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Dobřichovice v době 
koronavirové

V uplynulých letech byl podzim v Dobřichovicích 
vždy bohatý na společenské události. V roce 2018 
jsme si připomínali sté výročí vzniku samostat-
ného státu, loni pak 30 let od sametové revoluce. 
Obě vzpomínkové akce pořádalo město spolu 
s Dobřichovickou divadelní společností a dalšími 
spolky a byla to příležitost pro setkání velké části 
občanů Dobřichovic. Tento rok bohužel pořádání 
podobných akcí vůbec nepřeje, letošní 31. výročí 
17. listopadu se však přece jen podařilo zorgani-
zovat díky skupině dobřichovických nadšenců 
alespoň virtuálně. Díky všem, kdo se na přípravě 
programu podíleli!

Letos, v době krátkého rozvolnění epidemio-
logických opatření v letních měsících, se podařilo 
uspořádat alespoň vinařské slavnosti, bohužel 
jarní i  podzimní kulturní a  společenské akce 
musely být omezeny či úplně zrušeny. V  době 
redakční uzávěrky zatím stále není jisté, zda bude 
možné uskutečnit adventní trh a ohňostroj. Tra-
diční mostový ples však v  plánovaném termínu 
28. 11. bohužel určitě neproběhne. 

Epidemie nezpůsobila pouze rušení kul-
turních akcí, ale prakticky každého z  nás 
nějakým způsobem omezila a  zkomplikovala 
nám život. Mnozí z  nás nákazu koronavirem 
prodělali a  z  vlastní zkušenost vím, že nejde 
o nic příjemného. V tuto chvíli je však důležité, 
abychom epidemii s  co nejmenšími následky 
překonali, a k tomu je třeba chránit především 
ty skupiny občanů, které jsou nejohroženější, 
tedy zejména seniory. Máte-li proto ve svém 
okolí někoho, kdo potřebuje pomoc, či ji potře-
bujete sami, neváhejte se obrátit na městský 
úřad.  Město může např. zajistit obědy ze školní 
jídelny.

V této souvislosti mne velice potěšila nabídka 
Skautů z  Dobřichovic, kteří nabízejí například 
zajištění nákupu, vyzvednutí, či nebo poslání 

poštovní zásilky, vyzvednutí léků z lékárny, zajiš-
tění odvozu k  lékaři, vyvenčení psa apod. Spo-
lupráce se skauty funguje skvěle, velice si jejich 
pomoci vážíme, a já bych jim touto cestou chtěl 
moc poděkovat.

Jako všechno na světě, i  koronavirová epi-
demie jednou skončí a  s  ní skončí i  všechna ta 
nepříjemná omezení, která nám poslední týdny 
a  měsíce ztěžují každodenní život. A  já se již 
těším, že Dobřichovice budou opět překypovat 
svým společenským a spolkovým životem, který 
je jim tak vlastní!

Znovu k tématu parkování 
v Dobřichovicích

O tématu parkování jsem v  Informačním listu 
psal již vícekrát, ale v  tomto případě bohužel 
vidím potřebu některé informace opět zopako-
vat. Jedná se o  parkování vozidel na travnatých 
pásech podél místních komunikací. Na nich by 
auta rozhodně parkovat neměla. Připomínám, 
že lidé by měli předně využívat k  parkování 
svých pozemků a  zpevněných ploch, které jsou 
k tomuto účelu vyhrazené. 

V  podzimních a  zimních měsících jsou 
zatravněné pásy mezi vozovkou a  oplocením 
domů zvláště náchylné na poškození od kol 
parkujících aut, kdy pak z  travnatých krajnic 
vznikají nevzhledné, rozježděné pruhy bláta. 
Připomínám, že takové nevhodné parkování 
může být pokutováno jak státní, tak i městskou 
policií.

Jak jsem již v  Informačním listu psal, pokud 
někdo z objektivních důvodů nemá možnost par-
kovat na svém pozemku, může požádat město 
o souhlas s vydlážděním parkovacího stání podél 
svého pozemku. 

Výjimkou, kdy lze parkování na zatravněných 
pásech dočasně tolerovat, je v  těchto dnech 
např. situace v ulici Anglická, kde probíhá rekon-
strukce vozovky a  občané se nedostanou se 

svými automobily na své pozemky. Pro majitele 
aut z Anglické ulice tedy je dočasně tolerováno 
parkování v  přilehlých ulicích a  to i  na zatrav-
něných krajnicích. Neměli by však parkovat na 
dlážděných a  mlatových chodnících v  ulici 5. 
května.  

S  nevhodným parkováním některých spolu-
občanů souvisí i  to, že jiní lidé ve snaze takové-
muto bezohlednému parkování zamezit, dávají 
na travnaté pásy podél svých pozemků všeli-
jaké zábrany. Typicky jde o  velké, často špičaté 
kameny, což však není zrovna dobré řešení. 
Takovéto kameny sice zabrání najíždění a parko-
vání aut, ale znamenají též nebezpečí například 
pro cyklisty, kteří se o  ně mnohou vážně zranit. 
Chtěl bych proto pořádat všechny, kdo takových 
zábran proti neoprávněnému parkování použí-
vají, aby je odstranili.

Dalším nešvarem, který si leckdy ti, co jej způ-
sobují, ani neuvědomují, je parkování vozidel 
mezi stromy a  svítilnami podél budovy školy 
v ulici 5. května. Rozestupy mezi stromy a nízkými 
svítidly na chodníku jsou poměrně malé a nejsou 
určeny k  parkování ani menších vozidel. Řidiči, 
kteří se to těchto mezer snaží zacouvat, často 
naráží jak do zmíněných stromů, tak do svítidel, 
čímž je poškozují.

Dalším informacím, týkajícím se kromě zmí-
něného parkování i  ostatních dopravních opat-
ření v  Dobřichovicích se věnuje v  samostatném 
článku tajemník městského úřadu Pavel Mráz. 
Dopravu ve městě chápeme jako jedno z  hlav-
ních témat, na které se chceme v  příštích měsí-
cích zaměřit. Město proto navázalo spolupráci 
s Ing. Langrem z dopravní fakulty ČVUT, který by 
měl připravit pro Dobřichovice dopravní studii, 
jejímž cílem bude pojmenovat hlavní okruhy pro-
blémů dopravy ve městě a  navrhnout principy 
jejich řešení. Studie by se měla věnovat nejen 
dopravě automobilové, ale i cyklodopravě a pro-
blematice bezpečnosti chodců. 

Petr Hampl

Nové tísňové linky pro 
problémy s Covidem

Byly zpřístupněny dvě nové telefonní 
linky pro ty, kteří mají nějaké problémy 
v souvislosti s nemocí Covid-19.

Jedna je přístupná na telefonu 1221 a můžete 
tam volat ve všední dny od 8 – 19 hodin, o víken-
dech 9 – 16:30 hodin.

Druhá linka je po seniory a  můžete použít 
bezplatný telefon 800 555 655.

