaci v Dobřichovicích a byli
zoufalí, protože se termín již blížil. Svěřili se paní, co
se o ně tehdy starala. Ona jim řekla, že mají v ulici
skladatele, a tak ať se u mě zastaví. Kopal jsem
zrovna jámu na septik, když přišli. Vcelku rychle
jsme se dohodli.“
Jeho korepetitorské renomé postupně
dosáhlo takové úrovně, že s ním chtěli spolupracovat nejen domácí instrumentalisté a orchestry, ale vyhledávaly ho i zahraniční hvězdy – za
všechny můžeme jmenovat americkou sopranistku Reneé Fleming, které pomáhal studovat
díla Antonína Dvořáka. V roce 1999 mu byl udělen
profesorský titul. S Českou filharmonií spolupracoval až do roku 2012, celkem tedy 36 let.
Jeho studenti a bývalí spolupracovníci, ale
i dobřichovická veřejnost na něj budou vzpomínat jako na vynikajícího muzikanta a skvělého,
přívětivého člověka. Kromě jeho skladeb a vlivu
na další generace nejen českých hudebníků
bude jeho památka zvěčněna i ve formě planetky Šaroun (8557), kterou v roce 1995 objevila
a pojmenovala jeho dcera, astronomka Lenka
Kotková.
vk

Osobní vzpomínka na prof.
Šarouna
Před několika dny zemřel můj velmi blízký člověk,
korepetitor z Hudebního gymnázia, pan Jaroslav
Šaroun. Zemřel na nemoc Covid 19 ve věku 77
let. Byl to jeden z nejmoudřejších a nejobdivuhodnějších lidí, které jsem v životě potkala. Byl
to nesmírně talentovaný klavírista a skladatel, ale
zároveň velmi skromný člověk. Zažili jsme spolu
tolik krásných koncertů a zkoušek, a jsem vděčná
za každou chvíli, již jsem s ním mohla trávit.
Byl jedním z mála lidí, který mi plně věřil
a podporoval mou hudební a pěveckou kariéru.
Myslím, že mu nikdy nemohu oplatit všechny
zkušenosti a zážitky, které vnesl do mého života.
Odpočívejte v pokoji, pane profesore.
Kristina Vlasta Archer, absolventka Independent
Lincoln Minster School (UK) a Gymnázia a Hudební
školy hlavního města Prahy. Nyní studentka
prvního ročníku zpěvu na Královské Konzervatoři
v Den Haagu.

Jaroslav Šaroun při koncertě v karlickém kostele
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Školka nespí, naopak
Nikdy jsme si nedokázaly představit, že i na nás
dojde a naše povolání se ze dne na den tolik
změní. Že budeme muset každodenní kontakt
s předškolními dětmi vyměnit za komunikaci na
dálku a přes monitory počítačů. Z prvotního šoku
jsme se ale brzy oklepaly a v týmu začaly pracovat na tom, abychom s dětmi neztratily kontakt
docela a abychom jim poskytly dostatek inspirace pro jejich tvoření, zvídavost a rozvoj.
Je velmi těžké najít kompromis tak, abychom
nepřipoutávaly předškolní děti k počítačům víc,
než je nutné a také abychom příliš nezatěžovaly
často již tak vyčerpané rodiče. Ze zákona je ale
distanční výuka pro předškoláky povinná.
Zřídily jsme tedy e-mailové adresy pro komunikaci předškolních tříd a na webové stránky
začaly pravidelně umísťovat inspirace a výzvy
pro všechny předškolní třídy. Výuka pokračovala
dále podle ročního vzdělávacího plánu a tak se
týdenní témata věnovala hlavně jaru, Velikonocům, domácím zvířatům a jejich mláďatům,
životu na louce a ročnímu projektu Vyprávění
starého stromu. Podobným způsobem jsme se
snažily zapojit i mladší děti a to v celoškolkové
jarní prázdninové výzvě, připomenutím Světového dne Downova syndromu tradičním Ponožkovým dnem a uspořádáním Velikonoční stezky
s překvapením na závěr. Zejména poslední jmenovaná akce se setkala s velkou účastí a opravdu
hezkou zpětnou vazbou od rodičů i dětí všech
tříd. Školkový plot se nám krásně zaplnil velikonočními výrobky a dekoracemi, tak jak je děti
s rodiči postupně přinášeli.
Inspirovat děti nám pomohl i starosta Dobřichovic Ing. Petr Hampl, který je vyzval, aby
ztvárnily svou představu zlého Koronaviru.
Nejhezčí obrázky poté pan starosta zveřejnil.
Stejně tak i my jsme poctivě plnily fotogalerii na
webových stránkách školky. Děti nám často nezasílaly jen obrázky splněných úkolů a výzev, ale
třeba i jen pozdravy a povídání o tom, jak se kde
mají. Bylo moc milé vědět, že nemyslíme jen my
na děti, ale i ony na nás.
Těšíme se, že se snad brzy naše práce znovu
stane tím, čím bývala a měla by být – tedy každodenním setkáváním s opravdu přítomnými dětmi.
Za MŠ Veronika Horáčková

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Zpátky do školy
V pondělí 12. 4. se po dlouhé době nucené distanční výuky mohla konečně část dětí vrátit do
školy. Tzv. rotační výuku u nás zahájili žáci třetích,
čtvrtých a pátých tříd. Jistě se mnou budete
souhlasit, že jsme všichni byli napnutí, jak bude
probíhat povinné antigenní testování, které bylo
podmínkou návratu k prezenční výuce.
Paní učitelky si nejprve na chvíli zahrály na
letušky, názorně na sobě předvedly, jak se testo-
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Nyní více v přírodě než ve třídě

