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Dotační projekt „Efektivní 
správa Zdravého města 
Dobříše“

Město Dobříš podalo v dubnu 
loňského roku žádost o dotaci 
na projekt, který má za cíl posílit 
efektivnost veřejné správy a op-
timalizovat procesy a postupy ve 
veřejné správě, a to zejména pro-
střednictvím zvyšování znalostí 
a dovedností pracovníků, rozvoje 
politik a strategií v oblasti lid-
ských zdrojů a snižování adminis-
trativní zátěže občanů i úředníků. 
Celkově by mělo dojít ke zkvalit-
nění řízení města a  Městského 
úřadu Dobříš a zlepšení spoluprá-
ce s  občany. Projekt je fi nančně 
podpořen prostředky EU v rámci 
Operačního programu Zaměst-
nanost částkou 3 618 554 Kč, což 
představuje 95  % z celkových 
způsobilých nákladů. Realiza-
ce projektu bude trvat souvisle 
24 měsíců s datem zahájení 1. 1. 
2017. Hlavní aktivity, které budou 
v rámci projektu probíhat, jsou:
� Zpracování 5 strategických do-
kumentů města (akční plán rozvo-
je města Dobříše, marketingová 
a  komunikační strategie města, 
dokument pro rozvoj volnoča-
sových aktivit na Dobříši a v jeho 
okolí, územně dopravní koncepce 
/koncepce bezpečné mobility/, 
plán odpadového hospodářství).
� Činnost spojená s vykonává-
ním místní Agendy 21 a postu-
pem ze stávající kategorie D do 
kategorie C.
� Vzdělávání úředníků a sdílení 
dobré praxe s okolními obcemi 
formou workshopů.
Výsledky projektu by měly být 
přínosné nejen zaměstnancům 
města, ale také občanům celé 
ORP Dobříš. 

Za město Dobříš Ing. Markéta 
Flígrová, odbor místního rozvoje
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V pondělí 23. 1. 2017 začala na zimním stadionu v Dobříši akce s názvem 
„Týden bruslení“. Zahájení proběhlo za účasti Mgr. Stanislava Vacka, MPA 
– starosty města, Slavomíra Lenera – šéftrenéra Českého svazu ledního 
hokeje, Dominika Haška – „Dominátora“ a Filipa Kahouna – za HC Dobříš. 
Na ledě se sešli milovníci bruslení, kteří měli možnost osobně se setkat 
a v doprovodu hitů z reproduktorů pana Jana Voděry si společně s hoke-
jovými legendami zabruslit. V zahajovacím proslovu přáli pan Lener i pan 
Hašek hodně zdaru všem bruslařským nadšencům a úspěšnou realizaci 
projektu nového zimního stadionu. První den akce byl úspěšně zakončen 
focením a autogramiádou. 

Ing. Kateřina Klánová, Informační středisko Dobříš

Rozhovor s novým místostarostou Dobříše, 
Ing. Tomášem Hadžegou
Můžete mi říci, proč jste přijal nominaci na místostarostu města Dob-
říše?
Jistě, pokusím se stručně. Ale nečekejte, že moje rozhodnutí mělo jen je-
den důvod. Vzhledem k tomu, že jsem předem věděl o rozhodnutí pana 
MUDr. Holobrady rezignovat na uvedenou funkci, měl jsem samozřejmě 
zájem na tom, aby dobříšská ČSSD neztrácela pozice ve vedení města. 
Kandidoval jsem za tuto politickou stranu, a mám proto nějaký závazek 
k voličům. Dalším důvodem je skutečnost, že mě aktivita pro město Dob-

říš hodně baví a předpokládám, že 
mi pozice místostarosty umožní 
častější a aktivnější zasahování do 
rozhodování ve městě.

Pozici místostarosty jste se roz-
hodl vykonávat jako neuvolně-
nou. Myslíte si, že i přesto bude-
te mít na město Dobříš víc času?
Je pravda, že jsem chtěl zůstat neu-
volněným místostarostou, protože 
mám poměrně zodpovědnou po-
zici v Oblastní nemocnici Příbram. 
Ale vzhledem k tomu, že jsem byl 
zvolen místostarostou, tak jsem 
si pracovní úvazek v zaměstnání 
snížil na 4 dny v týdnu, abych měl 
pro činnost pro město větší prostor 
i jako neuvolněný místostarosta. 

Myslíte si, že bude více občanů, 
kteří Vaše zvolení hodnotí pozi-
tivně nebo naopak negativně?
Odpovím příslovím: Není člověk 
ten, aby se zavděčil lidem všem. 
Ale hodnocen bych měl být až po 
nějakém období ve funkci a ne 
předem. Opozice samozřejmě moc 
nadšená není, ale vyjádření pana 
Mgr. Melši, který konstatoval na za-
stupitelstvu, že je to lepší, i když ne 
úplně dobré, je pro mě určitým po-
vzbuzením. Nejvíc negativně hod-
notí moje zvolení manželka, která 
ke mně byla po volebním zastupi-
telstvu pár dní velmi „nesdílná“.