Další tísňové linky:
Senior telefon (Život 90): 800 157 157 

(nonstop), ZDARMA

Linka seniorů (Elpida): 800 200 007 (denně 
8-20), ZDARMA

Linka pro seniory (Seniorem s  radostí): 792 
308 798 (nonstop)

Zelená linka (Anděl Strážný): 800 603 030 
(nonstop), ZDARMA

Linka důvěry (CKI Psychiatrické nemocnice 
Bohnice): 284 016 666 (nonstop) – pro dospělé

Rodičovská linka (Sdružení Linky bezpečí): 
606 021 021 (po-čt 9-21, pá 9-17) – pro rodiče, 
učitele, vychovatele

Krizová linka SOS centra Diakonie: 800 567 
567 (denně 9-20), ZDARMA

Nabídka pomoci pro potřebné z celé ČR: 242 
487 824 (po-pá 9-17)

Linka EDA: 800 405 060 (po-pá 9-15), 
ZDARMA – pro rodiče a blízké dětí s postižením

Sběr a odvoz 
nebezpečného 
a velkoobjemového 
odpadu
Poslední termín svozu nebezpečného odpadu 
pro rok 2020 je v sobotu 5. prosince.  

Kontejner bude přistaven jako obvykle: 
9:00 – 10:00: u nádraží v ulici Tyršově
10:00 – 11:00: před městským úřadem v ulici 

Vítově

Slovo starosty

Zprávy z městského úřadu

Obrázek na titulní straně: Podzimní procházka Viničnou alejí. Foto Hynek Moravec
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Ocenění našich 
Informačních listů

Informační listy vychází již 26. rok, tj. od jara roku 
1995. Z původních čtyř stran v černobílé úpravě 
se postupně rozšiřovaly až na obvyklých 20 – 24 
stran v celobarevné úpravě. Rozsah kolísá podle 
množství informaci. Současná doba nám nepřeje, 
protože většina kulturních, společenských, nebo 
sportovních akci byla zrušena nebo pozastavena 
a  tak poklesl počet informací i článků. Doufáme 
ale, že se vše vrátí k normálu.

Od samého počátku v roce 1995 spolupracu-
jeme na grafické úpravě listu s panem Martinem 
Pavlíkem, a pokud se vám grafika listu líbí, je to 
hlavně jeho zásluhou. Pane Pavlíku – velké díky!

Informační list se po grafické úpravě posílá 
do tiskárny. Tiskáren jsme vystřídali již několik – 
v Chuchli, na Zbraslavi, na Smíchově, nyní v Mok-
ropsech. Tato tiskárna bohužel skončila – toto 
je poslední číslo, které nám tisknou. I vám pane 
Janáši a  vašim spolupracovníkům díky. Od pro-
sincového čísla nám bude Informační list tisknout 
tiskárna Maestro v  Modřanech, kterou řídí pan 
Tomáš Bím ml., který žije v  sousedních Letech, 

a  věříme, že vzájemná spolupráce bude běžet 
jako (dobré!) hodinky.

Informační list by se ale k vám nedostal, kdyby 
ho dobřichovické listonošky do vašich schrá-
nek nedoručily. I  těm velké díky. List se tiskne 
v nákladu 1300 výtisků.

V letošním roce provedla agentura KVALIKOM 
hodnocení radničních listů. Nedávno jsme obdr-
želi ocenění, že mezi listy okresu Praha západ (tj. 
mezi 70 obcemi) jsme obsadili 3. místo a  mezi 
listy celého Středočeského kraje (asi 1100 obcí 
a měst) 7. místo.

vk

11:00 – 12:00: před budovou MŠ v  ulici 
Březové – Francouzská

12:00 – 13:00: u recyklačního dvora na ulici 5. 
května

Za odložení vašeho nebezpečného odpadu 
do kontejneru nebudete osádce vozu nic platit, 
protože náklady jsou pokryty poplatkem za 
odpad. 

Nebezpečným odpadem jsou staré barvy 
a  jejich zbytky, ředidla, staré štětce, hadry od 
barev, oleje, filtry z aut, autobaterie, nespotřebo-
vané prostředky na ochranu rostlin, nespotřebo-
vané fotochemikálie, zářivky a  výbojky, veškeré 
monočlánky a  podobné suché baterie a  další 
nebezpečný odpad. 

Nebezpečný odpad nepatří do popelnice! 
Musí se odborně recyklovat nebo ukládat na 
speciálně zabezpečenou skládku, aby neohrožo-
val naše životní prostředí.

Kontejnery na velkoobjemový odpad 
budou pro letošní rok naposledy přistaveny 
v  sobotu 12. prosince dle stejného časového 
harmonogramu a na stejných místech.

Co do velkoobjemového kontejneru patří? 
Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce 

a  linolea, zrcadla, umyvadla, vany a  WC mísy, 
staré sportovní náčiní, autosklo a  kovové před-
měty.

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?
Rozhodně NE: živnostenský odpad, 

nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, 
barvy, rozpouštědla, motorové oleje a  obaly 
od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak 
pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a  PC 
monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

O termínech svozu nebezpečného a  velko-
objemového odpadu pro rok 2021 vás budeme 
informovat v únorovém čísle Informačního listu.

-tjmnk-

Nová dopravní opatření 
v Dobřichovicích

V  okamžiku, kdy čtete tyto řádky, je již instalo-
váno na některých místech v  Dobřichovicích 
nové dopravní značení, které má za cíl zpřehled-
nit některá „dopravně svízelná“ místa, příp. zvýšit 
bezpečí a klid obyvatel některých lokalit.

Prvního z cílů se týká zejména křižovatka ulic 
Vítova, Anežky České, Za mlýnem a 5. května; zde 

bude umístěno svislé dopravní značení, upozor-
ňující řidiče na skutečnost, že na hlavní pozemní 
komunikaci se pohybují vozidla směřující z ulice 
Vítova do ulice 5. května (a obráceně). Přednost 
v  jízdě jim tedy musí dát jak všechna vozidla 
vyjíždějící z „Obytné zóny“ (více o pravidlech pla-
tících na takto označených místech níže) v  ulici 
Anežky České, tak i z ulice Za mlýnem.

Zklidnění provozu se pak týká zavedení 
„Obytné zóny“ v  lokalitě V  luhu. A  zde je třeba 
zdůraznit alespoň základní informace o tom, co 
pohyb po místech takto vyznačených pro řidiče 
motorových vozidel znamená.

Pravidla v  obytných zónách jsou stanovena 
tak, aby byla v ideálním případě co nejvhodnější 
a  nejbezpečnější pro  místní obyvatele a  jejich 
klidný rodinný život. Základním pravidlem, 
které  by  řidiči přijíždějící do  „Obytné zóny“ 
měli dodržovat, je  velmi omezená rychlost 
(maximálně 20  km/h!!) a  zvýšená ostražitost, 
protože komunikaci mohou chodci využívat 
v  celé její šířce a  mohou si na  ní hrát i  děti. 
Na  druhou stranu, pokud je  na  komunikaci 
hodně chodců, musí se rozestoupit, aby umož-
nili automobilům průjezd tak, aby nikdo nebyl 
zraněn (např. zrcátkem nebo kolem). Parko-
vání v  obytných zónách je dovoleno pouze na 
místech k tomu určených (v případě Dobřicho-
vic tedy na zpevněných plochách mimo komu-
nikaci – v  žádném případě nikoliv na trávě či 
jiných nezpevněných místech!). A nakonec – při 
výjezdu z obytné zóny dává řidič přednost všem 
vozidlům či organizovaným skupinám chodců; 
tato přednost nemusí být nijak zdůrazněna, 
tedy v  těchto místech většinou nenaleznete 
dopravní značku „Dej přednost v  jízdě“ nebo 
„Stůj, dej přednost v  jízdě“, protože značka 
„Konec obytné zóny“ povinnost dát přednost 
ukládá sama o sobě. 

