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zdarma
Kompletní informace
k třídění odpadu mají
obyvatelé Dobříše
i na internetu

Slavnostním přestřižením pásky byl za přítomnosti starosty města Mgr. S. Vacka, členů vedení města, jednatele a zaměstnanců
společnosti Dokas, zhotovitelů díla a hostů zahájen provoz v nově zrekonstruované administrativní budově společnosti Dokas
Dobříš, s. r. o. Foto: Dobříšsko aktuálně.

Rekonstrukce budovy Dokasu
hotova

Cena města Dobříše
za rok 2015

Dne 4. 12. 2015 proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruované hlavní budovy společnosti Dokas Dobříš s. r. o.
Slavností otevření proběhlo za účasti vedení společnosti
Dokas, vedení města Dobříše a zástupců dodavatele stavebních prací – firmy LAMA PB, s. r. o. Předmětem zrealizovaného projektu bylo zvýšení tepelně-technických vlastností
budovy. Jednalo se o kompletní zateplení objektu – výměna
oken, aplikace kontaktního zateplovacího systému, klempířské a další související práce. Tento projekt byl financován
z prostředků Evropské unie (FS) a z prostředků Státního
fondu životního prostředí. Celkové uznatelné náklady projektu dosáhly 3 117 457,66 Kč včetně DPH. Výše dotace
činila 1 472 186,97 Kč, zbývající část byla hrazena z prostředků společnosti. Současně s touto akcí proběhly stavební práce na vrátnici budovy Dokas, která byla upravena
dle požadavků společnosti. Poděkování za realizaci projektu
patří všem zúčastněným, panu jednateli společnosti DOKAS
Dobříš, s. r. o., Mgr. Janu Markovi, za zprostředkování dotace
paní Ing. Markétě Samcové z MěÚ Dobříš, za autorský dozor
panu Ing. arch. Janu Zbíralovi, za technický dozor panu Ing.
Pavlovi Oplíštilovi, dodavateli stavebních prací – LAMA PB,
s. r. o., a všem dalším zúčastněným na projektu.
Dokas Dobříš, s.r.o. a MěÚ Dobříš

Znáte výjimečnou osobnost našeho města? Navrhněte ji na ocenění! Do 31. 3. 2016 máte možnost předložit své návrhy na udělení Ceny města
Dobříše za významnou činnost, dílo, sportovní
výkon nebo prezentaci města nebo také za celoživotní přínos městu v těchto oblastech:
Kultura • Sport • Věda a výzkum • Výchova
a vzdělávání • Hospodářský rozvoj • Jiné
(za záchranu života apod.)
Návrhy na udělení Ceny města Dobříše mohou
předkládat komise zřízené radou města, výbory zřízené zastupitelstvem města, členové ZM,
spolky a sdružení, občané a právní subjekty, a to
nejpozději do 31. 3. 2016 na sekretariát starosty
města, Šárce Krutové, DiS., tel.: 318 533 304,
e-mail: sekretariat@mestodobris.cz. Cena města Dobříše může být udělena jednotlivci nebo
kolektivu občanů.
Cenu města Dobříše předá jednotlivcům nebo
kolektivu jménem Zastupitelstva města Dobříše
starosta města Dobříše na slavnostním večeru
17. 9. 2016 na zámku v Dobříši.

www.listy.dobris.net | www.mestodobris.cz

Nejste si jisti, kam který odpad
patří, kdy jej město odváží,
jaká je otvírací doba sběrného
dvora, co patří do nebezpečného odpadu nebo kde jsou
například aktuálně rozmístěny
kontejnery? Navštivte internetový portál Třídění.cz, kde
naleznete veškeré informace
týkající se třídění odpadů na
Dobříšsku.
Webové stránky Třídění.cz nabízejí široké veřejnosti důležité
informace, statistické údaje i zajímavosti ze svxěta odpadového
hospodářství. V rubrice „Kam
s vaším odpadem“ pak naleznete
přímo záložku Dobříš, barevně
rozdělenou do devíti sekcí. Jedna část je určena pro firmy a živnostníky, ostatní se pak týkají
konkrétního odpadu. Lidé se zde
navíc dozvědí, co vše přísluší do
nebezpečného či bio odpadu, jak
se zbavit stavební suti nebo staré elektroniky, jak funguje zpětný odběr pneumatik, léků nebo
například baterií. Nechybí ani
jednotlivé harmonogramy svozů,
přehled lokalit a termínů umístění městských velkoobjemových
van a mobilních sběrných dvorů.
Součástí rubriky jsou i kontakty
a otvírací doba sběrného dvora
v Dobříši v ulici Na Chmelnici. Na
webu naleznete také informace
k ročnímu poplatku za komunální
odpad, kdo je povinen jej platit
a na jakých místech záležitost na
Dobříšsku vyřídit.
Více na
www.trideni.cz

MĚSTSKÁ POLICIE DOBŘÍŠ
mobil: 602 370 677

www.transitmedia.cz
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Informace z 8. veřejného zasedání zastupitelstva
města
Schůze byla svolána na 10. prosince 2015 do kulturního domu. Po zahájení bylo konstatováno, že
je přítomno 13 členů ZM, ostatní se omluvili. Před schvalováním programu jednání vystoupili v diskuzi především opoziční zastupitelé, kteří vyjádřili nesouhlas s přesunutím původně plánovaného
projednávání rozpočtu města na r. 2016 na další předvánoční jednání ZM dne 17. 12. 2015. V následujícím hlasování o programu jednání 8. schůze ZM zastupitelé v poměru 8 pro, 5 proti rozhodli
o tom, že navržený program nebyl schválen a schůze byla ukončena.
jka.-red.

Informace z 9. veřejného zasedání zastupitelstva města
Slavnostní veřejné zasedání ZM se uskutečnilo ve čtvrtek 17. prosince 2015 v konírně zámku Dobříš.
Přítomno bylo 17 členů zastupitelstva, ostatní se omluvili. Hlavním bodem programu této schůze
bylo projednání a schválení rozpočtu města na r. 2016, dále pak agenda 8. schůze ZM, jejíž program
nebyl z procedurálních důvodů projednán. S ohledem na uzávěrku DL přineseme bližší informace
o průběhu 9. zasedání ZM, včetně schváleného rozpočtu na r. 2016, v příštím čísle DL. Zápis z jednání je uveřejněn také na webu města (www.mestodobris.cz – město Dobříš – Rada a Zastupitelstvo
města Dobříš)
jka.-red.

Nové známky TKO na rok 2016
Vážení občané, na rok 2016 vydává Městský úřad Dobříš nové
známky, viz foto. Při platbě na pokladně městského úřadu Vám
bude vydána známka. Pokud provedete úhradu poplatku přes účet
nebo složenkou na poště, můžete si známku vyzvednout pátý den
od provedené platby na pokladně městského úřadu, případně na
finančním odboru – 1. patro. Pro lepší identifikaci odstraňte staré
známky z nádob. Výše poplatku se nemění. Poplatek za komunální
odpad je třeba uhradit nejpozději do 28. 2. 2016. Pytle pro rekreační objekty se nevydávají.
Kateřina Klejnová, referentka finančního odboru

Město Dobříš získalo ocenění v soutěži
Egovernment The Best 2015 – MasterCard
Letos se konal již desátý ročník soutěže, kterou připravuje magazín Egovernment
a jejímž cílem je představovat nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy
v ČR.
Město Dobříš získalo speciální ocenění v kategorii „Projekty měst a městských
částí“ za projekt „Pasport budov a bytů města Dobříše“.
Cílem projektu bylo sjednotit dva zdroje informací o jednotlivých budovách a bytech ve správě města (odbor kancelář města, odbor místního rozvoje – správa
majetku) do jedné databáze a vytvořit mapovou aplikaci.
Aplikaci vytvořil Ing. Radim Weber, vedoucí oddělení výstavby a správce GIS, referent odboru výstavby a životního prostředí, v rámci náplně úředníka zabývajícího se GIS s metodickou podporou firmy
T-mapy, spol. s. r. o. Jednalo se o jeho první aplikaci tohoto druhu.
Aplikace je neveřejná a týká se budov ve
správě majetku města
Dobříše. Na několik
kliknutí je možné zjistit
přesné a aktuální informace o konkrétní budově, podlaží nebo bytu.
Výjimečnost projektu
spočívá v tom, že nebyl zpracován externí
firmou, ale svépomocí, a téma pasportizace budov a bytů není
v ČR zatím rozšířeno na
úrovni místních samospráv.
Více informací naleznete na stránkách www.
egovernment.cz.

Město Dobříš
vyhlašuje výběrová řízení na obsazení
pracovních míst:
referent sociálního odboru
a referent odboru výstavby a životního
prostředí
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nebo podat na podatelně městského úřadu
tak, aby byly doručeny nejpozději do 11. 1.
2016 do 13.00 hod. na adresu: Městský úřad
Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš.
Obálky označit slovy: „Výběrové řízení – referent sociálního odboru“ nebo „Výběrové
řízení – referent odboru výstavby a životního prostředí“.
Po vyhodnocení přihlášek budou dne 12. 1.
2016 od 10 hod. výběrová řízení pokračovat
ústním pohovorem s nejúspěšnějšími uchazeči.
Více informací na webu města Dobříš, www.mestodobris.cz.

Informace o možnosti rušení
TV příjmu provozem sítí LTE
V souvislosti s budováním nových mobilních
sítí LTE v České republice se objevují stížnosti
občanů nebo obcí na rušení příjmu pozemního
televizního vysílání (DVB-T). V některých lokalitách došlo přechodně k úplné ztrátě televizního
signálu pro celé oblasti/čtvrti nebo jsou rušeny
jednotlivé domácnosti.
Občané mají nárok na opravu zdarma v případě
prokázání rušení ze strany základnové stanice
(BTS) LTE, kterou hradí příslušný mobilní operátor způsobující rušení. Podmínkou pro bezplatnou opravu je bezzávadová instalace přijímacího zařízení (tj. antény, svodu a přijímače)
a dostatečná intenzita televizního signálu.
Postup, jak řešit případy rušení pozemního televizního vysílání a na koho se v této věci obrátit,
naleznete na webových stránkách města Doříše
www.mestodobris.cz.

SDH VOZNICE
Dne 14. 11. 2015 byl 8 členy znovuobnoven
a řádně zaregistrován Sbor dobrovolných hasičů Voznice. Základnu tvoří prozatím 18 členů. Je
to událost, díky které se obnoví vztahy na Voznici, a rádi uvítáme každého, kdo se s námi bude
o tuto činnost zajímat.
Filip Reichenauer, DiS.

Internet pro veřejnost
Informace pro občany: Internet pro veřejnost se
přestěhoval z Městského úřadu Dobříš do Informačního střediska Dobříš, které sídlí na náměstí
v Kopáčkově domě.
Otvírací doba Informačního střediska je
po–pá do 8.00–17.00 hodin.

Internetové stránky města Dobříše
www.mestodobris.cz
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Život 2015
Tak jako každý příběh má svůj konec, tak i „Život 2015“, veřejná akce ze dne 21. listopadu protkaná
ukázkami aktivizačních programů, je již za námi. Ti, co přišli, si jistě užili příjemný den plný zábavy.
Potěšilo nás, že naše pozvání přijali paní Emilie Třísková, senátorka a radní Krajského úřadu Středočeského kraje pro oblast sociálních věcí, pan Mgr. Stanislav Vacek, starosta města Dobříš, paní Marie Svobodová, bývalá ředitelka našeho domova a pan MVDr. Josef Řihák, zastupitel Středočeského
kraje a města Příbram. Návštěvníci si mohli vyzkoušet, jak se maluje žehličkou, ozdobit si perníčky či
se jen inspirovat krásnými výrobky nejen našich klientů. Ve velkém sále nám klienti předvedli tanec
„makarena“, zazpíval sbor, složený z našich seniorů a žáků Gymnázia Karla Čapka Dobříš pod vedením paní profesorky Jany Malé, zatančily i dívky z tanečního kroužku Mgr. Jany Kundrátové ze ZUŠ
Dobříš. Milovníci pejsků zhlédli ukázku dogdancingu v podání paní Bansethové a Kešu. Dopolední
program nám zakončila paní Heklová recitací básně. Odpoledne k poslechu, zpěvu i tanci zahrála
skupina Rytmus band.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nám pomohli s organizací této akce. Děkujeme
paní Sýkorové za ukázku encastiky, paní Turečkové, paní Novákové a paní Routové za ukázku zdobení perníčků, paní Marešové za ukázku korálkování a drátkování a paní Krechové za ukázku papírového pedigu. Děkujeme našim klientům, zaměstnancům a také všem našim hostům, kteří tento den
strávili s námi. Těšíme se na příští rok.
Domov seniorů Dobříš

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínka
Pět let už není Pavel Michl
mezi námi.
Vzpomíná máma a ostatní
nejbližší.

Blahopřání
Dne 29. 1. 2016 oslaví krásné 78. narozeniny paní Alena Železná z Dobříše.
Vše nejlepší, hodně zdraví
a spokojenosti, přejí manžel
Mirek a Renata s dětmi.

Vážení spoluobčané,
naše Základní organizace ČZS Dobříš na
včerejší společné schůzi výboru a kontrolní komise bilancovala naši činnost za rok 2015. Pro naše
členy i pro občany Dobříšska jsme uspořádali tři
zájezdy, žáci našich škol se velmi úspěšně zúčastnili výtvarné soutěže organizované ústředím ČZS
a v organizaci přítelkyní Mgr. Jaroslavou Fliegrovou. Již v březnu jsme na naší moštárně otevřeli
prodej sadby, výpěstků zeleniny, biologických přípravků na ochranu půdy a rostlin. V době prázdnin jsme připravili s přítelem Ing. Jiřím Vrbou akci
„Otevřená zahrádka“ a pozvali jsme vás všechny
k nám do zahrad.
Od 5. září jsme zahájili moštování ovoce. I na
moštárně jsme připravili některé novinky. Zlepšili
jsme kvalitu zpracování ovoce na mošt a za sezónu jsme do 11. prosince 2015, kdy byla ukončena
sezóna, zpracovali více jak 37 tun ovoce a vyrobili jsme celkem 25 539 litrů moštu. Za to patří velký dík všem pracovníkům moštárny. Podařilo se
nám zkrátit i dobu čekání zájemců o moštování.
Zásadní novinkou je zpracování moštu na ovocný kvas přímo na moštárně a jeho následné vypálení na ovocnou pálenku. Provoz pálenice byl
oficiálně, za přítomnosti celní správy, zahájen
4. prosince a v současné době máme vypáleno 38 litrů klasického calvadosu a 4,5 litru slivovice.
Na další zpracování čeká ještě 1 500 litrů ovocného kvasu. Naši občané již nemusí vozit své kvasy
na vypálení jinam. V současné době máme také pro spoluobčany na moštárně připravený speciální
vánoční bylinkový čaj.
Poslední novinkou letošní bohaté sezóny je založení nové zahrádkové osady na Na Bzdince, kterou
budeme za pomoci zastupitelstva města budovat od podzimu příštího roku. Všechny zájemce o novou zahrádku zveme na společné jednání, které se uskuteční dne 11. února 2016 v restauraci
Na Slovance od 17.00.
Přejeme vám, všem našim členům i spoluobčanům krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2016.
Karel Vítek, předseda ZO ČZS Dobříš, p. s.