Všichni se testujeme se, aby ve škole bylo bezpečno
vání správně provádí a pak už to začalo naostro.
Některé děti si přinesly svůj test, většina ale
použila ty, které pro ně byly připraveny ve škole.
Co je ale nejdůležitější, všechny děti se zvládly
otestovat samy, byly velmi statečné a vše proběhlo naprosto hladce a bez jakýchkoliv problémů.
Petra Mejstříková Sulková

Vědkyně na online výuce
chemie v 9. ročnících
Velice rádi jsme využili nabídky AV ČR a pozvali
si do online hodiny chemie vědkyni, fyzikální
chemičku paní Ing. Květoslavu Stejskalovou,
CSc. Předala nám zajímavé informace o panu
prof. Jaroslavu Heyrovském, nositeli Nobe-

lovy ceny za chemii – za vynález polarografie.
Popsala nám princip této fyzikální metody
a pověděla nám o činnosti Ústavu fyzikální
chemie J. Heyrovského AV ČR, instituce, která
rozvíjí odkaz nositele Nobelovy ceny. Také nám
popsala pokus, při kterém dochází k pokovování předmětů. Hodina byla velice zajímavá
a inspirující pro naše deváťáky, kteří si snad
i díky paní Stejskalové najdou cestu k chemii,
nádherné přírodní vědě.
Kamila Zvědělíková

Noc s Andersenem
Již několik let zpátky tráví tradičně děti ze třetích
tříd naší školy Noc s Andersenem ve škole. Letos
ale o společné chvilky nad knihami a společným
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čtením přišly. A protože to nebyla jediná akce,
o kterou byly děti v letošním školním roce ochuzeny, připravily pro ně paní učitelky Noc s Andersenem distančně.
Ve 3. B se všichni sešli ve 21:00 hod. doma,
každý u svého počítače. Většina dětí již byla
v pyžamkách a připravena na čtení. Paní učitelka
nejdříve dětem pověděla o spisovateli H. Ch.
Andersenovi, o jeho dětství a o tom, jak se stal
spisovatelem. Pak už se děti zavrtaly do peřin
a poslouchaly pohádku O Malence. Než paní učitelka dočetla, několik dětí si o Malence nechalo již
zdát. A tak dobrou noc paní učitelka šeptala jen
těm, kteří vydrželi.

Třída 3. C se již podruhé tento den připojila na on–line vyučování v 19.30. Na obrazovku
jukaly z postýlek natěšené a rozzářené dětské
oči. S napětím očekávaly, co se bude dít. Nejdříve
je navštívil sám dánský spisovatel a povídal jim
o svém pohnutém životě a o pohádkách, které
psal. Hodně dětí pohádky znalo. Poté jim paní
učitelka přečetla pohádku Princezna na hrášku.
A protože se ještě nikomu nechtělo spát, pokračovali ve společném čtení z knihy R. Dahla: Karlík
a továrna na čokoládu. Ten letošní jubilejní 20.
ročník Noci s Andersenem byl věnován hádankám, došlo tedy i na ně. Na závěr ještě paní učitelka přečetla dětem pohádku s poučením. Tu

však již některé děti neslyšely, protože byly dávno
v říši snů.
Všechny děti si společný večer moc užily.
Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou
české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Probíhá u příležitosti výročí narození
dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena (2. dubna). Od roku 1967 je tento den vyhlášen Mezinárodním dnem dětské knihy.
Jana Macelová, Daniela Paletová
a Petra Mejstříková Sulková

minimálně antigenním otestováním před očkováním má svůj velký význam.
Jarka Němcová pomohla s otevřením očkovacího centra u nás v Dobřichovicích a doplnění
tohoto centra ještě navíc centrem testovacím nám
proto připadalo jako naprosto ideální a logické.
Před samotným očkováním se lidé mají možnost
nechat se 2x otestovat antigenním testem a hned
budou vědět, zdali jsou v pořádku.
Očkovací centrum postavili v Dobřichovicích
Sokolové a divadelní ochotníci, tak proč bychom
my tři nezvládly k němu ještě přidat centrum
testovací? Měly jsme představu, do čeho jdeme,
ale můžeme si upřímně říct, že ani zdaleka jsme
si do detailu nepředstavily, jaký objem papírování, zařizování, organizování a zajištění nás
čeká. Hygiena, krajský úřad, propojení s centrálními systémy a systémy zdravotních pojišťoven,
zajištění místa, veškerého vybavení pro testující pracovníky atd. Sponzory jsme nehledaly,
popravdě nás to ani v tom shonu nenapadlo.
Zato jsme zapojily celé svoje rodiny, a to doslova.
Martin Němec, vytváří technické zázemí. Kluci
Tomáš Němec, před maturitou a přijímačkami
na VŠ a Jakub Janouš, který má před státnicemi
a zkouškami na další VŠ, každou volnou minutu
věnují přípravě podkladů a zpracování výsledků.
V našich domácnostech je v posledních dnech ve
vzduchu jediné téma, testování od rána do noci.
Všem patří nesmírný dík.
Rozhodly jsme se, že služby testovacího
centra rozšíříme dál do podniků. Naše úvahy
proto pokračovaly dál. MUDr. Smejkal mluvil
o nutnosti správného používání testů v podnicích. A tak jsme se pustili do dalšího „kolečka“
a zorganizovaly a zařídily veškeré potřebné podklady k tomu, abychom mohly zajistit mobilními
týmy testování přímo ve firmách. Základem
přitom zůstává dodržení odbornosti a dodržování hygienických pravidel. Testování vždy provádějí zdravotničtí pracovníci. A hlavní výhoda pro
firmy? Nemusí nakupovat testy a testování sami
organizovat, mají jistotu, že jsou navíc vždy provedeny zdravotnickým pracovníkem odborně.
Testy platí zdravotní pojišťovna a každý občan,
který má zdravotní pojištění, má nárok jednou za
tři dny tuto nabídku využít.
Přihlásilo se nám mnoho firem a my každý
den objíždíme s týmy celý Středočeský kraj
a Prahu a testujeme už teď několik tisíc lidí. Je