A co nás v  Dobřichovicích čeká v  oblasti 
dopravních opatření v nejbližší době? Pokusíme 
se zpřehlednit navigaci cyklistů na cyklostezku 
začínající u „malých závor“ a pokračující směrem 
na Všenory – v  úvahu připadá i  vyznačení cyk-
lopiktokoridoru po obou stranách ulice Tyršova 
mezi závorami; zde je však třeba zdůraznit, že 
zamýšlený cyklopiktokoridor není vyhrazený 
jízdní pruh pro cyklisty, nýbrž pouze upozor-
ňuje na možnost výskytu cyklistů na vozovce. 
V  praxi to znamená, že v  okamžiku, kdy není 
v  daném pruhu přítomen cyklista, může se na 

něm pohybovat i  jakýkoliv další účastník silnič-
ního provozu. Dalším zamýšleným opatřením 
je rozšíření výše zmiňované obytné zóny v  ulici 
5. května směrem do Randovy ulice, zvýraznění 
maximální povolené rychlosti v  této lokalitě 
vodorovným značením či zavedení zákazu zasta-
vení v ulici Vítova.

Pevně věříme, že opatření, která již vešla 
v  platnost, i  ta, o  nichž budeme ještě diskuto-
vat, povedou k dalšímu zvýšení bezpečnosti sil-
ničního provozu v Dobřichovicích. A máte-li vy, 
čtenáři, další námět ke zlepšení dopravy v našem 
městě, neváhejte kontaktovat městský úřad!   

Pavel Mráz 

Vysloužilé světelné zdroje 
patří na sběrná místa, aby 
nezamořila životní 
prostředí
Když doslouží klasická wolframová žárovka, 
obvykle putuje do koše. V  domácnostech jsou 
však v  posledních letech „wolframky“ postupně 
nahrazovány úspornými světelnými zdroji: jde 
zejména o lineární, kompaktní úsporné zářivky či 
LED žárovky. Jejich předností je, že vydrží svítit 
mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny 
než klasické žárovky. Obsahují však druhotné 
suroviny a  zářivky i  sice velmi malé množství, 
ale toxické rtuti. Proto, když doslouží, nesmějí 
se vyhodit do koše, ale je potřeba odevzdat je 
k  odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní 
systém EKOLAMP. 

„Při ukládání většího množství úsporných svě-
telných zdrojů na skládkách komunálního odpadu 
dochází k  únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy 
a  vody,“ vysvětluje Matěj Man z  organizace 
Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit 
půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do 
organické formy, která je obzvláště nebezpečná 
pro nervovou soustavu lidí i zvířat.

Kam tedy s  nefunkčními světelnými zdroji? 
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do dobřicho-
vického recyklačního dvora nebo do nejbližší 
prodejny elektropřístrojů. EKOLAMP v  sou-
časnosti provozuje přes 4500 sběrných míst. 
Pomozte nám svým zodpovědným nakládáním 
s  vysloužilými zářivkami a  žárovkami chránit 
životní prostředí!

tjmnk

Domácí zpravodajství
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Z jednání rady města

Starosta seznámil členy rady s  aktuální situací 
se šířením onemocnění COVID – 19 ve městě 
Dobřichovice. Úřad vypracoval seznam seniorů, 
resp. osob, které se kvůli pandemii nacházejí 
v obtížné životní situaci. Na základě spolupráce 
městského úřadu se skauty bude těmto obyva-
telům nabídnuta bezplatná pomoc s nákupem, 
vyřízením pošty, vyvenčením psa, odvozem 
k lékaři, donáškou obědů apod.

Na zasedání rady byl pozván Ing. J. Černý, 
ředitel provozu VaK společnosti Aquaconsult 
a  konzultant města Dobřichovice pro proble-
matiku VaK, Ing. L. Novák. Ing. J. Černý přednesl 
radě k projednání tyto body:

 obnova vrtu v  Řevnicích (čerpadla a  sta-
vební opravy). ČS Park – čerpadla a úprava 
rozvaděče. Zdroje vody jsou v provozu min. 
od roku 2003; je tedy nezbytná obnova 
čerpacího zařízení – přestrojení čerpadel, 
obnova SW, u  Řevnic i  stavební oprava 
objektu, u  ČS Park rozšíření rozvaděče; 
parametry pro čerpadla jsou připraveny, 
na jejich základě zašle Ing. Černý návrh 
podrobného rozpočtu; realizace obnovy je 
doporučena na zimní období 2020/2021.

 PSOV v  Bezručově ulici – obnova čerpadel. 
Realizace by měla proběhnout začátkem 
roku 2021, v  tomtéž roce proběhne i  fak-
turace; – projekty na obnovu vodovodu 
K Lomu a Nová cesta

 je třeba zjistit, budou-li vypsány dotační 
tituly, jež lze využít na projekt obnovy; 
práce pak začnou v ulici Nová Cesta, násle-
dovat bude ulice K Lomu; tam byl nedávno 
položen nový asfalt – Ing. Černý prověří, 
zda vodovod vede pod asfaltem, následně 
dojde k zadání projektu

 oprava havarijního stavu části kanalizační 
stoky od Alset do ulice Krátká – při kontrole 
byl zjištěn havarijní stav cca 40 m veřej-
ného řadu; je tedy třeba investice do sanace 
tohoto úseku, byť se jedná o pozemek stát-
ního pozemkového fondu; odhadovaná 
cena činí cca 250.000,- Kč – AQ zašle rozpo-
čet; výkopové práce se budou řídit novým 
regulačním plánem pro Dlouhý díl (Nová 
Randova). Rozpočet bude odsouhlasen per 
rollam.
Dalším tématem návštěvy Ing. J. Černého 

byla informace o  potřebě pasportizace VHI; 
Aquaconsult pasportizaci zadal zpracovatelské 
organizaci – té bude k dispozici i MěÚ v případě 
potřeby dohledání podkladů v  archivu a  sw 
MISYS; finálním produktem pasportizace by 
měl být do konce roku generel vodovodu i ČOV.

Ing. J. Černý dále informoval o  termínu 
předložení návrhu na výši vodného a stočného. 
Na jeho základě pak rada projedná jeho výši ve 
vztahu k možnosti pronájmu vodovodu společ-
nosti Aquaconsult.

Starosta informoval radu o návrhu smlouvy 
vlastníků provozně souvisejících kanalizací; ta 
vzniká na popud OÚ Karlík s  ohledem na to, 
že Karlík ukončil provozovatelskou smlouvu 
se společností Aquaconsult, spol. s  r.o. a bude 
vypisovat nové koncesní řízení; smlouva řeší 
pravidla předávání splaškových vod mezi 

obcemi, byla konzultována s  Ing. L. Novákem 
coby konzultantem města pro VaK a po právní 
stránce s Mgr. D. Netušilem.

Ing. L. Novák prezentoval technické nejas-
nosti smlouvy. Ing. J. Černý přislíbil doplnění 
smlouvy o  připomínky Ing. L. Nováka (týká se 
zejména horní meze počtu připojených obyva-
tel); dále je třeba vyjasnit si s obcí Karlík vyře-
šení techniky měření průtoku na předávacím 
místě – rada města souhlasí s  názorem Ing. L. 
Nováka, že bude-li obec Karlík např. v případě 
poruchy zpochybňovat výši průtoku, bude na 
ní, aby si zafinancovala lepší model měření.