Ohlédnutí za benefičním koncertem pro Dětský domov Korkyně
12. 12. 2015 se v Kulturním domě Dobříš konal náš historicky první benefiční koncert. Koncertem jsme chtěli hlavně poděkovat vám všem, kteří nám
pomáháte, a připravit vám večer, který byste si užili. Moc děkujeme všem účinkujícím,
včetně moderátora Lukáše Langmajera, zvukaře Michala Semančíka a režiséra Radka Brože, kteří se vzdali honoráře a pomohli nám vytvořit nádhernou atmosféru. Na benefičním
koncertě jsme také pokřtili kalendář, který je sestaven z kreseb našich dětí a byl vydražen
za neuvěřitelných 6 000 Kč. Celý večer nám přinesl celkem 24 000 Kč, které byly poukázány na účet naší veřejné sbírky „Pomozte nám ho poskládat“. Pokud jste si benefiční
koncert užili tak jako my, jsme moc rádi.
Díky, že v tom jedete s námi!
My všichni s dětského domova Korkyně

Poděkování
Děkuji touto cestou MUDr. Otakarovi Šmahelovi
za vstřícný přístup při zubním ošetření. Protože
mi moje postižení nedovoluje návštěvu ordinace v 1. patře, nabídl mi MUDr. Šmahel ošetření
u mě doma. Ošetření bylo náročné a vyžádalo
si několik návštěv. Vážím si tohoto přístupu o to
více, že jsem se pokoušela o možnost ošetření v jediné dobříšské ordinaci s bezbariérovým
přístupem, ale byla jsem razantně odmítnuta.
Děkuji, Ing. Ivana Mášová

Výzva – žádost
Rád odkoupím obrazy autorů: Václ, Václová,
Císař a jiných, o kterých víte, že byly prodány
v nucené dražbě ve Velké restauraci v Mníšku
pod Brdy v roce 1951 během veřejného mníšeckého soudního procesu s mými prarodiči
Františkem a Marií Václovými a mojí matkou
Jarmilou Václovou. Obrazy byly rodinnou sbírkou a památkou a jako takové bych je rád získal
zpět do rodiny, zejména obrazy mého dědečka
Františka Václa a mojí babičky Marie Václové,
amatérských malířů. Rozhodně se z mé strany
nejedná o zájem obchodní.
Děkuji tímto za případné nabídky.
Ing. Martin Cvrček, Pražská 147, 252 02 Jíloviště
Mob.: 737 782 610, e-mail: cvrcekm@volny.cz
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Knihovna v lednu: Medvídek Pú,
tance, horory i svět tmy a ticha
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, ačkoli jste
jistě byli moc hodní a Ježíšek vám tudíž nadělil
mnoho pěkných knih, nedá mi to, abych neupozornila, že mnoho dalších stejně pěkných
najdete u nás v knihovně. A víte, jak se snadno
a rychle dozvíte, jaké máme právě knižní novinky? Velmi jednoduše: na www.knihovnadobris.cz
si v nabídce menu prokliknete KNIŽNÍ NOVINKY
– a je to. Samozřejmě i z našeho on-line katalogu se k seznamu novinek dostanete také pouhým kliknutím.
A co vám ještě nabídneme v tomto ledoměsíci?
KRUHOVÉ TANCE – 2× měsíčně ve čtvrtek,
od 14. 1.
Kurz kruhových tanců pro seniory vede lektorka
Eva Fenclová. Společný tanec v kruhu je jedna
z původních pohybových forem a dodnes je
součástí společenského života mnoha národů.
V kurzu se setkáte s tradičními tanci z různých
zemí. Tyto tance jsou dostupné i lidem, kteří si
myslí, že nejsou pohybově vybaveni; není potřeba mít ani taneční průpravu či talent. Ani lehký
zdravotní handicap není překážkou. Tanec v kruhu není určen pro vystupování, ale pro prožitek.
Základní kurz má 5 lekcí ve dnech 14. a 28. 1.,
11. a 25. 2. a 10. 3., vždy ve čtvrtek od 14 do
15 hodin. Přihlášky přijímáme a více informací
vám podáme v knihovně.
POHÁDKOVÁ BABIČKA A MEDVÍDEK PÚ
– čtvrtek 14. 1. od 17.00
Věřili byste, že medvídek Pú letos slaví 90. narozeniny??? Jak jen to dělá, že je pořád stejně
roztomilý? Pohádková babička bude číst dětem
od 5 do 10 (ale klidně i větším) i jejich dospělým
z knížky, která okouzlila snad každého z nás. Třikrát sláva Púovi!!! Vstup volný.
TÝDEN ZA OBĚTI HOLOCAUSTU
– 25.– 31. 1.
Výstava knih k tématu, na které bychom neměli
zapomenout... A malá soutěž k tomu.
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ – čtvrtek 28. 1.

Dobříšští žáčci prvních tříd již mnoho let dostávají současně se svým prvním vysvědčením
také průkazku do Království písmenek – neboli
knihovny. A kdo jiný by jim ji měl předat, než
vládce této mocné říše, který je současně bude
slavnostně pasovat na rytíře řádu čtenářského...
NESLYŠÍME, NEVIDÍME, ALE CÍTÍME...
– od 4. do 28. 1.
Jaký je svět člověka, který s ostatními nemůže
komunikovat zrakem ani sluchem? Sdružení

Klub přátel červenobílé hole připravilo nesmírně zajímavou výstavu o této problematice a my
jsme rádi, že vám ji můžeme nabídnout.
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI pro seniory – pravidelně v úterý od 17.00
Trénování paměti je doopravdy velká zábava!
Pokud cítíte – tak jako já – že vaše mozky buňkové více a více šedivějí snahou vybavit si, co
jste to vlastně chtěli, te jim můžete nabídnout
skvělou injekci! Bezbolestnou, ba dokonce velmi příjemnou a navíc za sympatickou cenu 75 Kč
za lekci. Lekcí je v základním kurzu 10 a každá
trvá 95 veselých minut. Pro informace o začátku
kurzu sledujte naše webové stránky či se ptejte
v knihovně.
ANGLIČTINA nejen PRO SENIORY – každou
středu
Kurz pro mírně pokročilé vede lektorka a překladatelka Jarmila Hájková. Cena 90 Kč za lekci
(včetně studijních materiálů). Informace a přihlášky v knihovně.

Světová válka – prosba
V současnosti se připravuje kniha „Dobříš ve
stínu světových válek“, která pojednává o historii Dobříše v době obou světových válek. Proto
prosím každého, kdo má doma nějakou fotografii svého pradědečka, dědečka či otce, který
bojoval v světové válce za Rakousko – Uhersko,
a svolil by jeho fotografii s patřičným popiskem
uveřejnit v této knize, a se prosím ozve na číslo 723 386 742 a nebo email: plechhammer@
seznam.cz. Fotografii mohu naskenovat sám na
místě, případně po zapůjčení vrátím. Pokud byste ji již měli naskenovanou, můžete ji poslat na
přiložený e-mail.
Výzva – opakuji prosbu o kontakt na kohokoli,
kdo by měl vazby na rodinu PhDr. Klementa Salače, či jiného Salače s Dobříše.
Za pomoc předem děkuji.
Petr Kadlec

Milí příznivci pohybu
a kruhového tance

JEDNODENNÍ PRÁZDNINY: otevřeno celý
den! – pátek 29. 1.
Výpůjční dobu oddělení pro děti dnes výjimečně
prodlužujeme na celý den, tedy od 8 do 18 hodin.
MALÁ DOBŘÍŠSKÁ UNIVERZITA
Pozor, v únoru pokračujeme – škola není holubník! Pro čtvrtý semestr jednáme s jediným
českým ekonomem s vizáží a ohlasem rockové
hvězdy Tomášem Sedláčkem i s cestovatelkou,
která nám podá zajímavé svědectví ze Severní
Koreje… Koree… nebo Korey – vyberte si. Dále
čekáme spisovatele Otomara Dvořáka, autora
knih o Brdech, a Ing. Jana Marušku, který bude
vyprávět o svých zkušenostech z dvacetileté
praxe diplomata. Předplatné můžete zakoupit
od konce ledna v knihovně, zvýhodněná cena na
5 přednášek semestru pro abonenty je 200 Kč.
VEČER S LOVECRAFTEM – čtvrtek 4. 2. od
19.00
Přijte se k nám pobát! Hrůůůzostrrrašné
horrrorrrové čtení pro dospělé i teenagery,
vstup volný.
DOPORUČENÁ ŠKOLNÍ ČETBA DO MOBILU
ZDARMA
Dobrá zpráva pro školáky a studenty: konec starostí s doporučenou školní četbou! Ačkoli v papírové formě pochopitelně nemůžeme mít knihy
ve vyšším počtu, nabízíme novou možnost, jak
se dostat k desítkám titulů doporučené školní
četby: máte-li „chytrý“ telefon, jednoduše si
u nás můžete stáhnout tzv. QR kód a následně
si knihu můžete číst přímo v telefonu či v počítači. Seznam nabízených titulů najdete na www.
knihovnadobris.cz i v knihovně.
Milí čtenáři, přejeme vám červené tváře a modré mrazonebe a těšíme se na vás v knihovně!
Máme tu pro každého z vás připravenou novoročenku s vytištěným plánem našich akcí v roce
2016 – pokud ji nenajdete na výpůjčním pultě,
řekněte si o ni.

Máme za sebou rok v tanečním kruhu a před sebou další pravidelná setkávání.
Přijte si zatančit tradiční tance z různých koutů světa, které jsou spojené nejen s důležitými
okamžiky života. Společný tanec v kruhu přátel
dokáže vnést světlo i do lednových nocí.
Kdy: v sobotu 9. 1. 2016 od 16 h. v Pastoračním centru sv. Tomáše.
Přijte se inspirovat, dodat energii nebo jen pobýt s námi v zimním podvečeru.
Není potřeba být mladý, fyzicky zdatný, dokonale zdravý. Stačí pohodlné oblečení a chu
vyzkoušet.
Na setkání s vámi se těší Mgr. Eva Fenclová,
www.barevnadilna.webnode.cz, 608 533 525.

Poděkování Mgr. Noemi Trojanové
Chtěli bychom poděkovat paní Mgr. Noemi
Trojanové za neúnavnou podporu lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace a nemají
prostředky ani sílu na nové začátky. Za její nezištnou práci potřebným, která často hraničí
s nemožným.
Děkuje a přeje klidné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku.
S láskou kolektiv sociální dílny a krámku Rukama
Nohama.
Příjemně strávené svátky a úspěšný nový rok
2016 plný nových nadějí přejeme všem dobrým
lidem, kteří nás během roku podpořili. Děkujeme za materiální dary i drobné nákupy v našem
obchůdku Rukama Nohama.
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KULTURA LEDEN
www.kddobris.cz

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR
Výstava: Přemysl Martinec – obrazy
12. 2. Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl –
Frontmeni skupin Tichá dohoda a Precedens
spolu na jevišti – koncert
26. 2. Zrní – koncert – jedna z nejzajímavějších kapel současnosti – koncert

 10. 1. Výstava: BaJaJa – Barbora Fausová,
Jaroslav Bezděk, Jaroslav Jocov – bronzové sochy, obrazy, keramika
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteční
v neděli 10. ledna od 17.00 hod. Výstava potrvá
do 31. 1. 2016. Otevřeno po–čt 9–16 hod., pátek a sobota zavřeno, ne 14–16 hod.

 12. 1. Commedia Finita – divadelní představení. Napsala: Viktorie Hradská
Nesmírně vtipná hra o nejslavnější české operní
pěvkyni Emě Destinnové, která ačkoli uchvátila svět, v Čechách neobstála. Výpovědi její pedagogické konkurentky, uklízečky, společnice
a komorné jsou svědectvím nejen o úspěších
a pádech Emy Destinnové, ale především o závisti a malosti, které jsou nám důvěrné známé
a provázejí i naše životy.

Čtyři monology v podání známých hereček nám
vtipnou formou ukazují stále přítomnou českou
malost, která potírá velké talenty.
Hrají: Anna Kulovaná, Valerie Zawadská,
Lucie Kožinová, Kateřina Macháčková
a Karel Soukup
Dokud byla slavná a bohatá, klaněli se jí, jakmile ztrácela slávu a peníze, pomlouvali ji. Ani po
smrti neustaly nenávistné projevy proti ní. Sama
Ema Destinnová řekla: „A já nevím, proč musím
ten svůj závistivý, svárlivý národ tolik milovat…“
Slavná česká pěvkyně Ema Destinnová svým
pěveckým mistrovstvím dobyla svět a stala se
legendou o veliké kráse lidského hlasu.
Společenský sál – KD Dobříš, úterý 12. ledna 2016 od 19.00 hod. Předprodej vstupenek v IS Dobříš od 8. do 22. prosince 2015
(poté v KD, tel: 318 521 302). Vstupné:
180 Kč.
 22. 1. Sto zvířat – turné k novému albu
„Ministerstvo mýho nitra”
Album kapela pokřtila 20. 10. 2015 ve vyprodaném velkém sále Lucerny.

Poděkování

Nové desáté album „Ministerstvo mýho nitra“
vznikalo během posledních dvou let opět kompletně na texty Tomáše Belka, pod hudbou je
podepsán tradičně většinou Honza Kalina.
Jedná se o návrat ke zvířecím kořenům, a tudíž
je třeba očekávat 14 svižných tragikomických
písní, jejichž žánrová pestrost je dána i výlety
do hudebních stylů pro „Sto zvířat“ ne zcela typických, jako je funky nebo latina. Názvy songů
napovídají, že Zvířata namíchala hořkosladký
koktejl s limetkou bizarnosti, s polevou cynismu, navrch s paraplíčkem strachu z blížícího se
stáří.
Nový koncertní program s novinkami, ale i největšími hity přijede kapela představit i k nám do
KD. U toho opět nemůžete chybět...
Společenský sál KD Dobříš, pátek 22. ledna 2016 od 20.30 hod. Vstupné: Předprodej 180 Kč; na místě 210 Kč; Předprodej
vstupenek od 6. 1. 2016 v traﬁce U Davida,
Dobříš. Rezervace vstupenek pro zájemce,
kteří nejsou z Dobříše, na tel.: 318 521 302.
 29. 1. Poláček si stopnul Baumaxu – koncert, beseda
Unikátní vystoupení dvou přátel, písničkáře Xaviera Baumaxy a reportéra Tomáše Poláčka, který v létě objel stopem svět.
Poláček promítá a vypráví například o nebezpečné jízdě ruskou Cestou kostí, o ilegálním
přecházení hranic v rozpálené Střední Americe
nebo o stopování v mrazivé Patagonii, Xavier
Baumaxa hraje regulérní koncert, oba pak společně besedují s diváky.
Xavier Baumaxa (*1973) je litvínovský písničkář a kytarista. Jeho projev je založen na slovních hříčkách, parodiích na různé hudební styly
a zpěváky a popkulturních odkazech.
Tomáš Poláček (*1977) je novinář a cestovatel.
První cesty stopem absolvoval do Rumunska,
Turecka a do kavkazských zemí. Jako novinář
Magazínu Mladé fronty jel v roce 2008 stopem
do Pekingu na olympiádu a těsně po arabském
jaru prostopoval 6000 km po Sahaře v severní
Africe. V létě 2015, už jako redaktor magazínu
Reportér, za jediné léto prostopoval z Prahy
přes Rusko, Aljašku a Ameriku do Ohňové země
třicet tisíc kilometrů. http://reportermagazin.cz/
xavi-mne-ubyva-sil/
Společenský sál KD Dobříš, pátek 29. ledna
od 20.30 hod. Vstupné: Předprodej 150 Kč;
na místě 180 Kč; zvýhodněné (na místě,
pouze v případě volné kapacity) 100 Kč.
Předprodej vstupenek od 12. 1. 2016 v traﬁce U Davida, Dobříš. Rezervace vstupenek
pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, na tel.:
318 521 302.

Dovolte, abychom poděkovali všem, kteří se podíleli na organizaci a programu letošního setkání se sv. Mikulášem. Děkujeme především všem
účinkujícím a členům divadelního spolku Kruh,
jmenovitě konferenciérovi Ivanu Sutnarovi a Petru Tomíškovi, kteří program na pódiu připravili,
uváděli a koordinovali. Děkujeme úžasné a početné družině sv. Mikuláše, která se velmi aktivně a nezištně zapojila na poslední chvíli do programu. Děkujeme panu ohňostrůjci Pařízkovi, že
za vstřícný, nenavýšený peníz připravil úžasné
nebeské divadlo, kterým by se mohlo pyšnit leckteré okresní město, a v neposlední řadě děkujeme vám, občanům města, že jste přišli a spolu
s námi přivítali čas vánoční...
Za pořadatele Jindra Kastnerová,
Kulturní středisko Dobříš

Obnova varhan
Dne 8. 12. 2015 proběhl v kostele Nejsvětější
Trojice koncert pro firmu Doosan Bobcat. Koncert v podání Příbramské filharmonie a Komorního pěveckého sboru Dr. Vepřeka byl poděkováním všem zaměstnancům firmy, kteří v rámci dne
sociální odpovědnosti firmy uskutečnili finanční
sbírku pro obnovu varhan. Předseda Sdružení
pro obnovu varhan Ivo Kylar převzal z rukou
personálního ředitele firmy Doosan Bobcat
p. Radka Váni šek na 50 000 Kč na obnovu varhan a poděkoval všem přítomným za nezištnost
a odpovědnost k zachování kulturních hodnot
s přesahem pro další generace v místě, kde pracují a mnozí i žijí. Pak zazněla orchestrální skladba „Příchod královny ze Sáby“ z opery Šalamoun
a Česká mše vánoční J. J. Ryby.

Římskokatolická farnost Dobříš,
Pastorační centrum sv. Tomáše
Na Nábřeží 1650, Dobříš
tel.: 602 308 881
e-mail: pcstomas@volny.cz
www.farnostdobris.cz

Pozvání na leden 2016
V neděli 10. 1. v 17.00 zveme na Tříkrálový
koncert: koledy a vánoční zpěvy v podání
Dobříšského chrámového sboru. V Pastoračním centru sv. Tomáše.
V pátek 22. 1. v 18.00 se bude konat společná ekumenická bohoslužba římskokatolické
a evangelické farnosti a od 19.30 společenský
večer. V Pastoračním centru sv. Tomáše.
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY
2. ZŠ DOBŘÍŠ,
ŠKOLNÍ 1035

Žáci naší školy na krajském finále
ve florbale
Dne 9. 12. 2015 se družstvo chlapců ve složení Marek Hrbek, Jakub Brajer, Jiří Hadamovský,
Ondřej Fabián, Petr Novobílský, Radek Havelka,
Jakub Kvapil, Matěj Čejdík, Vojtěch Fiala, Matyáš
Guttenberg a Ondřej Prágr zúčastnilo krajského
finále ve florbale.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD

dobříšských škol se uskuteční
ve čtvrtek 21. ledna
a v pátek 22. ledna 2016
od 13.30 do 16.30 hodin.