to nesmírně náročné vše logisticky ukočírovat,
musíme vycházet vstříc podnikům, kde je nepřetržitý provoz a pracovní linky se nesmí zastavit.
Jezdíme od rána do večera. Je to neskutečně
náročné také pro naše kolegy, kteří musí být
celý den maximálně soustředění a navíc pracují
v ochranných oblecích. Jsou úžasní. Vytváří se
super parta a to, že vyrážíme pravidelně i před
pátou hodinou ráno, považují za samozřejmé.
Všichni jsou neuvěřitelně pracovití, milí, bystří
jsou to medici, sestry, imunologové, učitelky,
studenti. Nemohu je zde všechny vyjmenovávat,
ale jsou pro nás nejdůležitější součást týmu. Jsou
pracovití, ochotní, flexibilní. Bez nich by to celé
vůbec nešlo uskutečnit a jim zaslouží největší DÍK.
VIZE: My to naše údolí od Covidu vyčistíme
Co k tomu potřebujeme? Vaší sounáležitost
a pochopení. Každý den je Testovací centrum otevřené v areálu Sokola vedle Očkovacího centra
a to 12 hodin denně od 8 do 20h. K dispozici je
rezervační systém na adrese www.dobrichovicetestovani.cz, tam máte možnost se objednat,
abyste čekali co nejkratší čas. Vyplnění dotazníku pro zdravotní pojišťovnu trvá jen minutu.
Dále potřebujeme Váš OP a kartičku zdravotní
pojišťovny. Test z nosu není bolestivý, jsme
opatrní a mnoho lidí se u něj dokonce rozesměje.
Můžete si vybrat odběr z nosohltanu, či z přední
části nosu. Zdravotníci jsou vyškolení, jak odečíst
výsledek, který je sdělen hned na místě. V případě
pozitivního výsledku jsme schopni Vám ihned
v systému vystavit objednávku na PCR test a Vy
se na něj můžete okamžitě objednat.
Každý den, jak v testovacím centru, tak
na výjezdech, zachytíme nemálo pozitivních
výsledků a věřte, že velmi často tomu lidé ani
nemohou věřit. Zachytí se tak i mnozí, kteří prozatím žádné příznaky nepociťují.
Je to jen a jen v našich rukách. I naše krásné
údolí od nemoci „vyčistíme“ jedině tehdy, když
lidé budou ochotni spolupracovat. Věříme ale, že
lidé jsou rozumní a kromě dodržování opatření
velmi ocení, že mají možnost bez zbytečného
cestování se nejen naočkovat, ale i pravidelně
otestovat.
Všichni se už nemůžeme dočkat chvíle, kdy
budeme moci opět žít beze strachu potkat
se a obejmout svoje kamarády. Netvařme se
proto prosím, že nemoc neexistuje, to je špatně.
Chápeme, že lidé mají všech restrikcí nad hlavu