Místostarosta Pánek konstatoval, že pro pro-
sazování požadavků k  optimalizaci trati chybí 
městu Dobřichovice architekt, který by byl 
schopen tyto požadavky směrem k SŽ a SUDOP 
prosazovat. Rada rozhodla najmout architekta 
pro prosazování požadavků města Dobřicho-
vice směrem k organizacím SŽ a SUDOP k pro-
jektu optimalizace trati.

Rada se zabývala žádostí o  schválení pro-
jektu vodovodu a kanalizace Na Krásné vyhlídce 
v  Černolicích; jedná se o  první etapu páteřní 
sítě a  veřejné části přípojek hlavního řadu po 
ulici Ostružinová a  dále řad v  ulici Borůvková 
a  týká se napojení cca 20 domů v  horizontu 
dvou let; situace je bez soukromých částí pří-
pojek, u  těch všech se při schvalování pro-
jektu přípojky počítá s  příspěvkem na rozvoj 
infrastruktury ČOV Dobřichovice. Rada nemá 
proti projektu vodovodu a kanalizace námitek, 
pouze konstatovala, že k ČOV budou soukromé 
části přípojek připojeny až po uhrazení pří-
spěvku na rozvoj infrastruktury ČOV.

Rada se zabývala žádostí o  posouzení pro-
jektové dokumentace a  vydání závazného 
stanoviska u  projektu Statek Dobřichovice. 
Předmětem diskuze bylo zejména umístění 
stromů ve veřejném prostoru před objektem 
v  souvislosti s  přeložkou elektrického kabelu 
NN. Na návrh zástupce investora diskutovali 
radní o  tom, že by podmínka provedení sou-

visející přeložky kabelu NN byla doplněna do 
plánovací smlouvy a  tím by nebyla vázána na 
vydání stavebního povolení; investor zároveň 
konstatoval soulad řešení rozmístění stromů 
a prostoru před objektem s regulačním plánem.

Nejasnosti vyvolala i  problematika pod-
lažnosti objektu. I  ta byla zástupcem inves-
tora objasněna, rada však požaduje vyjádření 
odboru územního plánování, příp. stavebního 
úřadu, že i  v této fázi dokumentace se jedná 
o třípodlažní objekt, který je v souladu s regu-
lačním plánem centra.

Starosta seznámil radu s  cenovými nabíd-
kami na rekonstrukci (položení asfaltu) 
v Tyršově od podjezdu do kempu směrem do 
Letů pod Lesem v délce 630 m. Po konzultaci se 
stavebním dozorem města J. Tichánkem navr-
huje starosta zadat práce společnosti Froněk, 
spol. s  r. o., která byla nejlevnější, což rada 
schválila.

Starosta s tajemníkem předložili radě infor-
maci o přípravách zadávacího řízení na služby 
městské policie; to je třeba vypsat poté, co 
město Černošice vypovědělo veřejnoprávní 
smlouvu. Tajemník informoval o  skutečnosti, 
že zadávací řízení bude vypsáno pro tři obce – 
Dobřichovice, Karlík a Řitku; dodavatel by však 
měl mít možnost poskytnout své služby i těmto 
obcím zvlášť.

Starosta předložil radě témata, která chápe 
pro činnost MP v  Dobřichovicích jako prio-
ritní. Patří mezi ně dohled nad bezpečností 
a  plynulostí silničního provozu, měření rych-
losti na vybraných úsecích komunikací, hlíd-
ková činnost na přechodu pro chodce u  školy 
v  ranních hodinách, kontrola správného par-
kování, asistence při větších akcích, pořáda-
ných městem, kontrola problematických míst, 
kde dochází k  narušování veřejného pořádku 
zejména v  nočních hodinách (park, prostran-
ství za kostelem atd.), stahování záznamů 
z  bezpečnostních kamer, zajištění odchytu 
ztracených psů a  jejich zabezpečení do doby 
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předání majiteli nebo do útulku (město má pro 
tyto účely vlastní kotec) apod. Rada byla rovněž 
seznámena s  návrhem na velikost úvazku pro 
služby MP.

Zadávací řízení pro zmiňované tři obce 
bude koordinovat město Dobřichovice (pro 
administraci zakázky bude osloven Ing. P. 
Šiška). Starosta navrhuje aktuálně úvazek 2,5 
s  možností navýšení na 3, které je dle názoru 
starosty nezbytné zejména z  důvodu nárůstu 
počtu obyvatel v Dobřichovicích, ale i intenzity 
dopravy a s ní spojenými přestupky (parkování, 
rychlost); potřebu navýšení hlídkové činnosti 
sebou přinese i projekt optimalizace trati.

Rada projednala žádost o  vyjádření k  pro-
jektové dokumentaci změn budovy č.p. 75, 
souhlas s  přesahem požárně nebezpečného 
prostoru (do p. č. 1942 – pozemek města Dobři-
chovice) a  připojení na ČOV. Přítomní členové 
rady se shodli na potřebě doplnění dokumen-
tace o výpočet parkovacích míst; projekt musí 
získat souhlasné stanovisko od Odboru územ-
ního plánování Černošice.

Tajemník přednesl radě návrh na umístění 
nového svislého dopravního značení do kři-
žovatky ul. 5. května x Vítova x A. České x Za 
mlýnem. Rada umístění schválila.

Obyvatelé ulice Za parkem požádali město 
o  vyřešení problematiky místního stanoviště 
kontejnerů na tříděný odpad formou oplocení 
či jakéhokoliv ohraničení; lze předpokládat, 
že by ohraničení prostoru zároveň působilo 
estetičtěji a  v  neposlední řadě by zamezilo 
volnému poletování odpadků. Pozemek je 
ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu; 
město hledá řešení, které by zamezilo výše 
uvedenému, zároveň však bylo přijatelné pro 
vlastníka pozemku a  nepůsobilo komplikace 
svozové firmě při odvozu odpadků.

Radní se shodli na tom, že prioritou je 
v  bezprostřední blízkosti bytových domů Za 
parkem nalézt takový pozemek ve vlastnictví 
města, kam by mohlo být stanoviště kontej-
nerů umístěno, které by nebylo tak snadno 
dosažitelné pro projíždějící řidiče a kde by bylo 
možné vybudovat konstrukci vymezující stano-
viště kontejnerů. Starosta požádá o vytipování 
tohoto pozemku a návrh konstrukce (příp. celé 
koncepce kontejnerového stanoviště včetně 
možnosti využití polopodzemních kontejnerů) 
Ing. arch. Ferdinanda Lefflera.  

Rada města se zabývala žádostí o vyjádření 
k  umístění nového nadzemního rozvaděče 
spol. CETIN a  sloupku měření pro DSLAM pro 
napojení z distribuční sítě NN v ulici 5. května 
před čp. 10, příp. udělení souhlasu s  navr-
hovanou stavbou a  stanovení podmínek, za 
kterých bude možné stavbu uskutečnit. Sta-
rosta pokládá navrhované řešení za esteticky 
nevhodné a navrhuje umístit rozvaděč do při-
lehlého oplocení, s čímž členové rady souhlasí. 

Rada se zabývala žádostí o  vyjádření ke 
stavbě rodinného domu a  o připojení na ČOV 
rodinného domu Pod Dubem, Nová cesta, 
Dobřichovice, parc. č. 2658, 2659, 2660. V této 
souvislosti navrhuje starosta požádat žadatele 
o možnost odkupu části jeho pozemku pro roz-
šíření ulice Ke Králům. 

Rada souhlasí s pronájmem chaty 047 v ulici 
Na Vyhlídce na dobu určitou s délkou 2 roky. 