ÚTERÝ 12. LEDNA 2016
14–16 HODIN

ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35,
tel.: 318 521 070
2. ZŠ Dobříš, Školní 1035, tel.: 318 521 002
ZŠ Dobříš, Lidická 384, tel.: 318 521 171
K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Dostaví se i děti, které již měly odklad nebo
o něj budou nyní žádat.

SETKÁNÍ SE SKLÁŘEM
Po úspěchu v okrese jelo naše družstvo na turnaj
krajského finále, který se konal v hale ZŠ Benešov, Jiráskova 888. Náš tým, oslaben onemocněními a neúčastí několika původních členů, projevil bojovného ducha a o co nejlepší výsledky
se všichni hráči poprali až do poslední chvíle.
Nakonec jsme do rozhodující fáze turnaje nepostoupili a obsadili konečné 9.–12. místo.
I tak je ale postup do krajského kola pro naši
školu úspěch. Žákům za předvedené výkony ve
všech odehraných kolech děkujeme a gratulujeme ke krásnému konečnému umístění. Vítězům
turnaje gratulujeme a přejeme hodně štěstí na
republikovém finále.
Mgr. Vít Řehoř (red. kráceno)

Příbramský anděl – výtvarná soutěž
Dne 25. listopadu se v Příbrami konal již 6. ročník výtvarné soutěže „Příbramský anděl“. Naši
školu reprezentovali žáci 5.A Filip Fenyk, Jan
Vylita, Michal Petřina, Anežka Urbanová, Diana
Bartošová, Jiřina Miškeiová a Natálie Marková,
kteří přivezli do soutěže dvě veliké sochy zlatých
ryb, které byly letošním tématem. Na sochách
se podílela celá třída 5.A v hodinách výtvarné
výchovy a pracovního vyučování s velkou chutí
obhájit loňské vítězství. Přes velkou konkurenci
obsadili žáci naší školy 1. místo v kategorii 1.–5.
třída a dokonce 2. místo ze všech soutěžních
prací vůbec. Zaslouženě tak žáci obdrželi upomínkové předměty a hlavně sladkou odměnu
pro celou třídu – velký dort.
Mgr. Daniel Drmla

Uzávěrka příspěvků

do únorového vydání
Dobříšských listů
bude 20. ledna 2016.
Redakce DL – Mgr. J. Kastnerová
tel.: 318 521 302, kd@dobris.net

V předvánočním čase se na 2. základní škole
uskutečnil projekt „Setkání se sklářem“. Žáci ze
tříd, které se do tohoto projektu zapojily, měli
možnost strávit část vyučování ve společnosti
skláře Ladislava Svobody. Ten měl pro děti připravené poutavé vyprávění o vzniku a rozkvětu
sklářského řemesla ve světě i u nás a ukázku
toho, jak se výrobky ze skla tvoří. Poté si mohli
žáci (i paní učitelky) sami vyfouknout svou skleněnou vánoční ozdobu, kterou si s náležitou
hrdostí odnesli v krabičce domů. Pro všechny,
kteří se tohoto projektu zúčastnili, od předškoláků až po studenty 9. ročníků, to byl nevšední zážitek, který praktickou ukázkou prohloubil
jejich povědomí o jednom z tradičních českých
řemesel.

Vánoční čas ve 2. MŠ Dobříš
Předvánoční čas patří k nejkrásnějším v roce.
Je obdobím vzájemného obdarovávání, časem
rozjímání a zastavení. Nejinak tomu bývá i v naší
mateřské škole.
Ve středu 2. 12. se děti zúčastnily setkání Klubu
seniorů v Kulturním středisku Dobříš. S velkým
nasazením předvedly pásmo písní, tanečků
a básní s vánoční tematikou. Popřály babičkám
a dědečkům krásné prožití svátků a předaly přání, která samy vytvořily. Odměnou jim byl příchod družiny Sv. Mikuláše, který dětem nadělil
balíčky plné sladkého překvapení.
Další milé, již tradiční setkání proběhlo ve čtvrtek 10. 12. v Pečovatelském domě na Dukelském náměstí. Předškolní děti zazpívaly koledy
a rozdaly babičkám a dědečkům vlastnoručně
vyrobené dárky.

POZVÁNKA
ZŠ TRNKA
v roce 2016/17
otevírá 1. a 3. třídu

Zveme vás 6. ledna 2016 v 18 h. do Městské knihovny Dobříš na informační schůzku
pro rodiče budoucích žáků.
 Představíme vám paní ředitelku a paní učitelky.
 Dozvíte se podrobné informace o dosavadním průběhu projektu ZŠ TRNKA.
 Přiblížíme vám, jak budeme s dětmi ve škole
pracovat.
 Seznámíme vás s tím, jak bude škola organizována.
 Seznámíme vás s finanční rozvahou školy.
Zápis do ZŠ TRNKA pro budoucí prvňáčky chystáme na začátek února.
Přijte, těšíme se na vás.
info@zstrnkadobris.cz, www.zstrnkadobris.cz
www.facebook.com/zstrnkadobris

Již po deváté zahajovaly naše děti v zrcadlovém
sále zámku Dobříš Benefiční koncert Nadačního
Fondu Zdeňky Žádníkové–Volencové. Vystupující děti byly oceněny nejenom velkým potleskem
celého sálu a dárky od herečky Zdeňky Žádníkové. Pochvala zazněla i od houslového virtuóza
Jaroslava Svěceného, který završil slavnostní
večer svojí geniální hrou. Již dnes se těšíme na
další spolupráci.
Vřelý dík patří všem zúčastněným a zejména
paní Zdeňce Žádníkové za její charitativní činnost. Její špičkové projekty podporují nejen
školy na Dobříši, ale i nemocné děti a seniory.
Proto jí přejeme hodně štěstí, zdraví a energie
při realizaci dalších projektů.
Kolektiv 2. mateřské školy Dobříš

DOBŘÍŠSKÉ LISTY
Poděkování
Příchod nového roku je tou
nejlepší příležitostí pro bilancování a zamyšlení, co jsme
v minulém roce udělali, změnili, s čím jsme byli
spokojeni, co nám přinášelo radost.
Mezi to největší a nejdůležitější patří otevření
speciální třídy pro děti s těžším zdravotním postižením, které byly doposud integrovány v třídách praktické školy.
Zapojili jsme se do projektu MŠMT „Výzva č. 56“,
který nám pomohl dát našim žákům „pod stromeček“ novou učebnu – čítárnu s muzikoterapií.
Vyhledáváním možností, jak zkvalitnit vyučování
a vzdělávání našich žáků, jak zlepšit prostředí, ve
kterém se scházíme, jak zlepšit podmínky dětem
k jejich práci, bylo a zůstává naší každodenní činností.
Za tím vším stojí ohromný kus práce všech pedagogů a zaměstnanců naší školy, kterým velice
děkuji a přeji do nového roku hodně zdraví, lásky, radosti, úspěchů a požehnání.
Mgr. Irena Pánková, ředitelka školy

7
Konec roku 2015 na Základní
škole Lidická Dobříš
Od posledního vydání Dobříšských listů plynul život v naší škole v duchu projektu „Voda“,
který probíhal ve spolupráci s Vodohospodářskou společností Dobříš. Pokračoval projekt
prevence rizikového chování „Jak na to“, který
se uskutečnil ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Příbram a Městskou policií Dobříš. Měsíc prosinec byl na naší škole ve
znamení příprav na vánoční besídku spojenou
s jarmarkem. Již dlouhou dobu před dnem D.
Do 17. 12. naše škole žila touto akcí – tvoření
výrobků, nácviky na vystoupení, výzdoba tříd
i chodeb.
Dne 17. 12. byla také otevřena učebna – čítárna
s muzikoterapií, kde na naše žáky čeká více jak
500 knih, které si mohou půjčit, prohlížet si je,
číst a dále s nimi pracovat.
Přeji všem čtenářům Dobříšských listů do nového roku vše nejlepší, mnoho úspěchů v roce
2016.
Za kolektiv učitelů ZŠ Lidická Alena Novotná

Vědomostní úspěchy studentů dobříšského gymnázia
8. prosince se v benešovském kulturním domě Karlov sešel výkvět
žáků škol Středočeského kraje,
aby přijali ocenění za úspěšnou reprezentaci kraje v celostátních kolech vědomostních a sportovních soutěží. Naše gymnázium zde zastupoval
Matěj Kůs z kvinty (na obr. druhý zleva), který si
převzal cenu za 2. místo v celostátním kole Konverzační soutěže ve francouzském jazyce. Tento
skvělý výsledek ale není jediným významným
úspěchem studentů naší školy. Výtečných umístění v okresních kolech vědomostních soutěží
jsme zaznamenali celou řadu a někteří studenti
vynikali i v kolech krajských. Kromě Matěje, který mezi mladými franštináři dominoval již v krajském kole, se vítězem krajského kola Fyzikální olympiády stal Martin Strnad z kvinty. Pozoruhodná jsou i další úspěšná umístění v krajských kolech soutěží – 2. místo Jany Bláhové ze septimy
v Chemické olympiádě, 2. místo Violy Vavryčukové ze septimy v Matematické olympiádě, 3. místo
Vojtěcha Suchopára ze sexty ve Fyzikální olympiádě a 3. místo Ondřeje Ferry ze sexty v Olympiádě
v anglickém jazyce. Díky úspěšným řešitelům získá škola v příštím roce prostředky z rozvojového
programu MŠMT ČR Excelence středních škol 2015.
RNDr. Jiří Kastner

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…
Pokud
jste
v předvánočním
shonu
nestihli navštívit výstavu
jesliček spolku Příbramští
betlémáři,
určitě přijte
během měsíce ledna. Největším lákadlem, hlavně pro děti,
je pohádkový betlém. Zde se přišly pohádkové
postavičky poklonit Cipískovi v jesličkách. Dále
můžete vidět jedinečný dobříšský betlém, který
potěší nejen obyvatele Dobříše. Výstava jesliček je ke zhlédnutí v rámci prohlídky I. okruhu
– Zámecké expozice (vstupné zůstává stejné).
Veškeré informace o kulturním i jiném dění se
dozvíte na našem webu nebo telefonním čísle. Vaše dotazy rádi zodpovíme i v Návštěvním

Zámek Dobříš
www.zamekdobris.cz
tel.: 318 521 240
info@zamekdobris.cz
Otevřeno celoročně:
říjen–květen
út–ne
červen–září
po–ne

8.00–16.30
8.00–17.30

LEDEN 2016
28. 11. 2015– 31. 1. 2016 – výstava jesliček spolku Příbramští betlémáři
V rámci prohlídky I. okruhu – Zámecké expozice, vstupné dle ceníku.
centru přímo na zámku, kde jsme pro vás každý
den od úterý do neděle. V dalším roce se těšíme na shledanou a srdečně vám přejeme krásný
a úspěšný rok 2016.

DOBŘÍŠEK LEDNU
I v roce 2016 budeme v Dobříšku
nadále nabízet všestranně rozvíjející
program pro rodiče a děti v přátelské domácí
atmosféře.
VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“
Otevřeno každý pracovní den od 8 do 12.30
hod., v pondělí a ve středu od 14.30 do
16.30 hod. V úterý od 10 hod. a ve čtvrtek od
9 hod. s programem pro rodiče s dětmi.
Děti si mohou pohrát, navázat kontakt s novými
kamarády, rodiče mají možnost využít půjčovnu
knížek či stolních her, získat kontakty a informace, které potřebují.
TANEČNÍ SKUPINA REÇAIS(T) hledá holky
a kluky od 11 do 15 let, kteří se nebojí ukázat, co umí! Hlaste se na rcdobrisek@gmail.
com.
MIŇONKY – barevné tvoření pro děti od
2 do 4 let v doprovodu rodičů s Katkou Neubauerovou – ve středu od 15.30 do 16.15 hod.
Setkání začnou po přihlášení minimálně 6 dětí.
MYSLIVECKÝ KROUŽEK – pro zvídavé děti
školního věku, které rády tráví čas venku
v přírodě s lektorkou Michaelou Poláčkovou –
v pondělí od 14 do 16 hod.
FRANCOUZŠTINA PRO DOSPĚLÉ – začínáme
v únoru.
MIMOŘÁDNÉ AKCE:
Čtvertek 14. 1. – ŠÁLOVÁNÍ – přijtě si uplést
na rukou šálu s H. Šlechtovou.
Úterý 19. 1. a 26. 1. – Počítačová setkání
pro seniory s Ing. Vlastou Pechovou od 8.30.
Pátek 22. 1. – Dopoledne pro maminky
s miminky od 9.30 hod s Mgr. Katkou Neubauerovou.
Středa 27. 1. – Hrajeme si s modelínou
Play-Doh v rámci odpolední herničky.
PŘIPRAVUJEME:
15. 2. 2016 – 19. 2. 2016 – Jarní týden výtvarných aktivit v duchu příměstského tábora „SUPERHRDINOVÉ“ – s lektorkami
O. Ludačkovou a D. Ludačkovou.
PORADENSTVÍ
On-line poradna na www.dobrisek.cz.
Setkávání těhulek a přeporodní kurzy s Martinou Branšovskou.
Rodinné, výchovné a partnerské poradenství a laktační poradenství s Mgr. Kateřinou
Neubauerovou.
PC poradenství s Ing. Vlastou Pechovou.
Speciálně pedagogické poradenství s Mgr.
Gabrielou Nerudovou.
Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete
na našem webu: www.dobrisek.cz nebo na https://www.facebook.com/dobrisek.
Informace a přihlášky:
Aneta Szabová, tel.: 608 906 559, e-mail:
rcdobrisek@gmail.com, adresa: Na Nábřeží
1650, Dobříš.
Děkujeme za podporu Ministerstvu práce a sociálních
věcí, Úřadu práce v Příbrami, Středočeskému kraji
a městu Dobříš.
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Mistrovství České republiky 2015

Listopadový víkend 15.–17. 11. 2015 byl významným sportovním „svátkem” pro všechny
nadšence korejského bojového umění sebeobrany Taekwon-Do I.T.F. Ve Sportovním centru
v Nymburce se pod záštitou Českého svazu
Taekwon-Do I.T.F. konalo Mistrovství České republiky ve všech věkových kategoriích, od žáků
po veterány.
Letošní ročník byl výjimečný nejen rekordní účastí závodníků, ale také proto, že se nesl
v duchu oslav 60. výročí založení Taekwon-Do.
Sportovního zápolení v disciplínách technických sestav (tul), sportovního boje (matsogi),
silového přerážení (wiryok), speciálních přerážecích technik (tukgi) a sebeobrany (hosinsool)
se zúčastnilo 429 soutěžících z celkem 29 škol
z celé České republiky.
Své zástupce na soutěži měla tradičně i největší škola Taekwon-Do ITF v České republice Ge-

-Baek Hosin Sool, která
obhájila loňské prvenství
a se ziskem 23 zlatých,
32 stříbrných a 44 bronzových medailí se opět
stala nejúspěšnější školou šampionátu.
Na úspěchu školy Ge-Baek Hosin Sool se aktivně podíleli i členové
skupiny cvičící v Dobříší
pod vedením hlavního
instruktora školy Martina
Zámečníka (VI. dan). Velká pochvala patří Radkovi
Jánskému, který si vybojoval zlatou medaili ve
sportovním boji v kategorii juniorů B. V juniorské kategorii byl úspěšný
i Tadeáš Salcman, který obsadil bronzovou příčku ve sportovním boji. V skupině žáků zabodoval Adam Jiří Procházka a odvezl si domů zlatou
medaili ze sportovního boje jednotlivců. V soutěži družstev žáků přispěl k zisku zlaté medaile
ve speciálních technikách a bronzové medaile
ve sportovním boji.
Nakonec patří poděkovaní za účast a kvalitní
sportovní výkony všem soutěžícím z naší školy
a budeme se opět těšit na viděnou na Mistrovství České republiky příští rok!
Tréninky v Dobříši probíhají pravidelně v úterý od
16.45 do 18.45 v tělocvičně u staré školy. Více
informací najdete na stránkách školy www.tkd.cz.
Všichni zájemci o tohle krásné bojové umění
jsou srdečně zváni!
Mária Trundová, Ge-Baek Hosin Sool