Zajímavosti
Testovací centrum v Dobřichovicích – vyčistíme údolí
od Covidu 19
Jak to celé začalo a k čemu testovací centrum
pro naše údolí slouží.
Oslovila mne Jarka Němcová. Je to dlouholetý
profík ve zdravotnictví, s dcerou lékařkou Barborou dokonce provozují zdravotnické zařízení.
Vycházeli jsme z informací od odborníků a dali
jsme se do práce.
Úvaha 1: Vycházeli jsme z odborných
hledisek
Odborníci z řad epidemiologů a virologů,
v čele s MUDr. Smejkalem, doporučují postupy,
jak dostat naší zemi z krize. Jsou zajedno v tom,
že základem je TESTOVAT, TRASOVAT, OČKOVAT.
Za přesnější považují PCR testy, na které ale
v současné době v ČR není dostatečná kapacita
laboratoří, testy jsou drahé a vyhodnocení trvá
hodiny. Jako dostatečnou náhradu vidí nechat
se 2x týdně odborně otestovat antigenními
testy, kdy je vyšší pravděpodobnost odhalení
případné nákazy v těle. Testy jsou levnější, kapacita dostatečná a výsledek se klient dozví za 15
minut. Pozitivní bezpříznakový člověk je ihned
odeslán na PCR test, který výsledek potvrdí či
vyvrátí.
Vláda ČR nařídila testovat pracovníky antigenními testy ve firmách jednou týdně a pro
ostatní občany umožnila, aby každý měl možnost
se jednou za tři dny antigenním testem zdarma
otestovat.
Úvaha 2: Vycházeli jsme ze znalostí
zdravotního systému a osobních zkušeností
Zachytili jsme v médiích vyjádření uznávaného imunologa prof. MUDr. Vojtěcha Thona,
PhD., který v rozhovorech často zdůrazňuje, že
standardně se očkuje nikoliv na vrcholu pandemie, ale v době, kdy má očkování fungovat jako
prevence a člověk jde na jakékoliv očkování zcela
zdráv. To ale v naší současnosti není zcela možné
zajistit. Často je nemoc bezpříznaková, lidé ani
neví, že jsou již nakaženi a po očkování proto
může přijít reakce na vakcínu zároveň s atakou
virové nálože v těle. Z osobní zkušenosti známe
několik případů, kdy byl naočkován člověk, v té
době již pozitivní a průběh nemoci pro něj vůbec
nebyl jednoduchý. Proto věříme, že i zajištění se
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a chtějí žít normálně. Toho dosáhneme jen, když
nebudeme strkat hlavu do písku před informacemi, když budeme dodržovat 3R a budeme
používat čtvrté „R“ a to je Rozum.
TESTOVAT, TRASOVAT, OČKOVAT to je ta
správná cesta. V Dobřichovicích už umožňujeme
splnit podmínky dvě. Testovací centrum je další
počin, navíc vytvořený bez sponzorů a podpory.
Nechci vypisovat kolik úsilí nás vše stálo a stojí, je
to nepodstatné, byla to naše volba. Důležité je, že
obě tyto centra se doplňují a jsou pro lidi a zajišťují cestu k úspěchu.
Naslouchejme odborníkům, kteří jsou skutečně odborníci v oboru, věřte zkušenostem ze
světa, neposlouchejme dezinformace a naučme
se třídit informace.
Podnikatelé v údolí, kontaktujte nás a udělejte
si rezervaci v testovacím centru, rádi se o Vaše
zaměstnance postaráme. Všichni kdo jedete do
ciziny a potřebujete antigenní test, máme pro
Vás připravené potvrzení v anglickém jazyce a na
rozdíl od jiných testovacích míst, u nás ani za toto
potvrzení platit nebudete nic.
Sousedé prosím zakomponujte si do svého
života rozhodnutí, že uděláte pro naše údolí
dobrý skutek a budete se pravidelně testovat.
V testovacím centru neztratíte víc než 20 min
svého času. Když se nám povede toto všechno
zvládnout, bude to zásluha nás všech, všichni se
těšíme, až se budeme zase potkávat a debatovat
na nám milých místech, tak jako dřív. Vzpomínáte
na farmářské trhy? Na divadelní představení na
zámku? Na debatování v Panské zahradě nebo
u Bímů? Všichni jsme na jedné lodi, dejme se do
práce, ať na tuto smutnou dobu již vzpomínáme
jen v minulém čase.
Všem Vám přejeme moc moc zdraví. Martina
Janoušová, Jaroslava a Barbora Němcová a celý
tým 50 lidí, kteří s námi na projektu spolupracují.
Sledovat nás můžete na FB stránce: Testovací
centrum Dobřichovice, kde Vás informujeme
o dění v TC, postujeme fotky výjezdů a kde také
diskutujeme a odpovídáme na vaše otázky.
Jsme také v centrálním registru všech testovacích centrech na stránkách ministerstva zdravotnictví, na stránkách www.dobrichovicetestovani.
cz, je odkaz na rezervační systém. Na test se
můžete objednat, ale určitě Vás neodmítneme,

ani když rezervaci z nějakého důvodu nepošlete.
Veškeré dotazy ohledně Testovacího centra rádi
zodpovíme na tel. 603 172 875.
Všem přejeme hodně zdraví a děkujeme, že
pomáháte
Martina Janoušová a Jaroslava Němcová

nou respirační fyzioterapii. V nabídce máme nyní
mimořádně i intenzívní postcovidový program,
který je intenzivním, ale bezpečným průvodcem
k návratu do původní kondice.
Mgr. Kateřina Šestáková, CKP Dobřichovice
www.ckp-dobrichovice.cz

Rehabilitovat po Covidu
můžete i v CKP

Havárie vrtulníku
v Dobřichovicích

Prodělali jste onemocnění Covid 19 a trpíte
dlouhodobými zdravotními problémy? Může
se jednat o tzv. post-covidový syndrom. Cílená
terapie vám však pomůže v postupném návratu
do původní kondice.
Někteří lidé prodělají onemocnění Covid 19
v mírné formě a následky po tomto onemocnění
nemají žádné. Není ale výjimkou, když se po prodělání tohoto onemocnění objeví různé potíže,
které snižují kvalitu života. Dobrou zprávou však
je, že je cílenou rehabilitací, někdy ve spolupráci
s další léčbou, možné dosáhnout návratu do
původní kondice.
Jaké obtíže se mohou objevit?
Člověk se po prodělání nemoci zadýchává
nebo se mu obtížněji dýchá. Může se objevit velká
únava, úzkost a mnozí též trpí nespavostí. Své
následky může mít onemocnění i na pohybový
systém, zde se projevuje většinou bolestí či
svalovou únavou a ztrátou síly. Neobvyklý není
ani návrat dřívějších obtíží, či zhoršení těch
stávajících.
Na internetu jsou k dohledání různé tipy
a návody, jak v případě výše zmíněných obtíží
postupovat. Nejsou v zásadě špatně, jen je třeba
brát vždy na zřetel, že každý člověk je jedinečný.
Proto co je vhodné pro jednoho, nemusí být
vhodné pro druhého. Pokud jsou vaše obtíže
výraznější, obraťte se pro radu na odborníky. Ti
na základě vyšetření a vašich subjektivních obtíží
doporučí postup přímo pro vás.
Terapii nabízíme i v našem centru. Jedná se
o kombinaci individuální fyzioterapie, masáží,
nordic walkingu, pohybové terapie, případně
i psychoterapie. Vše individuálně sestavené na
základě vstupního vyšetření u lékaře. V případě
potřeby jsme schopni nabídnout i specializova-