Starosta informoval radu o  stavu příprav 
rekonstrukce Palackého ulice – v  současnosti 
je možno podat žádost o  dotaci, týkající se 
vozovky; dotace se nevztahuje na chodníky 
(projekt na ně je již připraven Ing. arch. E. Lise-
covou). Po rekonstrukci Palackého ulice by se 
město mělo zaměřit na ul. Francouzská, jejíž 
značná část je ve velmi špatném stavu.

Starosta dále informoval o  rekonstrukci 
ulice Randova (zde se připravuje rovněž projekt 
na veřejné osvětlení), dokončení rekonstrukce 
ul. Tyršova od závor směrem do Letů pod 
lesem a o dokončení opravy sjezdu z Vrážského 
kopce do osady Kluček. Zároveň informoval 
radu o  záměru nechat zpracovat nacenění na 
vyasfaltování malého úseku v ulici K tenisu (od 
brány tenisového areálu směrem k vodojemu).

Místostarosta Pánek navrhuje prodloužení 
oblasti „Obytná zóna“ v  ulici 5. května až ke 
vjezdu do sportovního centra JojoGym, resp. na 
úroveň mateřského centra Beránek v  Randově 
ulici. Zároveň upozornil na závazek provozova-
tele sportovního centra JojoGym na vytvoření 
takového navigačního systému, který upozorní 
zákazníky na ulici Randovu jako na hlavní pří-
jezdovou a odjezdovou komunikaci k hale a tím 
zamezí navyšování dopravy v ulici 5. května.

Místostarosta dále informoval radu o stavu 
rekonstrukce ul. Anglická: v  současnosti se 
dokončuje její část k  Březové ulici, na jaře 
bude následovat úsek k  ulici Pražská. V  aktu-
álně rekonstruovaném úseku probíhá poklá-
dání obrubníků (spol. ZNAKON), zároveň byla 
úspěšně navázána komunikace se SVJ „SPOLE-
ČENSTVÍ PRO DŮM U  LÁVKY“ kvůli sjednocení 
vzhledu parkovacích míst a  vjezdů v  ul. Ang-
lické. V  souvislosti s  touto rekonstrukcí navr-
huje místostarosta Pánek využít přítomnosti 
techniky a  provést výměnu obrusné vrstvy i  u 
okolních komunikací (mj. Ke Křížku, Zelená, 
Americká, Krátká), rada s  tímto krokem sou-
hlasí. Na jaro 2021 je třeba mít pro ul. Anglic-
kou zpracován projekt zeleně. Rovněž dojde 
i k renovaci veřejného osvětlení.

podle zápisu z jednání VK

Navzdory viru škola jede 
dál

Tak je škola zase zavřená, tedy vlastně prvňáci 
a druháci naštěstí už do školy již chodí. Nechci 
tady popisovat, jak to všichni dobře zvlá-
dáme, ano, zvládáme, spousta poděkování na 
naši distanční práci je toho důkazem. (Jeden 
za všechny – Děkuji moc za velké úsilí a  velice 
dobře zvládnutou distanční výuku. Není to 
samozřejmostí, mám přímé srovnání se střední 
a  vysokou školou, a  dovolím si říct, že Váš uči-
telským sbor je na tom nejlépe). Samozřejmě 
velký dík patří i rodičům, bez nich by to nešlo. 
Jen bych chtěl touto cestou ještě poděkovat 

všem pedagogům naší školy, kteří distanční 
výuku zvládají opravdu na vysoké úrovni. 
Nikdo ale asi netuší, kolik je to stojí sil. Někdy 
mám pocit, že pracují až na pokraji sebeoběto-
vání. 

Nelíbí se mi proto slova některých veřej-
ných činitelů, že tyhle děti jsou ztracená gene-
race. Osobně si to vůbec nemyslím. Ano, něco 
se nenaučí, ale to jsou věci v  rámci vzdělávání 
spíš okrajové, naopak se naučí dovednosti, které 
budou pro život potřebovat. Svět se někam 
žene a  mám pocit, že už nikdo neví ani kam, 
za deset dvacet let až tyto děti vstoupí na trh 
práce, budou potřebovat dovednosti a  vědo-
mosti, o kterých se nám dnes zřejmě ani nezdá, 
jak se vše rychle mění. Ale budou určitě potře-
bovat samostatnost, umět se sebevzdělávat 
a orientovat se v informacích, a toto všechno se 
dnes doma distančně učí. Předrevoluční gene-
race dnešních čtyřicátníků a starších se ve škole 
učila spoustu zbytečností, pro život nepoužitel-
ných, mnohem více než dnešní generace dětí, 
a  přesto z  nich vyrostli vzdělaní a  úspěšní lidé. 
Proto nemějme strach, z dnešních dětí vyrostou 
také vzdělaní a úspěšní lidé, ať řádí virus či ne.

Další, co se mi nelíbí je, že někdo uvažuje 
o škole v sobotu či o prázdninách. Kdo to říká, 
ať si přijde zkusit učit distančně, asi by rychle 
změnil názor. Copak se teď neučí? Myslím, že 
učitelé budou naopak letos vyhlížet prázd-
niny jako nikdy dřív a učit i v létě by už prostě 
nezvládli. Takže si přejme, aby se škola vrátila 
tam, kam patří. 

Ještě bych se pár slovy vrátil k  závěru loň-
ského školního roku, a  to k  přijímacímu řízení 
na střední školy či na víceletá gymnázia.

Z 5. tříd se na osmiletá gymnázia hlásilo 14 
žáků, přijato bylo 6. Na šestiletá gymnázia se ze 
7. tříd hlásilo 20 žáků, přijato bylo 9. Tedy z 5. 
ročníku se dostalo 43% žáků naší školy a ze 7. 
ročníku 45% uchazečů o  tuto formu studia. 
Tato čísla násobně převyšují procento úspěš-
nosti ostatních škol vzhledem k  tomu, že bylo 
ke studiu na víceletá gymnázia v Praze přijato 
jen 10 – 15% ze všech dětí, které konaly přijí-
mací zkoušky. Je to velké ocenění pedagogické 
práce naší školy.

Z  9. ročníku se všechny děti dostaly na 
střední školy. Z toho na gymnázia se dostalo až 
neuvěřitelných 37% dětí, což opět vysoce pře-
vyšuje průměrné procento ve Středočeském 
kraji.

Současně nás těší, že počet hlásících se dětí 
na víceletá gymnázia má sestupnou tendenci 
a  ve srovnání s  ostatními školami je procento 
hlásících se dětí přibližně na polovině v  rámci 
kraje.

B. Stejskal

Silnice z Řevnic do Svinař 
je uzavřena

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

vk

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
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Do Centra komplexní péče 
můžete osobně i online

Naši milí sousedé, přejeme vám krásné podzimní 
dny z  Centra komplexní péče a  přinášíme vám 
několik málo informací o dění u nás na Vyhlídce.

Naše centrum pokračuje ve standardním 
provozu. To znamená, že naši lékaři, fyziotera-
peuti i  psychologové jsou připraveni pečovat 
o vaše tělo i ducha. Pro návštěvu našeho centra 
není třeba předpis od vašeho lékaře, stačí se 
objednat na 723 603 600.