Bute i v roce 2016 ve společnosti
Aerobik studia Orel Dobříš

Milí přátelé, rodiče, děti a sportovní nadšenci, všem vám přejeme do nového roku 2016 především
zdraví, štěstí, mnoho osobních i pracovních úspěchů a také mnoho energie do dalších sportovních
výkonů. Opravdu si velmi vážíme vaší důvěry k našemu studiu a věříme, že i v novém roce budete
našemu cvičení věrni.
V roce 2016 pro vás připravujeme nejen oblíbené akce pro děti i dospělé, ale také se můžete těšit na
další novinky. Již 27. února proběhne oblíbený tradiční Reprezentační ples pro celou rodinu. Během
celého roku budou samozřejmě připravené speciální lekce cvičení a chybět nebude ani oblíbená
Expedice Apalucha pro maminky s dětmi. Děti se mohou těšit na celodenní zábavné výlety, letní
příměstské tábory, srpnový tábor pro všechny holky i kluky a také tradiční soustředění pro závodní
oddíl.
Dveře našeho studia jsou opravdu otevřeny pro všechny, kteří se chtějí hýbat a mají z pohybu radost. Více informací naleznete na internetových stránkách www.aerobikdobris.cz a také na našem
facebooku.
kolektiv lektorů ASOD

Nevychovávat
fotbalisty, ale kluky
(holky) hrající

a milující fotbal!“

Hodnocení podzimní sezóny 2015 u mládežnických týmů MFK Dobříš.
Mládežnická kopaná v dobříšském MFK se pro
soutěžní ročník 2015/2016 rozrostla o nová
družstva. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo zajistit více trenérů k mládežnickým celkům,
mohli jsme některé kategorie rozšířit o další
týmy. To je velmi pozitivní, nebo víkendová
utkání hraje pravidelně až o 20 mladých fotbalistů více. MFK Dobříš je v mládežnickém
krajském fotbale zastoupen týmy staršího
i mladšího dorostu a staršími žáky, v okresním
fotbale mladšími žáky, dvěma týmy starší přípravky a dvěma týmy mladší přípravky. K těmto
týmům náleží ještě předpřípravka (U7), která ale
v tomto ročníku ještě nehraje žádnou soutěž.
Ke svému tréninku využívají týmy areál MFK
Dobříš (travnaté hřiště a hřiště s UMT). V zimním období se mladší kategorie přesunou do
haly a tělocvičen zdejších škol. Některé dny to
tak na hřišti vypadá jako „v mraveništi“.
Hodnocení jednotlivých kategorií:
Starší dorost (trenér Pavel Hasman)
Kádr starších dorostenců se v létě dost obměnil.
Slabší ročníky 1997 a 1998 museli doplnit hráči
ročníku 1999 (věkově ještě mladší dorostenci).
Tým po podzimní části obsadil 10. místo se ziskem 11 bodů. Výsledkově zůstal za očekáváním,
ale fotbalově se svým soupeřům vcelku vyrovnal
a v některých zápasech mu chybělo trochu „fotbalového štěstíčka“. Nejlepším střelcem týmu
se stal Tomáš Kukol se 7 góly a nejlepším hráčem byl vyhodnocen Marek Čálek.
Mladší dorost (trenér Vladimír Kuchař)
Po odchodu šesti kmenových hráčů do staršího
dorostu měl tým trochu problémy s počtem hráčů, ale vypořádal se s tím vcelku dobře. V soutěži předváděl kvalitní výkony a po podzimní části
mu patří 7. místo se ziskem 16 bodů. Nejlepším
střelcem se stal Aleš Zdrubecký s 5 góly, nejlepší
hráč: David Kadlečík.
Starší žáci (trenér Pavel Foltýn)
Po loňském sestupu z krajského přeboru měli
starší žáci v I.A třídě o něco jednodušší pozici.
Jejich hra založená na fotbalové kvalitě byla pohledná a tým se nachází v horní polovině tabulky. Protože však hráči procházejí „puberáckým“
obdobím, jejich výkony hodně kolísaly a ztráta na vedoucí tým je devítibodová. Nejlepším
střelcem týmu se stal Dan Rehák s 12 góly a nejlepším hráčem Ondřej Mezera.
Mladší žáci (trenér Jiří Pilecký)
Tým s nejširším kádrem v klubu. Tato kategorie má 25 hráčů, což jejich třem trenérům dává
hodně zabrat. Sestup z krajské soutěže však pro
tým znamenal zpomalení výkonnostního růstu,
protože zápasy s mužstvy v okresním přeboru
nezřídka končily dvouciferným vítězstvím. Působení ve vyšší soutěži je ovšem odvislé od kategorie starších žáků. Nejlepšími střelci týmu se
stali Radek Pinc a Filip Sklenář s 13 góly a nejlepším hráčem: Lukáš Matějka.
Starší přípravka A (trenér Tomáš Fenyk)
Tým s nejlepší tréninkovou morálkou. Účast
hráčů byla po celou dobu příkladná. V základní
části soutěže tým podával velmi kvalitní výkony,
vyhrál rozřazovací turnaj a v jarních bojích bude
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bojovat o 1.–8. místo. Nejlepším střelcem týmu
se stal Václav Mareš s 31 gólem, nejlepší hráč:
Marek Skála.
Starší přípravka B (trenér Ivan Šantora)
Hráči se statečně „prali“ se staršími protihráči
v okresním přeboru. Po rozřazovacím turnaji
budou bojovat na jaře o 9.–13. místo, ale jejich
tréninková píle je velkým příslibem do budoucna. Díky obětavosti trenéra kluci trénují třikrát
v týdnu. Nejlepším hráčem vyhodnocen: Michal
Dvořák.
Mladší přípravka A (trenér Petr Lohr)
Stejně jako jejich starší kamarádi budou hrát na
jaře o 1.–8. místo v okresní soutěži, což si vybojovali svými dobrými výkony v základní části.
Nejlepší hráč: Karel Matějka
Mladší přípravka B (trenér Jan Karas)
Tento tým se poprvé zúčastnil soutěžních utkání, navíc se staršími protivníky. Svojí hrou se
však vůbec neztratil. V jarních bojích bude hrát
ve skupině o 14.–18. místo. Nejlepší hráč: Matyáš Karas.
Předpřípravka (trenér Pavel Hasman)
Že je o fotbal v Dobříši zájem, potvrzují naši

nejmenší. Tým, který vznikl na začátku září, má
v současné době přes 20 hráčů! Tito hráči zatím
žádnou soutěž nehrají. Perličkou je, že v tomto
týmu působí jediná dívka hrající v současnosti
v MFK fotbal – Charlotka Kratinová.
Na závěr podzimní sezóny vyhlásilo vedení MFK
nejlepší hráče jednotlivých kategorií, kteří obdrželi hodnotné ceny od firmy Lion Sport.
Závěrem bych chtěl poděkovat hráčům za kvalitní výkony nejen v utkáních, trenérům za nezištnou náročnou práci pro naše mladé naděje, výboru MFK, městu Dobříš a sponzorům za
podporu a vytváření podmínek pro naši činnost.
Všem bych chtěl popřát hodně zdraví a štěstí
nejen do jarních bojů.
Ing. Pavel Hasman, šéftrenér mládeže MFK Dobříš

Úzký kádr trápil muže MFK Dobříš
K hodnocení sezony mužů MFK Dobříš řekl trenér Martin Šrain:
A-tým začal sezonu jak výsledkově, tak hlavně
herně, velmi slušně. Brzy jsme však spadli do

kolotoče nevyrovnaných výkonů, kdy slušné výkony střídaly špatné a někdy i vysoce podprůměrné, hlavně co se týče nasazení hráčů.
Myslím, že nás doběhl úzký hráčský kádr, kdy při
vysoké marodce nebyl dostatečný tlak na hráče.
(V podstatě musel hrát každý, i když se mu zrovna nedařilo).
Krajský přebor se ukázal hodně vyrovnaný, dopomohl k tomu i nový bodový systém a s ohledem
na výše uvedený problém hodnotím podzimní
část jako uspokojivou, i když před začátkem sezóny jsem chtěl umístění v první čtyřce.
Problémy s úzkým kádrem se projevily ještě
více i v B-týmu, říká jeho trenér Karel Kadlec.
Na hřištích soupeřů jsme vzhledem k tomu, že
nemohlo být mužstvo posíleno hráči „áčka“,
dostávali vysoké porážky, zatímco na domácím
hřišti byly výsledky slušné. Proto je páté místo
v okresním přeboru ještě slušné.
Přesto bychom chtěli poděkovat všem hráčům,
nebo jak se ukazuje, v dnešní uspěchané době
hrát amatérský fotbal je velmi náročné a je těžké
ho skloubit s prací.
Trenéři: Martin Šrain, Karel Kadlec

Činnost MP za měsíc listopad 2015
Pokuty celkem:
Počet přestupků:

63 200 Kč
134

Vybírám z oznámení:
4. 11. v 10 hod. Strážníci kontrolovali zábory veřejného prostranství po celém městě.
Jednalo se jak o klasické zábory, jako je složený
písek, dříví apod., tak také o zábory VP reklamními stojany. Nezaplacené zábory majitelé ihned
uhradili, nebo do 2 dnů odstranili.
4. 11. v 17.00 hod. Stížnost na parkování vozidel na zeleni, v zákazu stání a v protisměru. Jednalo se o část Dobříše u zámku. Strážníci
uložili výzvy pro nepřítomné pachatele přestupků. V této části Dobříše se vyjmenovaných přestupků řidiči dopouštějí často a opakovaně.
4. 11. v 19.45 hod. Agresivní cizinci. Obsluha z nejmenované velké firmy na Dobříši žádala
strážníky o pomoc. Podnik navštívili hosté z ciziny v podnapilém stavu a chovali se nevhodně
až agresivně. Po příjezdu na místo strážníci již
podnapilé výtržníky nezastihli, tito odjeli s taxi
směr Mníšek pod Brdy, kde následně řidiči taxi
vyrazili zuby. Případ řeší PČR Praha – západ.
8. 11. v 6.25 hod. Větrník – vystrašené kotě
v koruně stromu. Po oznámení strážníci vyjeli na
Větrník, kde v ulici Rukavičkářská mělo být zachycené na smrku již dva dny malé kotě. Událost byla
oznámena HZS Dobříš. „Kočičí kulička“ byla po
vysvobození hasiči předána do útulku pro kočky.

12. 11. Netradiční zábava mladistvých –
házení vajec – stalo se na sídlišti Větrník.
Dvě mladistvé osoby (15 let) hodily z balkónu
na parkující motorové vozidlo několik vajec, jablko a banán. Došlo k potřísnění kapoty čelního skla a střechy motorového vozidla – majiteli
vozidla vznikla majetková škoda. Strážníci vyhledali byt, z něhož mladiství potraviny házeli a
přestupek s chlapcem projednali v přítomnosti
jeho zákonného zástupce. Mladistvý zaplatil
škodu za očištění motorového vozidla a byla
mu udělena bloková pokuta za přestupek proti
majetku.
13. 11. 12.30 hod. Provozování pochůzkového prodeje je na Dobříši zakázáno. Strážníci obdrželi stížnost na nekalé praktiky těchto
prodejců, a to v místech na parkovišti Penny
marketu. Tři Slováci z města Levice drze obtěžovali občany s nabídkou pochybného zboží. Byli
strážníky přistiženi, přímo při výkonu. Z našeho
města byli vykázáni.
13. 11. ve 14.20 hod. Zjištěna černá skládka.
V místech Vlaška odhodil neznámý nepořádník
dřevěnou garnýž přímo do křižovatky: Brodce –
Vlaška. MP zajistila úklid.
14. 11. V 11.30 hod. Nález dětského batohu
růžové barvy. Na služebnu jej přinesl dobříšský
občan a uvedl, že batoh ležel u Penny marketu
na náměstí. MP předala nález na příslušný odbor při MěÚ Dobříš.

18. 11. v 10.00 hod. Strážníci pomáhali. Stalo se v ul. B. Němcové, kdy náhle na chodníku
upadla asi 45 letá žena. Nemohla se zvednout.
Strážníci ženě pomohli a následně ji odvezli
domů. Nebylo zjištěno žádné poranění.
18. 11. v 15.hod. Oznámeno podezření z týrání psa… Někdy ale zdání klame… Oznamovatel upozornil na psa, který je vyzáblý a vyjádřil
obavy o jeho zdravotní stav, ne-li o jeho týrání.
Strážníci prověřili oznámení na uvedeném místě
a naopak bylo zjištěno, že pes, stáří 14 let, je
velmi vážně nemocný a že majitelé se o něho
starají velmi dobře.
22. 11. v 16.15 hod. Ze ztráty peněženky se
stala krádež. Muž z Příbrami nahlásil na MP
ztrátu pánské kabely, kterou ztratil v místech
u kulturního domu. V peněžence měl vysokou
hotovost a dále velmi důležité věci a doklady.
Následný kamerový záznam zachytil muže, který
kabelu našel, ale neodevzdal ji na nejbližší útvar
Policie ČR nebo městské policie. Ponechal si ji.
Věc je nyní v řešení PČR.
28. 11. ve 3.00 hod. Rvačka na Prachandě.
Na místě události přítomna: PČR – strážníci MP
– záchranka. Událost se řešila až do ranních hodin. Jednalo se o rvačku asi 15 lidí. Jeden z nich
utrpěl zranění, které si vyžádalo odvoz do nemocnice v Příbrami.
Zpracovala: strž. Alena Kovaříková,
zástupce velitele MP Dobříš, redakčně kráceno

Hloupá legrace: vajíčka na čelním skle auta

Častý nešvar řidičů: stání na zeleni

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Městská policie Dobříš přijme
od 1. 3. 2016 strážníka.
Lhůta pro podání písemné přihlášky je
do 29. 1. 2016.
Podrobné informace naleznete na webu
města Dobříše nebo na tel. číslech: 318 533
391, mobil 602 370 677.
strž. Milan Krejčí, velitel MP Dobříš
strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Zprávy z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce,
konaného dne 14. 12. 2015
Zastupitelstvo obce schválilo:
 rozpočet obce na rok 2016 jako schodkový, kdy rozdíl bude hrazen z přebytků minulých
let s tím, že jako závazný ukazatel pro plnění
rozpočtu byly stanoveny příjmy a výdaje podle
rozpočtové skladby dle odvětvového třídění.
 Kupní smlouvu mezi Obcí Stará Hu a paní
Monikou Štamberkovou na prodej pozemku
parc. č. 835/24 o výměře 50 m2 v obci a k.ú. Stará Hu. Záměr prodeje byl schválen na 5. jednání ZO dne 15. 6. 2015 a řádně zveřejněn.
 Kupní smlouvu mezi Obcí Stará Hu a Správou železniční dopravní cesty, s.o. na pozemek
parc. č. 215 v obci a k.ú. Stará Hu. Jedná se
o pozemek podél strouhy směrem na Krásný
život mezi komunikací II/114 a kolejemi.
 podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pod chodníky podél komunikace II/114
v obci Stará Hu od Krajské správy a údržby