Dne 30. března odpoledne pozorovali někteří
lidé v přímém přenosu pád malého vrtulníku na
katastru našeho města. Stalo se tak asi 100 m od
křižovatky ulic Americká a Polní. Vrtulník spadl
z výšky asi 90 m a oba starší muži, kteří tvořili
jeho posádku, pád nepřežili. Neštěstí oznámili na
linku 112 lidé bydlící v okolí. Přivolaný lékař mohl
ale jen konstatovat smrt obou mužů. Případ nyní
vyšetřuje policie i příslušný letecký úřad.
vk

Nový vítr do našeho
školství
Do 10. května přijímá obec Lety přihlášky na
pozici ředitele/ky místní první základní školy.
Čekají je výzvy v podobě budování nové základní
školy na zelené louce. Věříme, že nový tým pedagogů i podpůrných pracovníků přinese čerstvý
vítr do školství v našem regionu.
Markéta Huplíková, místostarostka obce Lety

V Letech hlasují o názvu
základní školy
Dubnová anketa mezi obyvateli Letů ohledně
názvu zdejší první základní školy rozhodne, zda
nová škola ponese jméno zakladatele a náčelníka
skautingu A. B. Svojsíka, který byl letovským chatařem a jehož maminka pocházela z dobřichovického mlýna nebo vysoce vzdělané ženy 13. stol.,
později svatořečené, patronky obce, Anežky České.
Lidé mohou hlasovat či přijít s vlastním
nápadem do 30. dubna.
mh

Příspěvky čtenářů
Testování antigenními testy
v Dobřichovicích
Málokterá otázka poslední dobou budí takové
emoce, jako antigenní testy. Zatímco vláda
nařizuje povinné testování zaměstnanců a dětí
školou povinných, mnozí odborníci se nechávají slyšet, že jsou antigenní testy nevhodné,
nespolehlivé. Slýchám i názory, že celé testování je hloupost nebo že je protiústavní. Lidé už
nevědí, čemu věřit, ale rozhodně nevěří vládě.
Nedivím se jim. Testování jim nikdo nevysvětlil. Od zodpovědných představitelů se toho asi
nedočkáme, dnes se toho zkusím ujmout sám.
Nebudu zabíhat do detailu a zabývat se senzi-
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tivitou a specificitou testů a mírou koncentrace
viru v odebraném vzorku. Článek by byl moc
dlouhý a z redakce by mi ho vrátili. Ve zkratce
je to tak: Za spolehlivé se považují testy PCR,
protože spolehlivě označí každého nakaženého člověka. Občas ale pozitivně označí i zdravého. Jsou dražší a náročnější, vzorky se musí
hodiny kultivovat v laboratoři. Antigenní testy
jsou méně citlivé a slabě pozitivního člověka
nezachytí. Zase ale nevycházejí pozitivně lidem
zdravým! A jsou rychlé, levné a dají se udělat i v
polních podmínkách. To je jejich velká výhoda.
Pokud Vám antigen vyšel negativní, neznamená
to nutně, že jste zdraví. Můžete být čerstvě
nakažení. Vir se ve vás může namnožit a o den
později už by vám stejný test ukázal pozitivní

výsledek. Lze to tedy chápat tak, že následný
negativní test s odstupem teprve potvrzuje
negativní výsledek toho předchozího. Dovíme
se, že ještě před pár dny jsme byli zdraví.
Protože je po antigenních testech velká poptávka,
dělají se na kvantitu a objevili se i jejich noví
výrobci. Kvalita testů je velmi různorodá. Některé
výrobky vzbuzují podezření, že měří ve skutečnosti něco úplně jiného: sám jsem zavadil
o případy, kdy stejné osobě vyšel antigenní test 2x
za sebou pozitivní, a následný PCR test negativní.
Na kvalitu testů naštěstí existují nezávislé studie.
Máme se tedy testovat antigenními testy? Rozhodně ano! Jen musíme správně chápat jejich
výsledky a často je opakovat. Budeme-li se testovat pravidelně a s vědomím, že ani negativní
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výsledek není důvod k rizikovému chování,
přispějeme tím ke zpomalení pandemie. Jak?
Pokud síto zachytí nemocného člověka a zamezí,
aby nakazil ostatní, je to úspěch. Antigenní testy
takovým sítem jsou. Možná sítem děravým, ale
je určitě lepší, než síto žádné. Jakou cenou za to
síto platíme? Skoro žádnou. Test nikoho příliš
nezdrží, dá se zvládnout cestou do práce nebo
pro rohlíky a kdo věří tomu, že mu ta vatová
štětička namontuje do mozku čip, musí být

blázen. Antigenní testy jsou tady a jsou teď.
Je úžasné, že u nás v Dobřichovicích máme testovací centrum. Je ve stínu slávy centra očkovacího (zasloužené slávy!) a mnohým oba subjekty
splývají, ale bez nasazení a nadšení svých zakladatelek Barbory Němcové, Jaroslavy Němcové
a Martiny Janoušové by nemohlo vzniknout.
Před uzávěrkou tohoto čísla byla návštěvnost
testovacího centra 50 až 100 lidí denně, což je
hluboko pod jeho kapacitou. Každý den zachytí

několik pozitivních případů, které dostanou
žádanku na PCR test. Existuje rezervační systém
na adrese http://testovaci-centrum-dobrichovice.reservio.com, ale rezervace není nutná.
Za sebe říkám, že chodit pravidelně několikrát
týdně na testy je luxus který bych si nemohl
dovolit, pokud by odběrové místo bylo v Radotíně
nebo v Berouně. Tolik času nemám. Ale máme ho
tady, v Dobřichovicích. Za to patří obrovský dík.
Ondřej Nehasil