Velký přesun do online prostředí nás snad 
více než kdy jindy upoutal před monitory počí-
tačů a  karanténní opatření navíc značně snížila 
množství volnočasových pohybových aktivit, při 
kterých můžeme své tělo pořádně protáhnout. 
To reaguje bolestí, zatuhlostí a únavou. Naší mysl 
navíc zatěžuje spousta dalších starostí a  povin-
ností. Najděte si proto prosím nyní čas na sebe. 
Třeba pravidelná procházka v okolních lesích pro 
vás bude balzámem na duši. Doplnit ji můžete 
o fyzioterapii či masáž v našem centru.

Pokud si chcete dopřát i  nějaké to cvičení, 
můžete si vyzkoušet cvičení dle Feldenkraisovy 
metody, které se jmenuje Pohybem k  sebeuvě-
domění. Cvičení vede naše terapeutka Mgr. Lenka 
Boťchová online. Potřebujete pouze trochu pro-
storu, podložku, na které budete ležet (cvičení totiž 
probíhá většinou v leže na zemi) a počítač s připo-
jením k  internetu. Cvičení není fyzicky náročné 
a zvládne ho každý. A kdy si můžete zacvičit?

Pravidelné dvouhodinové lekce se konají 19. 
11., 3. 12., 10. 12. 2020 v čase 17:30 – 19:30. Přihlá-
šení na lekce najdete na našem webu na odkazu 
Skupinová cvičení a programy.

Zkusit můžete i  celodenní online workshop, 
který bude zaměřen na pánev centrum síly 
a uvolněné kyčle. Konat se bude v neděli 22.11. 
Přihlášení na něj najdete také na našem webu na 
odkazu Semináře > Pro laiky.

No, a pokud si chcete zacvičit Funkční cvičení 
s Mgr. Terezou Pirklovou, stále nabízíme usb disk 
s  kompletním kurzem, který tvoří tři hodinová 
videa.

Nezapomeňte, že na tato zmíněná cvičení 
můžete jako občané města Dobřichovice využít 
slevu 50%, která platí až do vyčerpání grantu, 
který nám byl městem přidělen.

Těšíme se na vás!
Mgr. Kateřina Šestáková, www.ckp-dobricho-

vice.cz

Strom splněných přání

Pojďme i letos splnit ta nejtajnější vánoční přání 
dětem z dětského domova Lety a dětem, o které 
se stará OSPOD.

Už několik let probíhá tato akce v restauraci 
Zámecký had v Dobřichovicích, což vzhledem k 
současné situaci není možné. Proto letos s pro-
jektem „Strom splněných přání“ pomůže web 
U Berounky. A jako každý rok pod záštitou paní 
Kristýny Pánkové.

I tentokrát bychom rádi s vaší pomocí dětská 
přání, které napsaly Ježíškovi, vyplnili. Většina z 
nich žije v dětském domově či neúplných rodi-
nách a jejich finanční situace nedovoluje, aby jim 
je splnili jejich blízcí.

Chcete dětem udělat radost? Na stránce http://
stromprani.uberounky.info si můžete přečíst 
všechna přání dětí, některé z nich vybrat a splnit.

kp

Benefiční zábavné 
odpoledne pro školu 
Všenory letos jinak! 
Školu můžete podpořit na Darujme.cz jakoukoli 
částkou. Příští rok se snad uvidíme zase živě u nás 
ve škole.

Děkujeme!
rb

Nové knihy v městské 
knihovně

Christopher Golden  .......................... Peklo z Araratu
Mason, Carol,  ..........Tajnosti vdaných žen: [román]
Szpuk, Roman,  ................Klika byla vysoko: čítanka
Desjardins-Simon  Nevědomé příčiny  neplodnosti
Vokolek, Václav,  Neznámé Čechy, Posvátná místa
Garnier, Romain ............................... Mrazivé dědictví
Deaver, Jeffery,  ........................................................ Iluze
Ryšavý, Martin,  ...........................................Zlaté vidění

Zajímavosti

Sport
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Hvížďala, Karel,  ............Exilový orloj: nezapomínky
Vopěnka, Martin,  ..........Láska v čase bezsmrtnosti
St. Aubyn, Edward,  .................... Marně hledám slov
Francis, Dick,  ................. Pole pro třináct: detektivní
Wood, Barbara,  ............................. Poslední šamanka
Hvížďala, Karel,  ........Výslech revolucionářů z roku
Kechlibar, Marian,  ............. Zapomenuté příběhy. 3
Krčmová,  ..................................Historie čtyř římských
Snyder, Timothy,  Černá zem: holokaust – historie
Heron, Echo .................................Poledne u Tiffanyho
Ashton, Juliet ......................................Takoví jsme byli
Gravensteen, A. ....Pohyby ledu, aneb, Glaciologie
Yrsa  ...................................DNA: série Freyja & Huldar
Engström, Thomas,  Na západ od svobody: thriller
Uzel, Radim, .......... Cesty za romantikou a erotikou
Peroutková, Ivana,  ........................ Francouzská jízda
Vlugt, Simone van  ..............................Půlnoční modř
Smetanová, Pavla,  .... Korfu s Pavlou Smetanovou
Šabach, Petr,  .................................Dobře zašitej frajer
Itäranta, Emmi,  ...........................Strážkyně pramene
Deaver, Jeffery,  .........Říjnový seznam: krimiromán
Kirby, Jessi  ..........................................Náš tajný příběh
Stránský, Jiří,  ....................................Štěstí napodruhé
Goffa, Martin,  ...............................................Vykoupení
De Bernieres,  ................Prach, který se snáší ze snů
Minier, Bernard,  ...................................................... Mráz
Cigan, Chaim .............. Divočina: povídky pro Duhu
Lelic, Simon ...........Dům: co kdyby se váš dokonalý
Názlerová, Renáta,  ...... Tisíc a jedna noc s Arabem
Stuppnig, Martin,  ............Vždy lze zůstat člověkem

Wagnerová,  ...................................Pověsti staré Prahy
Bach, Richard, ........................................... Knihy fretek.
Mayle, Peter, ........................Francouzské hodokvasy
Mayle, Peter, ................................ Provence od A do Z
Kovařík, Petr,  ....................... Naše studánky: pověsti,
Smetanová, Pavla,  ........Pod cypřišem se sklenkou 
Vokolek, Václav,  ....... Neznámé Čechy. 7, Posvátná
Mucklestone, Mary  ..................Skandinávské vzory
Collins, Jackie,  ....................................Bohyně pomsty
Platzová,  .............................................. Máme holý ruce
Hampson, Amanda,  .............................. Vůně Francie
Vokolek, Václav,  ....... Neznámé Čechy. 6, Posvátná
Subercaseaux,  ........Robert Schumann: hudba pro
Urban, Miloš,  ........Kar: pohřební hostina za jedno
Carson, Rae, ............................... Po zemi bloudím dál
Padevět, Jiří, ...................Komunistické lágry: tábory
Abulhawa, Susan,  ....Modrá mezi nebem a vodou
Christie, Agatha,  ............... Záhada na zámku Styles
Pekárková, Iva,  ..............Můj I.Q.: město New York a 
Junek, Václav,  ............... Rekviem za tři české krále :
Smetanová, Pavla,  ... Příběhy z olivového ostrova,
Weiner, Jennifer,  ......................... Dobrou noc, Nikdo
Doerr, Anthony,  ....................................Sběratel mušlí
Čornej, Petr,  .......................... Jan Žižka: život a doba
Kmenta, Jaroslav,  ....................................Rudý Zeman
Fielding, Joy,  ........................................................ Poprvé
Coelho, Paulo,  ............................................Vyzvědačka
Beneš, Vladimír,  ........ Vladimír Beneš: mé cesty do
Strnadová, Anna,  ........ Prodloužená sonáta života
Dazieri, Sandrone,  ......................... Otec musí zemřít

Jirků, Irena,  ........................Na shledanou v Paříži: 26
Topol, Jáchym ......................... Trnová dívka: příběhy
Zibura, Ladislav,  ......................... Prázdniny v Evropě
Klečka, Jiří, ..................................... Pět ročních období
Doerr, Anthony,  ...Čtvero ročních období v Římě :
Tomeš, Jan, .....................................................Trny v čase
Bowen, James,  ............... Kocour Bob a jeho životní
Taylor, Patrick,  .....Doktore, poplach, jde o všecko!