Vážení spoluobčané,
začátkem nového roku se zpravidla ohlížíme za
tím uplynulým a hodnotíme své aktivity. Předkládáme vám stručný výčet hlavních investičních akcí v obci Stará Hu, hodnocení již necháme na vás.
V loňském roce se podařilo vyměnit střešní krytinu na budově bývalé družiny, dnes mateřské
školy, a vyměnit chátrající oplocení u mateřské
školy (celkové hodnota 329 tis. Kč). U bytové
jednotky čp. 331 se podařilo provést výměnu
poloviny střešní krytiny (197 tis. Kč). Byl nově
vybudovaný chodník od odbočky ke Krásnému
životu směrem na Dobříš. V obci byly provedeny dílčí opravy komunikací a plošně v obci
opravy popraskaných spár. Byla zrekonstruovaná autobusová zastávka Knínská u fotbalového
hřiště. Vše v celkové hodnotě 1 396 tis. Kč. Na
základě schválené dotace od Krajského úřadu
Středočeského kraje ze Středočeského fondu
rozvoje obcí a měst 2015 ve výši 677 700 Kč
jsme realizovali výměnu povrchu víceúčelového
hřiště před školou včetně úpravy doskočiště.
Celkové náklady byly v hodnotě 800 tis. Kč. Díky
dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 4 657 205,50 Kč, která pokrývá 90 %
celkových nákladů, mohl být zakoupen nákladní
vůz Iveco s nakládacím zařízením a 4 kontejnery
na svoz biologického odpadu v obci. Dále byl
pořízen štěpkovač na likvidaci větví. Od jarních
měsíců budou kontejnery rozmístěny v obci tak,
aby byly v dosahu pro všechny občany. O podrobnostech budete včas informování v dalším
vydání Nového směru.
Za spolupráci chci poděkovat zastupitelům
obce a občanům, kteří se aktivně podílejí na
dění v obci.
Nejen na poli výstavby a zvelebování obce se
uskutečňovaly různé akce. Podařila se připravit krásná představení dramatickému kroužku,

silnic Středočeského kraje, s. o. Praha, dle GP
č. 1240-151490/2015 a 1095-12/2012.
 Dodatky č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 ke smlouvě o dílo
č. 601806 mezi Obcí Stará Hu a společností
Dokas Dobříš s. r. o. na rok 2016.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se stanoví výše poplatku za komunální odpad.
Zastupitelstvo obce Stará Hu jako orgán příslušný podle ust. § 84 odst. 2, odst. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
rozhodlo, že se Obec Stará Hu stane členem
dobrovolného svazku obcí Region Dobříšsko
a Novoknínsko a přistupuje ke stanovám svazku a k zakladatelské smlouvě tohoto svazku,
nejdříve však po 1. 1. 2016, dále zastupitelstvo
pověřilo Radu obce zpracováním závěrečného
rozpočtového opatření k 31. 12. 2015.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí infor-

spolku DEHHET i ochotníkům Místního kulturního střediska. Neméně aktivní je se svými pravidelnými schůzkami a výlety i Klub důchodců.
Dobrovolní hasiči v loňském roce zasahovali
naštěstí spíše při drobných požárech a nehodách. Vedle oblíbené pouové soutěže v požárním útoku zorganizovali nadšeně i Hawai party
u rybníka Strž. Sbor pro občanské záležitosti
připravil 11 obřadů a uskutečnil na 60 návštěv
u jubilantů.
Nesmíme zapomenout ani na naše sportovce,
kteří se více či méně úspěšně, ale stále stejně nadšeně, snaží reprezentovat naší obec při
všech utkáních. A už jde o fotbal nebo házenou. Ve škole se děti se stejnou energií věnují
florbalu.
Všichni, kdo se věnují jakékoli dobrovolné
činnosti, jí vykonávají, jak již z názvu vyplývá,
dobrovolně. Tedy nezištně a ve svém osobním
volnu. Už jen za to jim náleží velký dík. A pokud
jsou ještě úspěšní, odvádí neocenitelnou práci.
Pokud jsem zmínil aktivity Sboru pro občanské
záležitosti, pak musím doplnit, že duší tohoto
sboru je od počátku jeho existence PhDr. Marie
Dvorská. V loňském roce jsem ji za obec nominoval na ocenění „Dobrovolník Středočeského kraje roku 2015“. Krajský úřad nominaci
podpořil a paní Dvorská si 8. 12. 2015 převzala
v Kulturním domě v Benešově své ocenění za
dlouholetou angažovanost ve sboru a podporu
společenského a kulturního života v naší obci.
Není výjimkou, že nás osloví rodiče, kteří si přejí obřad vítání jejich narozeného dítěte právě
v naší obci, přestože sami žijí jinde, ale ke Staré
Huti mají určitý vztah. Paní Dvorská, děkuji Vám
za energii, nadšení a podporu, kterou vkládáte
nejen do činnosti Sboru pro občanské záležitosti.
Přeji vám všem do nového roku mnoho zdraví,
pohody a hodně vzájemného porozumění.
Petr Dragoun, starosta obce

maci o předvolání k Okresnímu soudu v Příbrami ve věci žalobce pana Petra Mináře proti
žalované Obci Stará Hu.
V diskusi starosta obce předal zastupitelům
inventurní příkazy pro provedení inventury
obecního majetku, v krátkosti zhodnotil realizované akce v roce 2015 a informoval o možnosti grantu z programu Oranžová hřiště na
výměnu povrchu na víceúčelovém (házenkářském) hřišti.
 Pan Klika poděkoval za úpravu prostoru za
obecními bytovkami a odstranění náletových
dřevin. Dále upozornil na opětovně se rozmáhající zvyk volného pohybu psů bez vodítka,
náhubku a především dozoru majitele kdekoli
v okolí obce i v obci.
 Starosta poděkoval všem zastupitelům
i občanům, kteří se podílejí na dění v obci, za
spolupráci. Popřál pokojné vánoční svátky, vše
dobré do nového roku a pozval přítomné dne
24. 12. 2015 od 22.00 hod. do místní kapličky
na bohoslužbu Slova.

Bez soustavné dobrovolné práce dětí i dospělých by se
nemohla uskutečnit řada akcí, které přinášejí radost
nejen občanům naší obce.
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Rozpočet Obce Stará Hu na rok 2016:
Příjmy

v tis. Kč

Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výd. činnosti
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního
prostředí
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku
Odvod výtěžků z provozování loterií
Odvod z VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozp. v rámci souhr.
dotačních vztahů
Výdaje

Ost. zál. pozemních
komunikací
Provoz veřejné
silniční dopravy

795
25
3
65
100
45
359
10
878
25
234

celkem
Činnosti knihovnické
Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí
Příjmy z poskytovaných služeb

25

komunikace, zimní údržba

200

celkem

225

nákup pozemků

500

celkem

500

výdaje na dopravní územní
obslužnost

40

celkem

40

120
13975
5
215
8

celkem
Činnost místní správy
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikováno
Pronájem pozemků
Příjmy z ostatních nemovitostí
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Příjmy z prodeje pozemků

228
12
3
30
96
70
50

celkem
Příjmy z úroků
Převody z rozpočtových účtů

261
18
234

celkem

252

celkové příjmy

14716

osobní výdaje, pojištění

322

nákup materiálu, služeb, opravy
a udržování

260

Důchodci

pečovatelská služba, příspěvek
na činnost

58

Ochrana
obyvatelstva

nespecifikovatelné rezervy

Hasiči

nákup materiálu, služeb, opravy,
pojištění

Zastupitelé

odměny členů zastupitelstev obcí,
pojistné

1043

celkem

1824

tis. Kč
nákup ostatních služeb

Komunikace

2632
60
299
2859
5466

Ostatní neinvestiční přijaté trasfery ze státního
rozpočtu

Péče o vzhled obcí

1
140

Odvádění a čištění
odp. vod

opravy šachet

100

celkem

100

Škola, školka,
družina

neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.

1600

osobní výdaje, pojistné, pojištění

541

celkem

1600

Knihovna

mzdové náklady, nákup materiálů

200,5

drobný majetek, drobný materiál,
knihy

170

MKS

příspěvek MKS, recitační soutěž

30

184

Kaplička

el. energie, udržování

40

voda, plyn, elektřina, pohonné
hmoty

Nový směr

ostatní osobní výdaje, náklady na
tisk

26

pošta, telekomunikace, banky,
konzultační a právní služby, školení

162

ošacení, věcné dary, dary
obyvatelstvu

ostatní služby, opravy a udržování

420

SPOZ

53

65,5

TJ Sokol

nákup materiálu, vodné, elektřina,
dotace

cestovné, pohoštění, věcné dary,
příspěvek na obchod
příspěvek nezisk. org., Sdružení –
nebezpečný odpad

16

platby daní a poplatků státnímu
rozpočtu a krajům, obcím a st.
fondu

6,5

celkem
studená voda – záloha
(ke zpětnému vyúčtování)
Bytové jednotky

elektřina – záloha společný elektroměr (ke zpětnému vyúčtování)

172
521,5
35
9

nákup služeb, rekonstrukce

200

opravy, udržování

200

celkem

444

Veřejné osvětlení

elektřina, opravy

436

Územní plán

změna územního plánu

Odpad. hosp.

svoz kom. odpadu, velkokap. kont.
kontejnery

1150

celkem

1611

25

Místní správa

Zákl. škola – přístavba
poč. technika
nákup pozemků
úroky z úvěru
převody vlastním fondům
úvěr
celkem
celkové výdaje

5000
50
2000
18
234
1242
10109
16974,5
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Pozvánka

Poděkování

na 10. zasedání zastupitelstva obce, které
se koná 1. února 2016 od 18 hod. v obřadní místnosti obecního úřadu.

Děkuji za návštěvu a přání k mým narozeninám
paní Lence Kubátové a Aničce Pechanové.
Helena Vodenková

Další termíny zasedání veřejného
zastupitelstva v r. 2016:

Vzpomínka

21. 3., 20. 6., 5. 9., 31. 10., 12. 12.
Srdečně Vás zveme na všechna zasedání.
Od ledna 2016 bude na Obecním úřadu Stará Hu poskytovaná služba vidimace dokladů
a legalizace podpisů, tedy ověřování kopií
a podpisů.

Významného životního jubilea
se v měsíci lednu 2016 dožívají:
Paní Jarmila Pecková, Anna Kubínová,
Marta Fiřtová a pánové Karel Mencl,
Josef Láska a Václav Rys.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

A lesy šumí, které jsi měl
tolik rád, tvůj hlas se ztratil,
úsměv vítr vzal.
Dne 9. 1. 2016 uplynul rok,
co nás náhle opustil pan
Karel Buňát. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Marie s rodinou
a příbuzní

Tříkrálová sbírka
Připomínáme opět Tříkrálovou sbírku pořádanou Charitou Česká republika, která začátkem ledna
proběhne i v naší obci. Pokud nebudou mít koledníci možnost navštívit vaše obydlí a přesto se
budete chtít na sbírce podílet, bude kasička během dvou prvních lednových týdnů k dispozici
také v kanceláři obecního úřadu. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména
v regionech, kde sbírka probíhá.

Zprávičky z mateřské školičky
Milí čtenáři,
i v novém roce vás vítáme u zpráviček z naší školičky. První prosincový den
jsme společně uspořádali Vánoční jarmark, na kterém vystoupily se svým představením děti ze
Základní a mateřské školy třídy Pastelek Stará Hu. Návštěvnost byla veliká. Proto bychom rády
poděkovaly všem zúčastněným za nákup předmětů na tomto jarmarku.
V pátek 4. 12. děti v MŠ překvapila návštěva Mikuláše s jeho družinou. Děti obdaroval malým překvapením a dárku se od nich dočkal i on v podobě písniček a říkanek. Mikuláš si své pomocníky
dokázal hravě ohlídat, a proto měl tento den sváteční nádech bez strachu a nervozity.
O týden později jsme u nás měli opět návštěvu. Přivítali jsme maňáskové divadlo, které je u dětí
velice oblíbené pro svou originalitu.
Ani letošní rok jsme nemohli vynechat vánoční besídky s posezením a tvořením. Děti se chtěly
pochlubit svým vystoupením při vánoční besídce nejen maminkám a tatínkům, a proto jsme uvítali
mezi diváky i babičky, dědečky a sourozence. Každá třída měla pro svůj den vlastní termín. Srdíčka
9. 12. a Sluníčka 10. 12. 2015. Účast nás opět velice mile překvapila. Všem mockrát děkujeme za
příjemně strávený společný čas.
Do třetice nás v prosinci potěšila návštěva dokonce samotného Ježíška. Radost v dětských očích
při odhalení dárečků byla nepopsatelná.
A to ještě ten nejkrásnější den, kdy rozbalovaly dárečky se svými nejbližšími, měly teprve před
sebou.
Vánoční atmosféra u nás panovala až do konce týdne, kdy jsem si popřáli krásné Vánoce plné
radosti a splněných přání a těšili se na setkání v novém roce.
Tímto bychom Vám všem chtěli popřát šastný a úspěšný rok 2016!
A předškolákům úspěšný lednový zápis do základních škol.
S přáním pozitivního vstupu do nového roku se loučí kolektiv MŠ Stará Hu.
Zdravíme všechny, kteří nás čtou v novém kalendářním roce. O vánočních prázdninách jsme si odpočinuli, načerpali síly a plni elánu se pustili do další práce.
Vzpomínáme na vánoční jarmark.Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem pracovníkům školy, rodičům a žákům za jeho přípravu. Velké poděkování patří i panu
Petrovi Hofmanovi za každoroční zapůjčení kulturního domu ve Staré Huti.
Rodiče pozor! Blíží se pololetní vysvědčení. Nezapomeňte se podívat dětem do žákovských knížek
a ještě lepší bude, když si s dětmi učivo zopakujete.
Nejdůležitější akcí tohoto měsíce je Zápis dětí do prvních tříd, který se koná 21. a 22. ledna 2016
od 14 hodin. Pokud se rozhodnete pro naši školu, přineste s sebou rodný list dítěte.
Nakonec přejeme vše nejlepší do nového roku a doufejme, že nás navštíví paní Zima a naše děti si
užijí zimních radovánek na sněhu a ledu.
Dana Kunrtová
Foto: Děti ze ZŠ se svými učitelkami připravily krásnou výstavu,
kterou si můžete v obecní knihovně prohlédnout ještě do 15 ledna 2016.

Plesová sezona v lednu
9. ledna
16. ledna
30. ledna
6. února

Myslivecký ples
Hasičský ples
Country bál
Obecní ples

MĚSTO DOBŘÍŠ
S NOVÝM VEDENÍM
ROK POTÉ
Vážení spoluobčané!
V prosincovém čísle Dobříšských listů jsem Vám slíbil vydání rozsáhlejšího informačního materiálu, ve kterém budete mít
možnost se podrobně seznámit s tím, co se nám za rok působení ve vedení města podařilo a co do budoucna chystáme.
Jedná se pochopitelně o velmi stručný přehled, který ani nemůže postihnout všechny oblasti fungování městské samosprávy
a vůbec už ne státní správy. Podrobnější informace k jednotlivým oblastem najdete na městských webových stránkách.
Informační materiál je rozdělen do pěti částí takto:
»

Vedení města, práce komisí a poradních sborů

»

Rozvojový plán města Dobříš pro období 2015–2020

»

Aktuální projekty

»

Zpráva o hospodaření města

»

Přehled investičních akcí za rok 2015

Přeji vám jménem svým i jménem
svých spolupracovníků hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce 2016.
Za město Dobříš
Mgr. Stanislav Vacek, starosta

Vedení města, práce komisí a poradních sborů
Po komunálních volbách na podzim roku 2014 nastoupilo nové vedení města. Starostou byl zvolen Mgr. Stanislav Vacek (STAN), místostarosty Mgr. Petra Neubergerová (TOP09) a MUDr. Stanislav
Holobrada (ČSSD). Do Rady města byli dále zvoleni: Ing. Markéta Čermáková, MBA (ANO2011),
Ing. Tomáš Hadžega (ČSSD), Radek Řechka (TOP09) a Radek Vystyd (TOP09).
Zásadní změnou v práci vedení města bylo zřízení 7 komisí, které vede vždy jeden z radních. Funkce
předsedů komisí byly rozděleny podle pracovních zkušeností radních, kteří se ve svém oboru dobře
orientují a mohou tak aktivně přispívat k rozvoji města v daném oboru.
Každá komise rady města má i svůj poradní sbor, který je jmenován radou města na základě návrhů
volebních stran, občanských sdružení a spolků. Svolávání poradních sborů je v kompetenci předsedů komisí a mělo by být zaměřeno na projednání konkrétní aktuální problematiky nebo předkládání
koncepčních návrhů a podnětů radě a zastupitelstvu města. Práci v komisích vykonávají všichni
členové rady v rámci své funkce radního a nepobírají za členství v komisích žádnou odměnu.
Komise pracují prakticky nepřetržitě, protože jejich hlavní agendou je příprava materiálů pro jednání rady města, které se koná dvakrát měsíčně. Písemný výstup z jednání komise je materiál, který
je předkládán jako podklad pro jednání rady. Kromě této pravidelné činnosti se scházejí komise
k projednání aktuálních témat a podle potřeby svolávají i své poradní sbory. Z takovýchto jednání
je pořizován samostatný zápis, který obdrží rada města a všichni členové poradních sborů komisí.
Od 1. 12. 2015 byla zastupitelstvem města dlouhodobě uvolněna Ing. Markéta Čermáková, MBA,
jako členka zastupitelstva města pověřená řízením Městské policie Dobříš. Zároveň vykonává paní
Čermáková dohled nad správou majetku města, údržbou zeleně, komunikací, bezpečnostní problematikou a dalšími činnostmi souvisejícími se samosprávou.

Komise administrativně právní
Předsedkyní této komise je Mgr. Petra Neubergerová. Společně s ní zde působí Ing. Markéta
Čermáková, MBA a Filip Kahoun.
Hlavní činností komise jsou smlouvy s majetkoprávními úkony, záměry a výběrová řízení při
nakládání s majetkem města, vyhlášky a nařízení
města včetně výjimek ve správním řízení), zastupování města jako člena právnických osob, zastupování města jako člena bytového družstva,
právo shromažovací, jednání s DOSS ve sta-

vebních a jiných řízeních, správa bytů, návrhy
na jmenování obřadníků, volební agenda, veřejnosprávní kontrola.
Poradní sbor komise administrativně právní
Petr Mařík, Ing. Radomír Štětina, Ing. Pavel
Studnička, Bc. Stanislav Valtr

Komise pro ekonomiku a rozpočet
Předsedou této komise je Ing. Tomáš Hadžega.
Dále zde působí Mgr. Stanislav Vacek a Radek
Řechka.