Nebo si chceš vyjet na kolo, až se Ti bude chtít, a v
klidovém tempu si otestovat svoji jarní fyzičku na
individuální sportovní trase?
Vůbec Tě nelákají nějaké hromadné cyklistické “ofiko” starty a divoké dojezdy, ale chtěl by
sis cestu pěkně projet sám? Jednoduše si chceš
užít les a poznat unikátní trasu okolo Karlštejna,
kterou jsme pro Tebe připravili? Nebo prostě plá-

nuješ na začátek května vzít drahou polovičku
nebo rodinu na fajn výlet pokochat se romantickou přírodou a vyčistit plíce?
Tak jestli jsme se trefili a Tvá odpověď na výše
uvedené otázky je alespoň jednou ANO, pak jsou
námi nachystané trasy v rámci Praha – Karlštejn
Tour České spořitelny v upraveném formátu
určené přesně pro Tebe!

Sport

ASK Dipoli a Jojo Gym
Atletický sportovní klub ASK Dipoli a centrum
Jojo Gym se chlubí sportovním přátelstvím.
Společným zájmem obou organizací je přivést
k pohybu co nejvíce dětí a dospívajících a vytvořit tak u nich celoživotní návyk. Oba subjekty mají
za cíl přispívat k harmonickému pohybovému
vývoji dětí. A společnými hodnotami jsou i principy fair play a radost z pohybu.
Nejen proto se dohodli na tom, že ASK Dipoli
Černošice Dobřichovice bude ke svým tréninkům využívat moderně a profesionálně vybavené haly v Jojo Gymu. „Gymnastika a silová
příprava ve skvěle vybavené hale je pro atlety
ideálním doplňkem v jejich sportovní přípravě na
atletické závody. Především dospívající atleti potřebují dostatečně rozvíjet silové schopnosti, a proto
budeme v přípravném tréninkovém období chodit
do Jojo Gymu. Mimo to budeme sportovní halu
Jojo Gym využívat také na speciální tréninky pro
skokany o tyči“ říká Tomáš Vodička, předseda
klubu.
Vzájemná kooperace přinese v budoucnu
benefity členům, klientům, ale i trenérům obou
organizací. „Nevnímáme se jako konkurenci, ale
naopak chceme spojit naše síly a nabídnout nejen
dětem z regionu Dolní Berounky kvalitní sportovní
přípravu a profesionální přístup. A také se těšíme
například na to, až vyzveme tým trenérů z ASK
Dipoli k poměření sil v beachvolejbale“ uzavírá
Lenka Graaf z Jojo Gymu.
Lenka Graaf, Gabriela Halounková, Tomáš Vodička

Buď s námi a přitom v klidu
sám za sebe!
Jak jinak, než strávit první máj – lásky čas – s námi
a Kolo pro život! Připravili jsme pro Tebe totiž
zbrusu nový upravený formát jedinečné trasy
Praha – Karlštejn Tour České spořitelny, a to hned
na 1. května!
Jsi po zimě nějaký rozlámaný a nevíš, jestli se
s kolem v nové sezóně ještě vůbec kamarádíte?
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Připravili jsme celkem tři dospělé značené
okruhy v celkové délce 107 km (B trasa – 50 km,
C trasa – 36 km a family jízda – 21 km)! Na zvolenou trasu můžeš vyrazit nezávisle na nás, a to
prvního května kdykoliv mezi 9. a 17. hodinou!
Svačinu a pití s sebou! Zaregistruj se na Praha
– Karlštejn Tour České spořitelny do 25. dubna
za minimální příspěvek na úklid trati a buď
s námi a přitom v klidu sám za sebe! A neměj
strach, účastnický příspěvek na úklid trati totiž
obsahuje, všechno, co potřebuješ – nákrčník,
účastnickou medaili s názvem akce, měření času
na trase, účastnické číslo s čipem a měřící technologií a účastnický diplom! Zároveň Ti bude
v týdnu před konáním akce elektronicky zaslána
aktuální mapka trasy.
Máš nějaké dotazy k trase, registraci a další
organizaci naší Tour? Pak jsme pro tebe na tomto
odkazu připravili hned několik otázek a odpovědí, které by tě mohly v souvislosti s událostí
zajímat.
Těšíme se na Tebe prvního května, protože
první máj, to je hlavně na kolo čas!
Příspěvek za účast je možné zakoupit na
stránkách www.kolopro.cz
S. Fořt

Zhluboka dýchat, zhluboka
dýchat
Jaro v plném proudu, hezké počasí přímo vybízí
ke sportování – sportoviště nejen v Dobřichovicích a Černošicích jsou plná dětí i dospělých,
kteří touží sportovat. „Pod dekou“ jsme byli
již příliš dlouho, je třeba se pořádně nadechnout…
Pro volný nádech bez roušek budou ideální
aktivity, které pro své členy přichystalo ASK
DIPOLI. V těchto dnech trénujeme, respektive