Knihy pro děti a mládež 
Čtvrtek, Václav,  .......................... Vánoce u Rumcajsů
Šottnerová,  ...................... O strašidlech a bytostech
Kovanda, Jaroslav,  ............................ Lilly, letí rogalo!
Dvořáková,  .............................................Modrá hodina
Mrázková, Daisy,  ........................ Byla jedna moucha
Griffiths, Andy,  .........Ztřeštěný dům na stromě: 26
O‘Doherty, David,  .... Nebezpečí stále číhá všude :
Stará, Ester, .............. Milda a Milda: jakou barvu má
Wollny, Volker,  .......................... Velká kniha techniky
Riordan, Rick, .....Apollónův pád. Temné proroctví
Kahoun, Jiří, .........................................Medvídek Popo
Březinová, Ivona,  ..................... I hračky si chtějí hrát
Pospíšilová,  ............... Štěpánův podivuhodný stroj
Čtvrtek, Václav,  .......Cipískova loupežnická knížka
Rúčková  ................ Výletovník: kamarádi z komiksů
Smolíková, Klára,  .... Pozor, v knihovně je kocour! :
Volfová, Eva,  ........Fridolína, Antonína a malá Mína
Čapková, Blanka,  .............................. Ostrovní přátelé
Pilátová, Markéta,  ......................Co vyprávěla gorila

Veronika Krecbachová a Eugenie Řehnová

Tréninky, závody a úspěchy 
Gym Dobřichovice

Závodní i  tréninkovou činnost jsme museli 
z důvodu epidemie přerušit i v našem gymnastic-
kém oddíle, stejně jako všichni ostatní amatérští 
i profesionální sportovci. Dokud to šlo, trénovali 
jsme venku, ještě za hezkého počasí na hřišti Jojo 
Gymu nebo na louce u  cyklostezky. Se zpřísně-

ním protiepidemických opatření jsme tréninky 
přesunuli do našich domovů a  trénujeme „na 
dálku“. Cvičit doma v obýváku není taková zábava 
jako v  tělocvičně, domácí podmínky umožňují 
spíše gymnastickou přípravu v  podobě posilo-
vání, zpevňování, protahování a různých průprav. 
Nicméně, to jsou právě ty základy, na kterých 
gymnastika staví, a  tak teď má každý možnost 
a čas tyto věci maximálně zdokonalovat a být pak 
dobře připraven na trénink na nářadí.

Ještě v  září jsme ale pár závodů stihli a  za 
připomenutí rozhodně stojí některé úspěchy 
našich dětí. Dne 19. září proběhla v  tělocvičně 
SK Hradčany z jara přesunutá republiková soutěž 
České asociace sportu pro všechny. Zde jsme 
měli početné zastoupení v  žákovských kate-
goriích dívek i  chlapců a  také několik krásných 
výsledků. Největší úspěch zaznamenala Joska 
Kratochvílová, která přesvědčivým výkonem 
vybojovala 1. místo v kategorii žákyně II (z celkem 

Sport

Vítězka republikové soutěže ČASPV Josefína Kratochvílová s dalšími děvčaty z úspěšného bronzového týmu

Trenérka Eliška Petrová se svými svěřenci Vítkem 
Matouškem a Petrem Šantorou po úspěchu na 
Republikové soutěži ČASPV
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58 závodnic). Dařilo se taky děvčatům v  kate-
gorii žákyně I, kde Amálka Korbelářová získala 
stříbrnou medaili a Amálka Vanclová bronzovou 
(z celkem 49 závodnic). V chlapeckých kategori-
ích byla účast tradičně menší, to ale nijak nesni-
žuje skvělé výkony našich závodníků se ziskem 
zlaté medaile pro Petra Šantoru (kat. I) a stříbrné 
pro Vítka Matouška (kat. III). V  soutěži družstev 
pak na republikové soutěži pro Gym Dobřicho-
vice vybojovala 1. místo nejmladší děvčata v kat. 
žákyně I (ve složení A. Korbelářová, H. Huplíková, 
T. Vršecká a  D. Tlustá) a  3. místo děvčata v  kat. 
žákyně II. (ve složení J. Kratochvílová, N. Kunáš-
ková, A. Frydrichová a N. Bachová).

Do termínu uzavření tělocvičen jsme v září a na 
začátku října stihli ještě další dva závody a také zde 
jsme získali několik medailových umístění: Nikola 
Rusnáková a Agáta Bourová – 2. a 3. místo ve svých 
kategoriích na Dokské kladině, Ela Matoušková – 2. 
místo na Přeboru hl. města Prahy v kategorii VS2A, 

Sofi Cipryanová – 1. místo na Přeboru hl. města 
Prahy v kategorii VS1B. Všem úspěšným reprezen-
tantům našeho oddílu gratulujeme!

ghl

Co nového ve volejbale

Jak známo, všechny volejbalové soutěže byly od 
12. října v důsledku koronaviru přerušeny. Do této 
doby stačily naše prvoligové ženy sehrát čtyři 
zápasy, v nichž třikrát zvítězily a jednou prohrály; 
Áčko   mužů    svou prvoligovou soutěž dosud   
ještě vůbec nezahájilo. Od   13. listopadu došlo 
k  mírnému uvolnění v  tom smyslu, že   extraliga 
mužů i žen může pokračovat. Protože však naše 
výše zmíněná družstva   hrají „jenom“ první ligu,   
musíme si na jejich utkání ještě počkat. Dou-
fejme, že to nebude trvat dlouho.

HgS

Termín maratonu Praha – 
Dobříš, pokus 2

V zářijovém čísle Informačního listu jsme vás infor-
movali o 113. narozeninách nejstaršího českého 
maratonu, vedoucího z Prahy do Dobříše. Ale jako 
spousta jiných (nejen) sportovních aktivit, i tento 
závod musel kvůli pandemii čínského viru hledat 
nové alternativy pro své uspořádání.

Aktuální (a pevně věříme, že pro rok 2020 
definitivní) termín závodu je tedy stanoven na 
Mikulášův 6. prosinec. Za podpory Středočeského 
kraje a  dalších partnerů by se mělo odstartovat 
v 9 hodin ráno z pravého břehu Vltavy v Braníku. 
Trasa povede podél řeky Vltavy do Radotína, poté 
okolo golfového hřiště v Lipencích přes lesy kolem 
Cukráku směrem k Jílovišti, dále přes Černolice na 
nejvyšší bod trasy Skalku nad Mníškem (555 m) 
a přes Kytín a Voznici až na okraj Dobříše do areálu 
SK Vlaška. Trať závodu měří o něco více než klasic-
kých 42 km, ale zato si závodníci užijí převýšení 
864 metrů! Ale nebojte, závod je opravdu určen 
všem, kdo si troufnou tuto vzdálenost uběhnout, 
věří si, že budou do tmy v  Dobříši a  mají chuť si 
užít neopakovatelnou atmosféru toho času již 
zimních Brd. A  máte-li přeci jenom z  této vzdále-
nosti obavy, je tu pro Vás novinka – doplňkový běh 
na 10 km, který odstartuje ve 12 hodin z  Kytína. 
Aktuální informace o závodě naleznete na faceboo-
kovém profilu seriálu Mizuno Trail Running Cup.