Tato komise má na starost veškerou agendu
související s rozpočtem a ekonomikou města
včetně investičních výhledů města, odpisy pohledávek, ostatní příspěvky, úvěry apod.
Poradní sbor komise pro ekonomiku a rozpočet
Růžena Chovanečková, Ing. Roman Klimt, Ing. Ivo
Salcman, Mgr. Adam Böhm, Jana Šimáčková,
dipl. el. Čeněk Brabec

Komise pro místní rozvoj
Předsedou komise je pan Radek Vystyd. Další členové komise jsou Ing. Tomáš Hadžega
a Mgr. Stanislav Vacek.
Komise má na starost územní a strategický
plán včetně pojmenování ulic, výběrová řízení na investiční akce, technické zhodnocení
a opravy majetku města včetně inženýrských
sítí i pro organizace města, IT včetně financování; kompletně agenda dotací; doprava –
jízdní řády, zimní plán údržby, činnost dřívější
stavební komise jednání s DOSS ve stavebních
řízeních.
Poradní sbor komise pro místní rozvoj
Milan Tichy, Jan Ježek, Ing. Jiří Klimt, Ing. Martin Musil, Ing. Jan Konopáč, Pavel Kajgr, Marian
Babčák, Čeněk Brabec

Komise pro oblast ekologie
Předsedou komise je pan Radek Vystyd. Společně s ním v komisi působí Ing. Marek Vávra
a JUDr. Jaroslav Musil.
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Hlavním úkolem komise jsou odpady – včetně
činnosti DOKASu, ochrana přírody a krajiny, EIA,
NATURA, vodohospodářství – VHS, zastupování
města ve vodoprávních řízeních a řízeních dotýkajících se problematiky ekologie, povodňová
komise, agenda hasičů.
Poradní sbor komise pro oblast ekologie
RNDr. Karel Štych, Petr Sevald, Ing. Petr Dudík, Ing. Lenka Kocourová, Ing. Radek Štěrba,
Mgr. Jan Bláha

Komise pro oblast sociální a zdravotní
Komisi předsedá MUDr. Stanislav Holobrada.
Další členové jsou Mgr. Petra Neubergerová
a MDDr. Tereza Fulínová.
Jejím úkolem je zajištění sociálních služeb
a sociální pomoci na území města, příspěvku
z rozpočtu města na sociální oblast, sociální
pohřby, Středisko zdraví, pečovatelská služba,
komunitní služby, činnost dřívější bytové komise.
Poradní sbor komise pro oblast sociální
a zdravotní
Mgr. Alena Ratajová, MUDr. Dagmar Bartášková, Mgr. Tomáš Vokurka DiS., Josef Šimonovský,
Ing. Bc. Helena Pekaríková

Komise pro správu majetku města
Předsedkyní komise je Ing. Markéta Čermáková,
MBA. Dále zde působí Radek Vystyd a Ing.
Marek Vávra.
KSMM má na starosti péči o majetek města,
o jeho údržbu, o realizaci veřejných zakázek
v této oblasti, o pojištění veškerého majetku.
Zabývá se také stavem komunikací, pouličním osvětlením, údržbou zeleně, odpadkových košů, laviček. Má na starosti dohled nad
správou městských hřbitovů včetně zřizování
nových a likvidace starých hrobových míst.
V její kompetenci je i dohled nad inventurami majetku města, energetické audity, úklid
města – VPP, pojištění majetku, dohled nad
kontejnerovými stáními, bezpečnostní problematika.
Poradní sbor komise pro správu majetku
Bc. Eliška Březinová, DiS., Zdeněk Vystyd,
Mgr. Michal Kokeš, Ing. Radomír Štětina, Ing.
Pavel Studnička
Poradní sbor pro bezpečnost a veřejný pořádek pro komisi rady města pro správu
majetku
Ing. Bc. Helena Pekaríková , Mgr. Petra Neubergerová, Mgr. Jitka Urbanová a Ing. Vojtěch Mujgoš.

Rozvojový plán města Dobříš pro období
2015–2020
Rozvojový plán města Dobříše pro období
2015–2020 byl vypracován městem Dobříš ve
spolupráci s firmou ACCON managers & partners, s. r. o. Skládá se s analytické čísti, strategické části a akčního plánu.

C) Sport – rozšiřování nabídky sportovního vyžití, rekonstrukce a rozšíření stávajících sportoviš
D) Školství – rozšiřování kapacit MŠ a ZŠ
a školských zařízení, zateplování.

ANALYTICKÁ ČÁST

A. Životní prostředí – odpadové
hospodářství, zeleň, vodohospodářská
a kanalizační infrastruktura

Skládá se z profilu města a SWOT analýzy, která
identifikuje problémové okruhy (silné stránky,
slabé stránky, příležitosti a hrozby) a plánu rozvoje města.

STRATEGICKÁ ČÁST

Východiska
Plán rozvoje města Dobříše je:
• Koncepční (má dlouhodobé strategické priority a cíle vycházející z dlouhodobé vize).
• Komplexní (dotýká se všech podstatných
stránek rozvoje komunity).
Vize města Dobříše
V rámci přípravy Rozvojového plánu města Dobříš
pro období 2015–2020 byla stanovena rozvojová vize, jejímž hlavním úkolem je stanovit jakým
směrem se rozvoj obce má ubírat a zároveň stanovit priority města. Tato vize vychází z projektových karet, které byly poskytnuty ze strany města.
Priority města
V souladu s vizí a faktory ovlivňujícími její dosažení byly stanoveny 4 základní priority v jednotlivých oblastech působnosti:
A) Životní prostředí – odpadové hospodářství, zeleň, vodohospodářská a kanalizační
infrastruktura,
B) Infrastruktura města – zateplování veřejných budov, výstavba a rekonstrukce komunikací, chodníků a cyklostezek, zajištění kvalitní
nabídky služeb.

A1: Odpadové hospodářství
• Překládací stanice s možností třídění
• Zpracovatelská jednotka a využití směsného
komunálního odpadu
• Plocha pro recyklaci stavebních sutí
• Sběrná sí pro separaci v rámci regionu
• Rekultivace skládky Stará Hu
• Úprava stávajícího sběrného dvora na
Chmelnici
A2: Zeleň
• Obnova zeleně v intravilánu
• Obnova zeleně v extravilánu
A3: Kanalizace a vodovod
• Záměr na odkanalizování a zajištění dodávek
pitné vody ve městě Dobříš a provozovaných
obcích
A4: Zajištění nových zdrojů pitné vody
• Zajištění nových zdrojů pitné vody v oblastech: Králova Stolice a Knížecí Studánky,
Sychrov – zodpovídá VHS
A5: Odbahnění
• Odbahnění rybníku Papeže

B. Infrastruktura města – zateplování
veřejných budov, výstavba
a rekonstrukce komunikací, chodníků
a cyklostezek, zajištění kvalitní
nabídky služeb

Komise pro školství a spolkovou činnost

Předsedou komise je pan Radek Řechka. Další
členové komise jsou Mgr. Stanislav Vacek
a Ing. Denisa Havlíčková.
Náplň této komise je agenda zřizovatele školských a neškolských příspěvkových organizací; sport – FSKVČ, kultura, občanská sdružení,
cestovní ruch a propagace města, prevence kriminality, MA21 a NSZM), bezpečnost – krizové
řízení.
Poradní sbor komise pro školství a spolkovou činnost
Mgr. Michal Ciboch, Bc. Helena Housková,
Dr. Jan Lachman, MUDr. Magdaléna Ježková,
Martin Zajíček, Mgr. Eva Burešová, RNDr. Jiří
Kastner, Mgr. Klára Jandová, Čeněk Brabec

Výbory Zastupitelstva města Dobříš

Kontrolní výbor
Ing. Karel Vítek, CSc., Mgr. Jan Bláha, PhDr. Jan
Bureš, PhD., Ing Lubomír Mandík, Ing. Radek
Štěrba, Mgr. Jitka Urbanová, Bc. Lukáš Zídek
Finanční výbor
Ing. Bc. Helena Pekaríková, Mgr. Adam Böhm,
Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Luboš Doubek, Ing. Ivo Salcman, Jan Stamberg, Mgr. Tomáš
Vokurka, DiS.

Specifické cíle a opatření:
B1: Sociální služby
• Dům se sociální službou – 28 bytů Z
• Společenský dům (kino) S
• Stavební úpravy zastřešení prostoru na objektu č.p. 38 pro sociální využití (poliklinika)
– 20 bytových jednotek Z
• Ubytovna – zateplení a nástavba startovacích
bytů Z
B2: Komunikace
• Semafor na křižovatce Pražská × II/118
(u kostelíčka) Z
• Stavební úpravy v části ulice Pražská (VO
+ K + V + komunikace) DSP
• Úprava místní komunikace Nad Papežem
a K Vlašce včetně chodníku a cyklostezky
DSP
• Kruhová křižovatka Plk. B. Petroviče/Čs. Armády včetně stavební úpravy komunikace
(výměna voda, kanalizace) až ke křižovatce
s Ulicí Partyzána Svoboda PD – 2003
B3: Chodníky
• Postupné odstraňování bariér, bezbariérové
úpravy chodníku a přístupy do všech veřejných budov – Mírové náměstí a související
území PD – ulice za poštou, ulice na Trávníkách
• Revitalizace Mírového náměstí a souvisejícího území (jedná se o centrální část města,
Komenského náměstí) PD
B4: Cyklostezky
• Výstavba cyklostezek – ITI finanční odhad
1. Cyklogenerel
B5: Obnova a revitalizace
• Revitalizace okolí Papeže S
• Doplnění dětského dopravního hřiště Z
Aktualizace strategického a akčního plánu Z

C. Sport – rozšiřování nabídky
sportovního vyžití, rekonstrukce
a rozšíření stávajících sportoviš
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Specifické cíle a opatření:
C1: Rekonstrukce stávajících sportoviš
• Podpora využití volného času a sportu – revitalizace sportovního areálu Lipky – Zimní
stadion: výměna čpavkového chlazení
(snížení znečištění a eliminace možných závažných havárií ohrožujících velkou část města) spolu s celkovou výměnou technologie
chlazení DSP
• Podpora využití volného času a sportu – revitalizace sportovního areálu Lipky – Zimní
stadion: zastřešení zimního stadiónu S
• Podpora využití volného času a sportu – revitalizace sportovního areálu Lipky – Zimní stadion: dobudování zázemí pro sportovce
a místní kluby S
• Podpora využití volného času a sportu – revitalizace sportovního areálu Lipky – Zimní
stadion: vybudování turistické ubytovny
v podkroví stadiónu
• Podpora využití volného času a sportu – revitalizace sportovního areálu Lipky – Zimní
stadion: zateplení prostor zimní stadiónu,
zvláště vytápěných prostor S
• Podpora využití volného času a sportu – revitalizace sportovního areálu Lipky se skládá – Sportovní hala: přebudování hlediště
s rozšířením variantních možností využití
(společenské akce, sportovní akce) S
• Podpora využití volného času a sportu – revitalizace sportovního areálu Lipky se skládá –
Sportovní hala: vybudování standardního
sportovního hotelu S
• Podpora využití volného času a sportu – revitalizace sportovního areálu Lipky se skládá
– Sportovní hala: zateplení budovy S
• Podpora využití volného času a sportu – revitalizace sportovního areálu Lipky se skládá
– Sportovní hala: dobudování zázemí (zvýšení počtu šaten, nářaovna) S

• Podpora využití volného času a sportu – revitalizace sportovního areálu Lipky se skládá –
Sportovní hala: přibudování dalších sportoviš (squash, nafukovací hala apod.) pro
potřeby škol i veřejnosti (do budoucna bude
zapotřebí více vnitřních ploch pro potřeby
škol z důvodu zvyšování počtu vyučovacích
hodin tělesné výchovy – nejenom hlavní hrací
plocha, ale i plocha nafukovačky) Z
C2: Výstavba nových sportoviš
• Plavecký stadion Z
• rozšíření počtu hracích ploch pro kopanou o jedno tréninkové travnaté hřiště a dvě menší plochy
s umělým povrchem na tréninky mládeže Z

D. Školství – rozšiřování kapacity MŠ a ZŠ

D1: Rozšíření kapacity
• Přístavba varny a šaten – Základní škola Komenského – rozšíření kapacity o 3–4 třídy DUR
• Zvýšení kapacity 5. MŠ formou montované
přístavby (přístavba je plánována o celkové
kapacitě 54 míst) PD
D2: Zateplení
• Zateplení veřejných budov – 2. MŠ Z
• Zateplení veřejných budov – 4. MŠ Z
• Zateplení veřejných budov – 5. MŠ Z

NAVRHOVANÁ ČÁST – AKČNÍ PLÁN
Návrhová část plánu rozvoje obsahuje konkrétní
seznam projektů města (akční plán). Ze seznamu
projektu v souladu se strategickými cíli a opatřeními byly zástupci města/zastupitelstva vytipovány prioritní projekty, u nichž je předpoklad
realizace v rámci volebního období 2016–18.
Společnost ACCON managers & partners, s.r.o.
následně provedla analýzu možností čerpání
dotačních prostředků ze strukturálních fondů
EU pro období 2014–2020.
Na základě projektové připravenosti jednotlivých projektových záměrů a na základě popsa-

ných možností čerpání dotačních prostředků
bylo navrženo 14 prioritních projektů, které mají
harmonogram realizace v období 2016–2018.
Akční plán – prioritní projekty 2016–2018
1. Úprava stávajícího sběrného dvora Na
Chmelnici
2. Obnova a funkce historických alejí Dobříše
včetně cest pro pěší a cyklisty
3. Obnova funkce historických alejí Dobříše
včetně cest pro pěší, cyklisty
4. Stavební úpravy zastřešení prostoru objektu č.p. 38 pro sociální využití (poliklinika) –
20 bytových jednotek
5. Společenský dům (kino)
6. Postupné odstraňování bariér, bezbariérové
úpravy chodníku a přístupy do všech veřejných budov
7. Revitalizace Mírového náměstí a souvisejícího území (jedná se o centrální část města,
Komenského náměstí)
8. Revitalizace sportovního areálu Lipky – Zimní
stadion: výměna čpavkového chlazení spolu
s celkovou výměnou technologie chlazení
9. Revitalizace sportovního areálu Lipky –
Sportovní hala: položení nové podlahy na
hrací ploše a její rozšíření
10. Přístavba varny a šaten – Základní školy Komenského – rozšíření kapacity o 3–4 třídy
11. Zvýšení kapacity 5. MŠ formou montované
přístavby
12. Zateplení veřejných budov 2. MŠ
13. Zateplení veřejných budov 4. MŠ
14. Zateplení veřejných budov 5. MŠ
LEGENDA:
Z
záměr
S
studie
PD projektová dokumentace
DSP dokumentace pro stavební povolení

Aktuální projekty města Dobříš
Úprava stávajícího sběrného dvora
Projekt na úpravu stávajícího sběrného dvora
řeší modernizaci s navýšením kapacity stávajícího sběrného dvora. Modernizací bude výrazně usnadněna manipulace s odpady a zároveň dojde k opravě stávajících sběrných ploch
v areálu, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu.
V rámci modernizace sběrného dvora se počítá s nákupem těchto komponentů: 4 kontejnery
se stacionárními lisy, 2 kontejnery na bioodpad,
6 vysokých kontejnerů, 6 nízkých kontejnerů, kontejner velkoobjemový s rukou, 1 kontejner s bočním vyklápěčem a lisem, 10 kontejnerů na drobný
směsný odpad, 30 sudů na nebezpečný odpad.
Celková předpokládaná částka projektu činí
12 904 707 Kč včetně DPH, dotace bude zhruba
ve výši 80 %.

Informační středisko, Muzeum
rukavic a Muzeum zámek
Dne 4. 5. 2015 bylo Informační středisko nově
otevřeno v budově č. p. 103 tzv. Kopáčkův dům.
Hlavním přínosem této změny je provázání činnosti informačního střediska, expozice městského muzea a expozice muzea rukavičkářství. Ve
vestibulu domu by měly nalézt své útočiště restaurované sochy sv. Leonarda a sv. Tadeáše Judy.

Pro návštěvníky města i jeho občany vzniklo
zařízení, kde bude, kromě stávajících služeb
informačního střediska, možno získat základní
informace o aktuálním dění ve městě, v oblasti
sportu, kultury, o činnosti spolků a všem, co by
fungující informační středisko mělo návštěvníkům poskytnout. Díky projektu na vybudování
nových cyklostezek v okolí Dobříše zde vznikne
i půjčovna kol a elektrokol.