Cvičit se dá i podle telefonu
těm členům, kteří přijdou na ovál v Černošicích v konkrétní čas, trenéři nabízejí vytištěné
tréninkové plány, a možnost ptát se během
samostatného tréninku na správnost prováděných sportovních aktivit. Členové si mohou
zapůjčit k takto „vedeným“ tréninkům veškeré
sportovní pomůcky. Není to samozřejmě
ideální stav, ale lepší sportovat aspoň takto
než vůbec.
ASK Dipoli je již připraveno na léto – příměstské tábory, které proběhnou (my v to pevně

věříme, protože v opačném případě by rodiče
již skutečně přišli o rozum) v Černošicích, Dobřichovicích, Mníšku pod Brdy a Radotíně jsou
již téměř naplněny. Tábory jsou vhodné i pro
nečleny klubu ASK Dipoli. Náplň táborů je jasná
– spousty her, dobré zábavy a hlavně pohybu,
které děti po tolika měsících „prosezených“
u počítačů potřebují. Samozřejmostí je kvalitní
strava po celý den a dostatečný pitný režim,
neb jak se zdá, léto bude opět horké. Tam, kde
to bude možné, určitě budeme chodit k vodě se
pořádně vyřádit.
Pro členy ASK Dipoli budou jako každý rok
uspořádána letní soustředění, tentokrát se jak pro
přípravky (v termínu od 25. do 31. 7.), tak i žactvo
a juniory (v termínu od 31. 7. do 7. 8. 2021) budou
konat na našem nejoblíbenějším místě – v Sušici.
Ubytováni budeme jako vždy v přívětivém hotelu
Garota, a budeme využívat veškerá sportoviště,
která se v místě pobytu nacházejí, včetně bazénu.
Věříme, že si to všichni náležitě užijeme, už se
hodně těšíme.
Snad konečně proběhne i dlouho očekávaná
a již dvakrát odložená přednáška kouče PhDr.
Mariana Jelínka PhD. s názvem „Vítěz ve sportu?
Především člověk“. Domlouváme termín, a pokud
přednášku nebude možné uspořádat ve vnitřních
prostorách, tak ji zorganizujeme venku.
Dále chystáme běžecké workshopy jak pro
začátečníky, tak i pokročilé běžce, třeba o tom,
jak se správně před během rozcvičit nebo jak si
sestavit tréninkový plán.
Stále nabízíme pravidelné online přenosy
jógy a kompenzačního cvičení či cvičení pro děti,
na Facebooku a Instagramu jsou stále nové sportovní výzvy, sportovní kvízy a na youtube askdipoli videa/tipy ke sportovním aktivitám…
Již se ale moc těšíme na naše společné tréninky, už by bylo na čase…
hš

Kultura u nás i v okolí
Fotosoutěž Dobřichovice
vaším objektivem vytáhla
děti od počítačů do přírody
Fotosoutěž pro všechny nadšence fotografování, kterou jsme spustili začátkem února, míří

Noční klid za úplňku, autor Tomáš Hejlek
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do jejího finále a my se s vámi chceme podělit
o první postřehy a zážitky některých soutěžících. Soutěž byla vyhlášena začátkem února,
v době, kdy nebylo možné pořádat téměř
žádné aktivity. Lidé si našli útočiště v přírodě,
začali chodit více na výlety, což také vybízelo
k fotografování. A proto vznikl tento projekt.

Do soutěže se zapojily i děti, kterým byly
zrušeny kroužky nebo je musely absolvovat
online.
Potěšila nás skupina kluků ze ZŠ Dobřichovice, která za normálních okolností navštěvuje
modelářský kroužek, a díky fotografické výzvě
se z vlastního zájmu chopili nápadu, začali fotit

Rychlostí světla na Prahu, autorka Patricie Krmelová
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vlaky a později i zajímavá projíždějící auta. Sami
si našli téma, zaměřili se na něj a dnes už vychytávají ty nejlepší modely aut a pilují záběry.
Kluci si našli nový koníček, který jim umožňuje
v nelehké době dělat něco smysluplného, a nám
to dává další podněty k vytváření podobných
aktivit.
Pokud máte i vy či vaše děti zájem se do
soutěže zapojit, stále není pozdě. Soutěž běží do
15. května a přihlásit se můžete na www.kcdobrichovce.cz.
Andrea Kudrnová

Ani Kukadýlko nezahálí
Současná doba divadlu vůbec nepřeje. Hledala
jsem nějaký nenáročný tvar pro online setkávání a nakonec jsme se uchýlili k dramatickému
čtení milované Trnkovy Zahrady. Plán byl, že
se natočíme na Zoomu a vytvoříme video, kde
každý připojený účastník bude mít své okénko
na obrazovce, děti se budou střídat ve čtení,
připojí se i Kluci v akci (syn František a Dušan
Navařík) se scénickou hudbou, děti jsou také
vesměs muzikanti, takže si vezmou nástroje
a budou i hrát! Takových videí jsem viděla
několik a zvuk i obraz krásně navazoval na sebe
a vše vypadalo téměř perfektně a naprosto jednoduše.
Zkoušení se rozjelo s velkým nadšením
- a pro mne to byla škola trpělivosti. Od
mého prvního “připojení se” chovám v sobě
obrovský obdiv a úctu ke všem pedagogům,
kteří denně několik hodin musí strávit online
učením. O tom už bylo řečeno i napsáno
mnohé. Jednomu dítku neposlouchal mikrofon, druhému obraz, třetímu wifina, čtvrtému skákal po zádech dvouletý bratříček,
páté dělalo kotrmelce samo a mluvilo na mě
z druhého konce místnosti, další se připojilo
o 15 minut později z procházky, jinému olizoval kameru pes, a tak dále, a když to vypadalo,
že to již trochu jde a všichni jsou “zaostření”,
pípla znělka, obrazovka zhasla a nazdar, Zoom
konference skončila. Další týden se mi pak
připojily úplně jiné děti – a všechno nanovo.
Vzdala jsem myšlenku online nahrávání a rozhodla jsem se, že tedy počkáme, “až to pustí”
a zahrajeme na jaře venku naživo. Pesimismus ale rostl s přibývajícími případy covidu
i nařízeními vlády. Rozhodli jsme se tedy, že
jsme profi produkce, neboť ta bez diváků smí
natočit záznam z představení. Konzultovala
jsem ještě vše s právníkem, moje agentura si
na natáčení malé herce “najala”. Rozdělila jsem
děti do menších skupinek, aby se jich nepotkalo najednou moc, všichni jsme se nechali
otestovat a v pražské Galerii Podkroví jsme
v technické produkci Studia Vintage natočili dvě kapitoly Zahrady. Zapojili se nakonec
i rodiče – hudebníci. Děti byly tak šťastné,
že se konečně zase vidí naživo! Měli jsme se
naprosto báječně. A je vlastně strašidelné,
jak něco takhle “normálního” se stalo téměř
pololegální vzácností. Jsem moc zvědavá na
výsledek (a doufám, že ho budeme moci brzy
představit) a od příštího pátku začínáme opět
online zkoušet další kapitoly.
kuku