A pozor – pořadatel uvítá pomoc dobrovol-
níků! Máte – li tedy zájem být součástí tohoto oje-
dinělého závodu, ale ještě si netroufáte na zdolání 
jedné z  tratí, rádi vás uvidíme jako pořadatele! 
Kontaktujte v tom případě ředitele závodu Martina 
Dvořáka (dvorak@sportgroup.cz) a dozvíte se více 
informací včetně finančních podmínek.
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Úspěchy tenisové školy v TJ 
Sokol Dobřichovice 2020

Letošní rok se pro tenisovou školu MS GEM nesl ve 
znamení úspěchu. Postupně nám v tenisové škole 
začínají dozrávat závodní hráči, kteří již v  sou-
časné době objíždějí turnaje. Jako velký podzimní 
úspěch vnímáme skvělý výkon naší babytenistky 
Justýny Reifové na celostátním turnaji v  Liberci, 
kde se stala celkovým vítězem. Bravo, Justý!

V říjnu jsme se také zúčastnili tradičního 
přeboru Župy Jungmannovy v sokolské tenisové 
škole v Letech, kde se naši tenisti i tenistky umís-
tili na předních příčkách ve všech kategoriích:

 Babytenis (dvouhry) – 1. místo
 Mladší žáci (dvouhry) – 1. místo
 Mladší žáci (čtyřhry) – 1. místo
 Žákyně (dvouhry) – 2. místo
 Žákyně (čtyřhry) – 2. místo
 Starší žáci a dorost (dvouhry) – 2. místo

Ze srdce všem gratulujeme a  přejeme další 
úspěchy! Víme, že jsou zejména první individu-
ální úspěchy pro každého mladého hráče velkou 
odměnou a zároveň motivací pro další zápolení. 

Úspěchem však žádná cesta nekončí, je jím pří-
padně pouze lemována, a my jsme odhodlaní dávat 
do své práce maximum i nadále. Přestože nám sou-
časná doba značně komplikuje tréninkový proces, 
zůstáváme našim svěřencům k dispozici pro on-line 
konzultace a supervizi jejich pohybového režimu. 

Klademe všem na srdce, že je současná situace 
především velkou příležitostí pro každého z nás – 
příležitostí k tomu, abychom plně převzali odpo-
vědnost za (nejen) svůj pohybový režim, stali se 
lepšími manažery svého vlastního času a zbavili 
se všech plevelných aktivit a vlastností, které nám 
překážejí v dosažení osobních met, jichž (někdy 
skrytě) toužíme dosáhnout. 

Přejeme všem pevné zdraví a silnou vůli!
Vaši trenéři

Jiří Machek a Jan Schröffel

Kultura u nás i v okolí

1. místo v kategorii babytenis vyhrál Josef Jícha

Poděkování od Dobřicho-
vické divadelní společnosti

Milí a věrní diváci DDS!
Chceme vám ze srdce poděkovat za vaši 

stálou přízeň, kterou jste nám zachovali i v tomto 
nelehkém roce 2020. Bez vás bychom nemohli 
uspořádat tak úspěšné Dobřichovické divadelní 
slavnosti s  mnoha hosty, jakými byly ty letošní. 
Bez vašich palců v pěstech by se nám nepodařilo 
už podruhé se probojovat na Jiráskův Hronov. 
Je to taková krásná vzájemnost, která nás pobízí 
znovu začínat ten předlouhý proces vzniku nové 
inscenace. Bez vás by to prostě nešlo a ani by nás 
to nebavilo.

Divadlo je stále ještě prostor, kde se lidé potká-
vají, stejně jako před mnoha a mnoha lety. Mluví 
a  poslouchají, vzájemně komunikují a  obohacují 
se. A to i bez internetu! Zaplať pánbůh za to!

Když se k tomu ještě přidá humor a nadhled, 
tak jsou to vlastně lázně – a to na všechny neduhy 
futrál!

Děkujeme všem našim sponzorům, hlavně 
městu Dobřichovice a  Středočeskému kraji za 
velkorysou podporu! Budeme se dál snažit vás 
pobavit a  potěšit. Slibujeme, že v  příštím roce 

2021 budeme otevřeni všem divadelním múzám, 
aby v  pravý čas políbily ta správná tvořivá čela 
z  řad členů naší divadelní společnosti, abychom 
se pak mohli setkávat při unikátních chvílích 

nových představení. A  doufejme, že to už bude 
bez roušek, nebo aslepoň zase s plným hledištěm.

Ať žije divadlo a to naše zvlášť i v roce 2021!
Za DDS Kateřina Filla Věnečková

Soubor DDS po představení v Bratislavě, kde v srpnu 2020 hostoval



10

11/2020



11

11/2020



12

11/2020

Vydává město Dobřichovice, IČ 241181, 
se sídlem Vítova ul. 61, 252 29 Dobřichovice.
Informační list je periodickým tiskem 
města Dobřichovice. Vychází 1x měsíčně 
a je rozšiřován zdarma do všech domácností.
e-mail: info@dobrichovice.cz,
http://www.dobrichovice.cz
Evidováno Ministerstvem kultury ČR
pod č. MK ČR E 11061
Datum vydání 16. listopadu 2020
Uzávěrka příštího čísla je 15. prosince 2020
Řídí redakční rada ve složení:
V. Kratochvíl (odpovědný redaktor),
P. Hampl, M. Pánek, J. Růžek,  
J. Knajfl, F. Kándl, V. Cvrčková
Úprava publikace Martin Pavlík
Tiskárna JDS, spol. s r. o.

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

Záchranná služba Řevnice, doprava ne-
mocných, lékařská pohotovost 
25772 −1777, 602−237−037

Policie – 158

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

Městská policie 
724−060620 nebo 605−255450

Hasiči Řevnice tísňové volání – 150

Hasiči Dobřichovice – 150

Městský úřad Dobřichovice 
25771−1590

Stavební úřad – 25771−1402

Matrika – 25771−2478

Starosta a tajemník – 25771−2182

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

Poruchy 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

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
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Kulturní přehled 
na prosinec 2020

Výstavy

Křižovnický zámek 
otevřeno denně 10:00 – 21:00

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

Café galerie Bím

Saudek 85
Zveme Vás na výstavu fotografií Jana Saudka, 
který letos slaví své 85. narozeniny. Vysta-
veny budou jeho známá díla, ale i portréty 
slavných osobností. 
Při uzavření kavárny nemůžete bohužel 
výstavu shlédnout.

UPOZORNĚNÍ: Nouzový stav bohužel pokračuje a s ním i velká omezení. Je také omezen 
přísun informaci pro náš Informační list. Situace se mění, nyní to dokonce vypadá, že 
se situace lepší. V době uzávěrky není jasné, zda bude možné uskutečnit v sobotu 28. 
listopadu tradiční podzimní akce – adventní trh a ohňostroj. Sledujte proto webové 
stránky města. Co se ve městě bude dít, Vás budeme informovat také přes SMS Informační 
kanál a na obecních vývěskách. Děkujeme za pochopení.  ak

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