Nová městská muzejní expozice
na zámku Dobříš
V roce 2016 se chystá otevření nové muzejní expozice na zámku Dobříš. Bude se jednat o sbírku
hraček, kterou zapůjčí rodina Špičákových z Prahy. Expozice na zámku Dobříš získá na určitou
dobu svou podobu díky hračkám a prostoru, kde
bude mít své stálé místo loutkové divadlo, část
bude vypadat jako stará školní třída a nejmenší
si budou moci pohrát s dobovými hračkami. Do
budoucna je počítáno s tím, že se expozice bude
měnit a přiláká tak více návštěvníků.
Návštěvníci nebudou ochuzeni ani o historii
města Dobříše. Na počátku listopadu se sešlo
vedení města se zástupci rodiny Colloredo-Mannsfeld, svůj záměr jim představilo a domluvilo se na spolupráci města Dobříše a zámku
Dobříš. Rodina Colloredo-Mannsfeld nabídla

k dispozici i velkou chodbu, která je před prostorem stávajícího muzea. Zde bude pro návštěvníky muzea k vidění prezentace historie
města Dobříš.
Na nově vznikající expozici spolupracuje vedení města s Informačním střediskem a Kulturním
střediskem Dobříš. Společně sestavili harmonogram stěhování exponátů a příprav na novou
expozici, a to včetně nezbytných úprav a oprav
stávajících prostor.
Větší část stávajících exponátů bude přesunuta
do archivu města. Po Novém roce budou exponáty digitalizovány. Následně si je budou moci
zájemci i a badatelé v archivu prohlédnout. Dle
harmonogramu bychom se mohli dočkat nové
městské expozice před letními prázdninami
v roce 2016.

Úsekové měření
Město Dobříš chystá úsekové měření v části ulice Pražská od autobusové zastávky u Bobcatu
po křížení s ulicí Nad Prachandou. Výběrové řízení vyhrála firma Gemos dopravní systémy a.s.
Do konce roku 2015 by mělo být úsekové měření spuštěno. Na jaře letošního roku proběhlo
kontrolní měření rychlosti v tomto úseku a měření počtu projíždějících aut. Denně zde v průměru projede kolem 5000 aut v obou směrech.
Povolená rychlost je zde 50 km/hod.
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Víc než polovina řidičů povolený rychlostní limit
překračuje, 200 vozidel denně směrem od Prahy
zde projede rychlostí přes 60 km/hod., více jak
30 aut denně zde projíždí rychlostí přes 70 km/
hod. Některé z měřených vozidel zde projížděla
i rychlostí nad 90 km/hod. V případech, kde bude
přestupek spolehlivě zjištěn, nepůjde přestupek
za řidičem, ale za majitelem auta. Toho vyzve odbor dopravy k zaplacení pokuty. Řidič za takový
přestupek nepřijde o body, ale zaplatí peněžitou
pokutu. Cílem instalace úsekového měření je
zklidnění dopravy a hlavně zajištění větší bezpečnosti v tomto úseku. Další úsekové měření je do
budoucna připravováno i v ulici Plk. B. Petroviče
a mohou následovat i další lokality.

Zimní stadion
Město Dobříš se rozhodlo opět zprovoznit zimní
stadion. Z OPŽP je vypsán dotační titul na změnu
technologie, které bude ekologičtější než nynější
čpavkové chlazení. Projekt je zpracován a bude
podána žádost o dotaci na změnu technologie.
Od prosince 2015 (podle klimatický podmínek)
se počítá se zahájením provozu na stadionu. Na
zprovoznění stadionu byl z rozpočtu města vyčleněn 1 000 000 Kč. Proběhlo opravení pochozích ploch, mantinelů, madel, střídaček, drobné
opravy střechy a plochy. Proběhlo i repasování
mikrověže a kompletní oprava technologie. Byla
zakoupena plynová rolba, která je ve výborném
technickém stavu. V druhé etapě se bude řešit
příprava projektu na zastřešení zimního stadionu a zateplení.

Společenský dům
Projekt na společenský dům je ve fázi zpracování
projektové dokumentace. Jsou hotové průzkumové práce a studie. Do konce listopadu 2015
bude zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a poté bude město žádat o vydání územního rozhodnutí (předpoklad vydání územního
rozhodnutí je březen 2016). Pak bude následovat
zpracování dokumentace pro stavební povolení
a získání stavebního povolení, aby město bylo
připravené v případě vypsání vhodného dotačního titulu a mohlo žádat o dotaci. Předpokládané
náklady na celý projekt jsou ve výši cca 30 mil.
Kč. Podoba návrhu: hlavní sál pro cca 150 sedících diváků s mobilním hledištěm, zázemí pro
občerstvení, 2 klubovny, malý přednáškový sál
a zázemí. Součástí návrhu je i úprava zeleně
v okolí a vybudování 20 parkovacích míst v bezprostřední blízkosti společenského domu.

Komenského náměstí
V současné době je zpracována studie řešení
Komenské v Dobříši.

Nyní bude dopracován do fáze projektové dokumentace a předložen veřejnosti (viz též plánek níže).
Cílem projektu je především zatraktivnění této
významné části města, změna povrchu (vydláždění), obnova zeleně, zklidnění dopravy
a změna parkovacího režimu i přemístění sochy
obětem 1. světové války, která na náměstí v minulosti stála, oprava a obnova inženýrských sítí
a další drobné úpravy.
V současné době probíhá jednání o možnosti
odkoupení pozemků před poštou od stávajících
vlastníků.

Mírové náměstí
První etapa projektu by měla zahrnovat vybudování průjezdných autobusových stání na hlavní
komunikaci směrem k ulici Příbramská, do které
by měla být zahrnuta i obnova zeleně a oprava
chodníků v obou směrech, se současnou změnou parkovacího režimu v této části náměstí.
Zároveň by v první etapě mělo vzniknout místo
pro pořádání veřejných kulturních akcí a shromažování osob, a to v bezprostřední blízkosti
radnice. V druhé etapě by měly být opraveny
inženýrské sítě ve zbývající části náměstí v současnosti převážně sloužící jako autobusové
nádraží a následovat by měla konečná úprava
a obnova dlažby, instalace nového mobiliáře,
úpravy zeleně apod.

Nový systém parkování
Město Dobříš připravilo novou koncepci parkování v městském centru. S nynějším provozovatelem parkovacího systému, společností
Citymetr, byla ukončena smlouva. Důvodem
jsou, mimo jiné, také stávající parkomaty, které
nevydávají parkovací lístky.
Hlavní body změny parkovacího systému:
1) Parkovací stání v ulici Pražská (před prodejnou COOP) – parkovací systém s parkovacím automatem (1 ks) s placeným stáním ¼
hod./5 Kč. Doba placeného stání Po–Pá 7.00–
18.00 hodin, So 7.00–12.00 hodin.
2) Parkovací stání na Mírovém náměstí – parkovací systém s parkovacím automatem
(2 ks) s placeným stáním v režimu 0,5 hodinu zdarma (včetně vydání lístku), další hodina 20 Kč, doba placeného stání jako v bodě
1. Doba placeného stání bude stejná jako
v bodě č. 1.
3) Parkovací stání na Mírovém náměstí (za radnicí) budou pro veřejnost přístupná a budou
v režimu jako v bodě č. 2, s vyčleněním 5 ks
stálých rezidenčních míst pro MěÚ.
4) Parkovací stání na vyhrazeném parkovišti
v ulici Hornická (za sokolovnou) budou nově

Vizualizace – Společenský dům

začleněny do parkovací zóny A. Parkovací
doba od 8.00–17.00 hod.

Investiční záměry města Dobříš
v roce 2016 v oblasti dopravy
1. Úprava dopravního režimu ve městě Dobříš
(usměrnění tranzitní dopravy městem) – 2016
2. Výměna inženýrských sítí předcházející změně krytu vozovky v ulici Pražská v úseku od
světelné křižovatky k zámku Dobříš ve spolupráci se Středočeským krajem – 2016–2018
3. Úprava křižovatky v ulici Pražská u kostelíčku
(umístění světelné signalizace) – 2018
4. Kruhový objezd „U Stodol“ – křižovatka ul.
Čs. Armády a Plk. Petroviče – 2018
5. Úprava dopravního režimu na Tyršově nám. –
2016
6. Výměna dlažebních kostek za asfaltový povrch v ulici Pražská v úseku do České spořitelny ke světelné křižovatce v souvislosti se
zahájením rekonstrukce Mírového náměstí
dle architektonické studie – 2018
7. Úprava autobusových zastávek v lokalitě „Na
Prachandě“ – 2016
8. Kruhový objezd na Křižovatce ulic Plk. B. Petroviče a Partyzána Svobody – 2016
Město Dobříš připravuje pro všechny tyto akce
projektové dokumentace.

Free Wi-Fi hotspot v Dobříši
na Mírovém náměstí
Město Dobříš zajistilo a zprovoznilo bezplatné připojení k internetu na Mírovém náměstí.
Sí má název DOBRIS_FREE. Cílem je umožnit
občanům i turistům přístup k informacím zdarma. Nabídka bezplatného připojení k internetu
zvyšuje komfort pro obyvatele i návštěvníky. Zavedení služby je možné díky spolupráci města
Dobříš s Dobříš.NET work.

Aplikace „Hlášení závad“
Město Dobříš spustilo v květnu letošního roku
novou aplikaci Hlášení závad na městském
majetku, kterou najdete na stránkách města
Dobříš. Pomocí této aplikace mohou občané
komunikovat se zaměstnanci města v případě zjištění závady na majetku města nebo na
veřejných prostranství. Hlášení umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na problémy ve městě. Jelikož je aplikace přístupná
i ze všech mobilních zařízení, je pro občany
jednoduché zjištěný problém rovnou nafotit
a odeslat. Tímto zaměstnanci města i na občany apelují, aby této možnosti využívali, jelikož
poslané fotografie uspíší vyřízení žádosti.

Vizualizace – Komenského náměstí
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Zpráva o hospodaření města
Agendu související s hospodařením města s jeho příjmy a výdaji, zajištěním finančních prostředků
pro fungování běžných činností souvisejících s provozem města, jeho příspěvkových organizací
i chodem městského úřadu má na starosti Komise pro ekonomiku a rozpočet. V působnosti této
komise je také zpracování investičních výhledů města, odpisy pohledávek a ostatní příspěvky, investicemi, pronájmem a případným prodejem městského majetku apod.
Hospodaření za rok 2015 není v tomto období
prozatím možno zhodnotit zcela přesně, ale už
te je možno říci, že ekonomická situace v průběhu roku byla stabilní a nedošlo k žádným výkyvům, které by negativně ovlivnily hospodaření
města. V rámci roku 2015 bylo připraveno, projednáno a schváleno 6 rozpočtových opatření,
která reagovala na aktuální provozní a ekonomickou situaci města. V zásadě je možno říci,
že hospodaření města ke konci roku skončilo
s finanční rezervou ve výši asi 29 mil. Kč.
V době, kdy tento informační materiál vychází, je již pravděpodobně schválen rozpočet na
rok 2016. Ten prochází obvyklým schvalovacím
procesem. Nejprve jsou jednotlivé položky jeho
návrhu projednány se subjekty, jichž se týkají,
poté se k němu vyjádří Rada města a projedná
jej i finanční výbor. Poté se projednává rozpočet
na veřejném zasedání zastupitelstva města.
Rozpočet příštího roku předpokládá výdaje
ve výši 166 mil. Kč, příjmy ve výši 154 mil. Kč.
Z toho je zřejmé, že rozpočet je schodkový, není
vyrovnaný. Výdaje převyšují příjmy o 12 mil. Kč.

Můžeme si to dovolit díky tomu, že nám zbývá finanční rezerva z roku 2015. Velký důraz je
v rozpočtu kladen na opravy inženýrských sítí
v místech, kde se předpokládá budoucí investice do rekonstrukce vozovek a chodníků. Jedná
se zejména o Mírové náměstí, Komenského náměstí, ulici Zborovskou a Na Lukách a další lokality. Větší část výdajů se také bude týkat spoluúčasti města na dotovaných projektech, např.
rozšíření stávajícího sběrného dvora, rozšíření
kapacity mateřských a základních škol, revitalizace městské zeleně atd.
Z finančního hlediska je možno říci, že na investice dáváme zhruba o 1 mil Kč více než v roce
minulém a zhruba o 16 mil. Kč více než v roce
2014. Celkově se v příštím roce plánuje investovat 43 mil. Kč. Nejvýznamnější akce z hlediska významu i z hlediska financí na rok 2016
jsou: přístavba 1. ZŠ, přístavba 5. MŠ, úprava
sběrného dvora a revitalizace městské zeleně.
Úvěr města je momentálně okolo 22 mil. Kč.
Začátkem roku se splatila mimořádná splátka
v hodnotě 10 mil. Kč, čím se úvěr výrazně snížil.

Splátky úvěru jsou v současné době 5 mil. Kč.
Naším cílem je nenavyšovat úvěrovou angažovanost nad rámec úvěru, který jsme převzali od
minulého vedení. Druhá věc, kterou se snažíme dodržovat, je nenavyšovat rozpočet skrytými výdaji. Další věc, kterou jsme si stanovili
je, že rozpočet bude mít vždy nějakou rezervu.
Ta je pro příští rok 12,5 mil. Kč. Rezerva kryje
náklady, které mohou nastat, aniž bychom je
předpokládali. Mohou nastat různé havarijní
situace, různé komplikace. Úroveň 12,2 mil. Kč
je podle mě správná. Systém tvorby rezerv bychom si chtěli po celé volební období udržet
v této úrovni.
Je možno konstatovat, že rozpočet roku 2015
dopadl dobře. Je fakt, že ekonomika se posuzuje
podle toho, jestli na všechno bylo dost peněz.
Jestli to, co se chtělo udělat, bylo profinancováno a jestli nebylo nutné shánět nějaké vedlejší
zdroje v podobě úvěru a podobně. Na druhou
stranu je to tak, že je potřeba najít hranici mezi
tím, aby se udělaly nové věci, aby se vymyslely projekty, které mají smysl pro lidi a abychom
splnili to, co jsme slíbili našim voličům. Zároveň
se musíme se snažit nedostat město do finanční
krize nebo jiných problémů. To se v roce 2015
podařilo. Budeme dělat vše pro to, aby se to
podařilo i v příštím roce.

Přehled investičních akcí za rok 2015
Úpravy místní komunikace
v ul. Plk. B. Petroviče, Dobříš

Poskytovatel dotace/dotační titul:
Regionální rada regionu soudržnosti Střední
Čechy/ROP NUTS II Střední Čechy – Regionální dopravní infrastruktura
Financování projektu:
celkové náklady: 5 985 091,15 Kč s DPH
dotace: 4 613 908,47 Kč (předpokládaná
výše)
vlastní zdroje: 1 371 182,68 Kč
Realizace: 9/2015
Obsah: V rámci projektu byl vyměněn stávající povrch z kamenných kostek za asfalt
v úseku od křižovatky s ulicí U Slovanky až po
hranu křižovatky s ulicí Part. Svobody. Dále
byl zrekonstruován prostor kolem autobusové zastávky, obnoveno vodorovné značení a zrušen jeden nevyhovující přechod pro
chodce. Díky realizovaným opatřením došlo
ke snížení akustické zátěže v řešené lokalitě
i v blízkém okolí, a k celkovému zvýšení bezpečnosti a pohodlí silničního provozu.

Úpravy místní komunikace
v ul. Fričova a Školní, Dobříš

Poskytovatel dotace/dotační titul:
Regionální rada regionu soudržnosti Střední
Čechy/ROP NUTS II Střední Čechy – Regionální dopravní infrastruktura
Financování projektu:
celkové náklady: 7 879 497,34 Kč s DPH
dotace: 4 364 772,90 Kč
vlastní zdroje: 3 514 724,44 Kč
Realizace: 5/2015
Obsah: Projekt zahrnoval obnovu povrchů
v ulicích Fričova a Školní, obnovu a rozšíření
parkovacích stání v dané lokalitě, a úpravu
rozlehlé křižovatky ulic Příbramská, Fričova
a Husova.

Stavební úpravy domu č. p. 71,
Dobříš

Poskytovatel dotace/dotační titul:
Ministerstvo životního prostředí/Operační
program Životní prostředí – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)
Financování projektu:
celkové náklady: 2 979 998,76 Kč s DPH
dotace: 1 567 840,50 Kč
vlastní zdroje: 1 412 158,26 Kč
Realizace: 6/2015
Obsah: Stavební úpravy domu, v němž sídlí depozitář městského muzea, zahrnovaly
především zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, a výměnu okenních a dveřních výplní v bytech půdní vestavby. V rámci
projektu byly také ošetřeny zvlhlé malby
v depozitáři muzea, dále byla opravena venkovní terasa nad zkušebnami umělecké školy
a schody v interiéru, které k ní vedou.
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Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže
ve městě Dobříš

Poskytovatel dotace/dotační titul:
Nadace ČEZ/Oranžový přechod
Financování projektu:
celkové náklady: 100 483,20 Kč s DPH
dotace: 100 000 Kč
vlastní zdroje: 483,20 Kč
Realizace: 9/2015
Obsah: Díky příspěvku Nadace ČEZ bylo
vybudováno osvětlení přechodu v ulici Příbramská, kde denně přechází mnoho dětí
a mládeže na cestě do svých vzdělávacích
zařízení. Nové osvětlení již z dálky upozorňuje řidiče, že se pohybují v obydlené
zástavbě, a tak se chodci při přecházení
frekventovaného přechodu na kraji města
mohou cítit bezpečněji.