Brdský zimní podhorský resort, autorka Patricie Krmelová

Městská policie Řevnice
nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 74, 252 30 Řevnice

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY/KOLEGYNĚ NA POZICI
STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE ŘEVNICE
Čekáte od své profese zajímavou a různorodou práci?
Umíte jednat s lidmi a chcete jim pomáhat?
Zkuste tedy svojí profesní dráhu s Městskou policií Řevnice.
Městská policie Řevnice vznikla v roce 2016, od té doby budujeme vzájemnou
důvěru a respekt v obvodech, které spravujeme. Městská policie stráží kromě Řevnic,
taktéž obce Lety, Hlásnou Třebaň, Mořinku, Všenory a Jíloviště. Od června tohoto
roku navíc přibydou město Dobřichovice, obce Karlík a Řitka. MP Řevnice se tak
stane největší MP na Praze – Západ.
Co od nás můžete čekat?
	Stabilitu a zázemí
	Příjemné pracovní prostředí
	Pracovní smlouvu na dobu neurčitou
	5 týdnů dovolené (+3 dny sick day)
	Stravenky
	Možnost dalšího vzdělávání
	Nevšední práci
	12 ti hodinové směny
	Nástupní plat 20 000 – 25 tis (8.platová
třída) + osobní ohodnocení a další příplatky
Co je potřeba k profesi strážníka?
	Bezúhonná osoba starší 18 – ti let, občan
ČR
	Ukončené středoškolské vzdělání
s maturitou
	Zdravotní způsobilost a fyzická zdatnost
	Komunikační schopnosti na velmi dobré
úrovni
	Slušné vystupování, důslednost a psychická
odolnost
	Základní znalost práce s PC (MS Office)
	Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
	Strážník čekatel projde vzdělávacím
kurzem, kde si osvojí základy práce
strážníka. Kurz je ukončen zkouškou.
Co bude náplní vaší práce?
	Ochrana osob a majetku
	Dohlížení na pravidla občanského soužití

	Budete se podílet na odhalování přestupků
	Jako strážník se budete podílet na prevenci
kriminality v obci
	Zabezpečení plynulosti provozu na
pozemních komunikacích v rozsahu
stanoveném zákonem
	Hlídková činnost a zabezpečení veřejného
pořádku
Nástup do pracovního poměru je k 1.květnu
2021 nebo dle dohody.
Podrobné informace získáte na tel: 773 837
230 nebo emailu: mp.revnice@revnice.cz
a webových stránkách města: www.revnice.cz.
Náležitosti k přihlášce do výběrového řízení
na pozici strážníka:
	Jméno, příjmení, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu, datum a podpis
uchazeče
	K přihlášce uchazeč připojí: strukturovaný
životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů
(ne starší než 3 měsíce) a ověřenou kopii
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky je nutno nejpozději k 29. dubnu
2021 doručit na adresu:
Městský úřad Řevnice, nám. Krále Jiřího
z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice k rukám
starosty města.
Obálku označit slovy: „Výběrové řízení –
strážník Městské policie – neotvírat“
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www.dobrichovickydomek.cz

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NA LÉTO 2021
CELODENNÍ STRAVA, PITNÝ REŽIM, MATERIÁL, CESTOVNÉ I PRONÁJEM ZAHRNUTO V CENĚ

Pošlete k nám děti na prázdniny – v těchto táborech máme ještě volná místa!

KOUPÍM CHATU, MENŠÍ RODINNÝ DŮM
NEBO POZEMEK V DOBŘICHOVICÍCH
TEL: 608 300 122
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Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell typu
Araukana a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 16 - 20 týdnů, cena 185 - 229 Kč/ks.
Prodej se koná dne 27. května 2021 v Dobřichovicích
u městského úřadu od 14.20 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info Po - Pá 9.00 - 16.00 hod. na tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
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Nová linka COVID volejte 1221
všední dny 8 – 19, víkendy 9 – 16:30
COVID linka pro seniory 800 555 655
Linka tísňového volání – 112
Záchranná služba dispečink – 155

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

před zámkem
sobota 1., 15. a 29. května od 8 do 12 hodin
www.dobrichovicketrhy.cz

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

DOBŘICHOVICKÉ
Farmářské trhy

Poruchy elektřiny ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860 nebo 840 840 840

t e l e f o n n í

Hasiči Dobřichovice – 150

D ů l e ž i t á

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

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

Při natáčení došlo i na focení členů Kukadýlka
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