Po Dobříši a okolí na kole
Poskytovatel dotace/dotační titul:
Ministerstvo pro místní rozvoj/Národní program cestovního ruchu
Financování projektu:
celkové náklady: 287 581 Kč s DPH
dotace: 143 790,50 Kč
vlastní zdroje: 143 790,50 Kč
Realizace: v realizaci
Obsah: Hlavním posláním projektu je rozvoj cykloturistiky v regionu Dobříšsko se zaměřením na rodiny s dětmi a seniory. V rámci
projektu dojde k vybudování 1 ks bikeboxu
(zapůjčení kol v Infocentru města), nákupu
10 ks městských kol, 3 ks odpočívadel, 3 ks
odpadkových košů, 15 ks infotabulí, vyhotovení cykloturistických map.

Úprava veřejného osvětlení
v ul. Zborovská
Poskytovatel dotace/dotační titul:
bez dotace
Financování projektu:
celkové náklady: 31 873,82 Kč
dotace: 0 Kč
vlastní zdroje: 31 873,82 Kč
Realizace: 10/2015
Obsah: V ul. Zborovská (v křižovatce s ul.
Pionýrů) bylo rozšířeno veřejné osvětlení
o jednu lampu veřejného osvětlení. Stavbu
realizovala společnost Dokas Dobříš spol.
s r.o.

Zateplení budovy městské polikliniky
v Dobříši

Konsolidace IT města Dobříše“

Poskytovatel dotace/dotační titul:
Ministerstvo životního prostředí/Operační
program životní prostředí
Financování projektu:
celkové náklady: 5 521 377,98 Kč bez DPH
dotace: 2 743 203,40 Kč
vlastní zdroje: 2 778 174,58 Kč
Realizace: 9/2015
Obsah: Předmětem podpory je zlepšení
tepelně – technických vlastností budovy.
Jednalo se o úpravy spočívající v zateplení
obvodového pláště, výměně výplní otvorů,
zateplení střešního pláště nad starou částí
objektu a zateplení střechy nad přístavbou
v celkové výměře 2 713 m2. Estetický vzhled
budovy se podstatně zlepšil a to i díky úpravě anglického dvorku a přilehlých chodníků.
Předpokládané roční provozní úspory činí
675 590 Kč včetně DPH.

Poskytovatel dotace/dotační titul:
Ministerstvo pro místní rozvoj/Integrovaný
operační program
Financování projektu:
celkové náklady: 2 950 196,24 Kč s DPH
dotace: 2 507 666,79 Kč
vlastní zdroje: 442 529,40 Kč
Realizace: 8/2015
Obsah: Předmětem projektu je zvýšení HW
a SW vybavení města Dobříše a tím i úrovně
poskytovaných služeb. Projekt je rozdělen
do tří částí.
část I – Konsolidace HW a SW úřadu včetně
virtualizací aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury – úprava LAN rozvodů na budově č.p. 119 včetně HW infrastruktury
část II – Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktury TC ORP Dobříš – řešení sítě
LAN, její bezpečné připojení k síti Internet
a zavedení systému sledování
část III – Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry
veřejné správy (tzv. portál úředníka) – dodávka a instalace SW včetně zdrojových
kódů a komponent

Restaurování sochy sv. Leonarda

Oprava komunikace v ul. Dělnická

Financování projektu:
celkové náklady: 360 063 Kč
dotace: 144 235 Kč
vlastní zdroje: 215 828 Kč
Realizace: 10/2015
Obsah: Socha byla v říjnu 2014 převezena
k restaurování do atelieru. Při převozu došlo
k rozpadnutí sochy na několik části, proto
byl navržen jiný postup restaurování – vakuové napouštění sochy. Při napouštění byla
ale zjištěna neúměrně vysoká nasákavost
kamene sochy, proto byly vzorky kamene
odeslány do laboratoře a na základě výsledků testů bylo rozhodnuto, že socha ani po
dokončení restaurování metodou vakuového napouštění nebude moci být osazena
v exteriéru a na původní místo bude osazena kopie. V současné době je dokončeno
restaurování.

Poskytovatel dotace/dotační titul:
bez dotace
Financování projektu:
celkové náklady: 4 052 059,33 Kč
dotace: 0 Kč
vlastní zdroje: 4 052 059,33 Kč
Realizace: 5/2015
Obsah: Oprava komunikace v ul. Dělnická
řešila opravu asfaltového povrchu v ulici
a opravu vjezdů a parkovacích stání, které
byly provedeny z betonové dlažby. Stavební
práce na opravě povrchů komunikace prováděla společnost BES Benešov s.r.o. Před
realizací povrchů komunikace byla v ulici
provedena obnova vodovodu a kanalizace.
V návaznosti na opravu povrchu bylo v ulici
vyměněno i veřejné osvětlení.

Poskytovatel dotace/dotační titul:
Ministerstvo kultury
– Podpora obnovy
kulturních památek
prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností – rok 2014,
Ministerstvo kultury
– Havarijní fond – rok
2015
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Úprava vnitrobloku v ul. Fričova

Oprava chodníku u polikliniky

Poskytovatel dotace/dotační titul:
bez dotace
Financování projektu:
celkové náklady: 638 640,14 Kč
dotace: 0 Kč
vlastní zdroje: 638 640,14 Kč
Realizace: 10/2015
Obsah: Úprava vnitrobloku v ul. Fričova
řešila úpravu parkovacích stání (jejich rozšíření) a opravu příjezdových komunikací
k objektům 1105–1108. Stavbu realizovala
společnost Strabag a.s.

Poskytovatel dotace/dotační titul:
bez dotace
Financování projektu:
celkové náklady: 588 470 Kč
dotace: 0 Kč
vlastní zdroje: 588 470 Kč
Realizace: 11/2015 (probíhá)
Obsah: Oprava chodníku podél městské
polikliniky. Stávající degradovaný asfaltový
povrch bude nahrazen novým asfaltovým
povrchem. Stavbu realizovala společnost
Dokas Dobříš spol. s r.o.

Rozšíření zábradlí u revitalizovaného
schodiště před severním průčelím
zámku Dobříš

Obnova vodovodu a kanalizace
v ul. Zborovská“

Poskytovatel dotace/dotační titul:
bez dotace
Financování projektu:
celkové náklady: 125 092 Kč
dotace: 0 Kč
vlastní zdroje: 125 092 Kč
Realizace: 9/2015
Obsah: V ul. Pražská, u revitalizovaného
schodiště před severním průčelím zámku
Dobříš, bylo provedeno prodloužení zábradlí podél frekventované krajské komunikace. Instalací zábradlí došlo ke zvýšení
bezpečnosti procházejících chodců. Stavbu
realizovala společnost Dokas Dobříš spol.
s r.o.

Poskytovatel dotace/dotační titul:
bez dotace
Financování projektu:
celkové náklady: 1 794 494 Kč
dotace: 0 Kč
vlastní zdroje: 1 794 494 Kč
Realizace: 11/2015
Obsah: V ul. Zborovská došlo k obnově vodovodu a kanalizace. V souběhu provedla
společnost ČEZ a.s. kabelizaci svého zařízení a v roce 2016 bude probíhat v této ulici
oprava komunikačních ploch. Obnovu realizovala Vodohospodářská společnost Dobříš
spol. s r.o.

Havarijní oprava střechy polikliniky
č.p. 38

ZŠ Lidická – výměna oken na
severozápadní fasádě objektu

Poskytovatel dotace/dotační titul:
bez dotace
Financování projektu:
celkové náklady: 1 669 587,33 Kč
dotace: 0 Kč
vlastní zdroje: 1 669 587,33 Kč
Realizace: 4/2015
Obsah: Havarijní opravu střechy městské polikliniky bylo provést z důvodu zatékání srážkové vody. Havarijní stav bylo nutno řešit okamžitě, aby se zamezilo dalším škodám. Stavbu
realizovala společnost Fous střechy s.r.o.

Poskytovatel dotace/dotační titul:
bez dotace
Financování projektu:
celkové náklady: 176 140,91 Kč
dotace: 0 Kč
vlastní zdroje: 176 140,91 Kč
Realizace: 8/2015
Obsah: Výměnou okenních výplní došlo
k zlepšení tepelněizolačních vlastností objektu ZŠ v ul. Lidická. Stavbu realizovala
společnost CETOS CZ s.r.o.

Oprava anglického dvorku
u polikliniky

Poskytovatel dotace/dotační titul:
bez dotace
Financování projektu:
celkové náklady: 202 018 Kč
dotace: 0 Kč
vlastní zdroje: 202 018 Kč
Realizace: 10/2015
Obsah: Oprava anglického dvorku u městské polikliniky obsahovala revitalizaci fasády opěrné zdi a umístění zábradlí a laviček
podél chodníku u polikliniky. Stavbu realizovala společnost Dokas Dobříš spol. s r.o.

1. ZŠ – I. etapa opravy soklů

Poskytovatel dotace/dotační titul:
bez dotace
Financování projektu:
celkové náklady: 243 568 Kč
dotace: 0 Kč
vlastní zdroje: 243 568 Kč
Realizace: 8/2015
Obsah: Byly provedeny stavební úpravy poškozených soklů na objektu 1. ZŠ – I. etapa.
Stavbu realizovala společnost Dokas Dobříš
spol. s r.o.

Stavební úpravy a zateplení hlavní
budovy DOKAS

Poskytovatel dotace/dotační titul:
Státního fondu životního prostředí a z EU/
fondu soudržnosti
Financování projektu:
celkové náklady: 3 717 457,66 Kč s DPH
dotace: 1 472 186,97 Kč
vlastní zdroje: 2 245 270,69 Kč
Realizace: 9/2015
Obsah: Zateplení obvodových plášů, zateplení střešní konstrukce budovy, výměna
oken a dveří. Dále provedení nových klempířských prvků a hromosvodové soustavy.
Cílem tohoto projektu bylo zlepšení tepelně
– technických vlastností budovy.
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Stavební úpravy a zateplení objektu
vrátnice DOKAS
Poskytovatel dotace/dotační titul:
bez dotace
Financování projektu:
celkové náklady: 2 000 000 Kč
dotace: 0 Kč
vlastní zdroje: 2 000 000 Kč
Realizace: 10/2015
Obsah: Stavební úpravy zahrnovaly přístavbu části vestibulu, výměnu střešní části, výměnu výplní otvorů, změnu řešení hlavního
vchodu do budovy, úpravu vchodu na sběrný dvůr, vybudování jedné kanceláře, úpravu
chodby a přijímacích prostor.

Technika nakoupená firmou DOKAS

1 popelářské auto SCANIA – s vyklápěčem
a s nástavbou
1 auto na sběr separovaného odpadu IVECO
1 popelářské auto MAN – s vyklápěčem a nástavbou – zápůjčka s následným odkupem
Celkové náklady 9 000 000 Kč bez DPH

Opravy komunikací: Krajská správa a údržba komunikací 2015
V letošním roce proběhlo podle plánu dohodnutého s městem Dobříš několik oprav komunikací ve správě Krajské správy a údržby silnic,
další jsou naplánovány.
Ulice Pražská od hřbitova k Lidlu
Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje zajistila stavební práce na opravě komunikace II/114 v ulici Pražská v úseku od hřbitova
ke křižovatce u Lidlu. Vozovka zde byla ve špatném technickém stavu, rekonstrukce komunikace přispěla ke zlepšení vlastností povrchu.
Opravu komunikace prováděla firma Silnice TS
Chouzavá, projekt byl financován z prostředků
Středočeského kraje a národních zdrojů.

Název projektu:
Kopie sochy sv. Leonarda

Čs. Armády
Další projekt, který KSÚS Středočeského kraje zrealizovala, je úprava komunikace v ulici
Čs. Armády v úseku od kulturního domu ke
křižovatce s ulicí Plk. B. Petroviče a Brodecké. Zde došlo k výměně stávajícího povrchu
za protihlukový asfalt. Protihlukový koberec
účinně a trvale snižuje emise valivého hluku
a oproti drenážnímu asfaltu je méně náchylný
k zanesení. Stavební práce na tomto projektu
zajišuje firma BES Benešov s.r.o. Rekonstrukci vozovky předcházela výměna nutných součástí vodovodů a kanalizací provedená VHS
Dobříš.

Poskytovatel dotace/dotační titul:
Středočeský kraj – Fond kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání
Podpora kultury a obnovy památek
Oblast obnova kulturních památek

Vodohospodářská společnost Dobříš
spol. s r.o.
Posílení kapacity vodních zdrojů
V současné době probíhá výstavba vodovodního přivaděče, který bude sloužit k propojení čtyř nově vybudovaných vrtů v oblasti Sychrova s vodojemem Trnová.
V průběhu r. 2015 bylo vybudováno vedení
elektrické energie, které bude tyto zdroje
napájet.
Vybudováním těchto zdrojů a jejich uvedení
do provozu získá město Dobříš 6–8 l/s, které
mohou být zásadní pro soběstačnost v zásobování pitnou vodou.

Další plánované akce
Do budoucna KSÚS Stř. kraje plánuje i opravu
komunikace III/114 23, v úseku od hřbitova ke
křižovatce na Starou Hu. Při stavebních pracích na této komunikaci bude provedeno vyrovnání a úprava stávajícího povrchu a bude
zde položen nový asfaltový koberec. Připravuje se také výměna povrchu v ulici Příbramská
(v úseku od Mírového náměstí k čerpací stanici
Benzina) a dále v úseku od světelné křižovatky na Mírovém náměstí k dobříšskému zámku.
Také těmto akcím musí předcházet výměna inženýrských sítí ve vlastnictví města.
Ve správě Středočeského kraje právě probíhá
i obnova přechodů na silnicích.

Financování projektu:
celkové náklady: 373 285 Kč včetně DPH
(předpokládané náklady)
dotace: 180 000 Kč
vlastní zdroje: 193 285 Kč
celkové náklady: 533 735 Kč
dotace: 0 Kč, vlastní zdroje: 533 735 Kč

Realizace:
10/2016

Úprava veřejného osvětlení
v ul. Plk. B. Petroviče

bez dotace

Úprava veřejného osvětlení
v ul. U Plovárny

bez dotace

celkové náklady: 59 008,07 Kč
dotace: 0 Kč, vlastní zdroje: 59 008,07 Kč

10/2015

Úprava veřejného osvětlení
v ul. Školní

bez dotace

celkové náklady: 47 957 Kč
dotace: 0 Kč, vlastní zdroje: 47 957 Kč

6/2015

Nasvětlení průchodu částí
bývalého areálu RZ

bez dotace

celkové náklady: 91 000 Kč
dotace: 0 Kč, vlastní zdroje: 91 000 Kč

6/2015

Obnova vodovodu a kanalizace
v ul. Plk. B. Petroviče

bez dotace

celkové náklady: 3 153 105 Kč
dotace: 0 Kč, vlastní zdroje: 3 153 105 Kč

7/2015

Obnova vodovodu
v ul. Fričova

bez dotace

celkové náklady: 600 000 Kč
dotace: 0 Kč, vlastní zdroje: 600 000 Kč

4/2015

Obnova vodovodu v ul.
Na Trávníkách

bez dotace

celkové náklady: 130 000 Kč
dotace: 0 Kč, vlastní zdroje: 130 000 Kč

12/2015

Úprava veřejného osvětlení
v ul. Fričova

bez dotace

celkové náklady: 544 990,05 Kč
dotace: 0 Kč, vlastní zdroje: 544 990,05 Kč

3/2015

Obnova trafostanice v areálu
čistírny odpadních vod

bez dotace

celkové náklady: 600 000 Kč
dotace: 0 Kč, vlastní zdroje: 600 000 Kč

6/2015

Úsekové měření rychlosti
v ul. Pražská

bez dotace

celkové náklady: 1 633 500 Kč
dotace: 0 Kč, vlastní zdroje: 1 633 500 Kč

12/2015

Obnova vodovodu a kanalizace
v části ul. Pražská
(od č.p. 26 k č.p. 112)

bez dotace

celkové náklady: 500 000 Kč
dotace: 0 Kč, vlastní zdroje: 500 000 Kč

12/2015

4. MŠ – výměna oken a dveří
v technickém pavilonu

bez dotace

Výměna oken – č.p. 106

bez dotace

5. MŠ – stavební úpravy
spojovacího mostu

bez dotace

celkové náklady: 245 279,10 Kč
dotace: 0 Kč, vlastní zdroje: 245 279,10 Kč
celkové náklady: 235 928,00 Kč
dotace: 0 Kč, vlastní zdroje: 235 928,00 Kč
celkové náklady: 568 096,00 Kč
dotace: 0 Kč, vlastní zdroje: 568 096,00 Kč

10/2015

8/2015
10/2015
11/2015
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