Změní se Vaše činnosti v rámci 
vedení města po zvolení mís-
tostarostou a jaké oblasti bude-
te mít nadále na starosti?
Neřekl bych, že se moje činnost ve 
městě nějak zásadně změní, spíš 
bych řekl, že bude výrazně aktivněj-
ší. Jednak z důvodu většího rozsahu 
času, který budu moci těmto aktivi-
tám z důvodu snížení pracovního 
úvazku věnovat a dále také proto, 
že se budu moci účastnit širšího 
okruhu jednání z různých oblastí. 
I  do budoucna však považuji za 
svou prioritu fi nance a rozpočet 
města, protože téměř veškeré akce 
mají vždy svůj fi nanční odraz v roz-
počtu. Hlavním smyslem mojí čin-
nosti je podporovat fi nancování ro-
zumných a pro Dobříš potřebných 
projektů ...

pokračování na straně 2
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pokračování z titulní strany
... a snažit se zabránit realizaci nerozumných pro-
jektů, které se občas také objeví na stole. 
Udržet rozpočet města v dobré kondici a zajistit, 
aby se město nesmyslně nezadlužilo, je dosta-
tečně vážný úkol. 

Budete mít podle Vašeho názoru větší vliv na 
řízení města?
S vlivem na řízení města je to poněkud kompli-
kované. Mnoho občanů si myslí, že největší vliv 

na řízení města má starosta a místostarostové. 
Skutečnost je ale trochu jiná. Rozhodujícím řídi-
cím orgánem města je rada města a ta je vždy 
složena podle koaličních dohod. Vzhledem 
k tomu, že na Dobříši je voličské spektrum po-
měrně roztříštěné, tak současná koalice je do-
konce čtyřbarevná (ČSSD, STAN, TOP 09, ANO). 
Proto rozhodování není jednoduché, zásadně 
ho neovlivní jednotlivci ani politické strany a jde 
ve většině případů o kompromis. Jestli je to ve 
finále správně, posoudí až občané města.

Cena města Dobříše  
za rok 2016
Znáte výjimečnou osobnost našeho města? 
Kolektiv občanů, který si zaslouží takto ocenit? 
Navrhněte je na Cenu města Dobříše za rok 
2016! Cena města Dobříše je udělována za vý-
znamnou činnost, dílo, sportovní výkon nebo 
prezentaci města nebo také za celoživotní pří-
nos městu. 
Oblasti, ve kterých můžete navrhovat: Kultura 
• Sport • Věda a výzkum • Výchova a vzdělá-
vání • Hospodářský rozvoj • Jiné (za záchranu 
života apod.).
Písemné návrhy mohou předkládat komise 
zřízené radou města, výbory zřízené zastupi-
telstvem města, jednotliví členové ZM, spolky 
a sdružení, občané a právní subjekty, a to nej-
později do pátku 31. 3. 2017 na sekretariát 
starosty města paní Bc. Lucii Oplíštilové, e-mail: 
oplistilova@mestodobris.cz nebo na adresu: 
město Dobříš, sekretariát vedení města, Mírové 
náměstí 119, 263 01 Dobříš. 
Cena města Dobříše za rok 2016 bude předá-
na jednotlivcům nebo kolektivu starostou, a to 
jménem Zastupitelstva města Dobříše, na slav-
nostním večeru v sobotu 23. 9. 2017 na zámku 
Dobříš.

Pozvánka na veřejné 
zasedání Zastupitelstva 
města Dobříše,

které se uskuteční ve čtvrtek 9. února 2017  
od 17.00 hod. ve společenském sále KD Dobříš.
Program jednání bude v termínu zveřejněn na 
úřední desce města Dobříše a na www.mes-
todobris.cz. On-line přenos jednání na webu 
města.

Jaký byl 1. kulatý stůl v Dobříši?
Ve čtvrtek 19. 1. 2017 od 18.00 hodin proběhl ve společenském sále Kulturního střediska Dobříš 
1. kulatý stůl pod záštitou vedení města Dobříše. Pro veřejnost byla připravena prezentace na téma 
„Projekt revitalizace městské zeleně v Dobříši“ a následná řízená diskuze. Sál kulturního domu byl 
zaplněn lidmi od začátku večera a mezi účastníky, kterých bylo zhruba 40, byli jak zástupci vedení 
města, tak i odborníci na dané téma, a především místní občané.
Průvodcem večera byl zkušený moderátor Roman Bradáč, který hned v úvodu seznámil přítomné 
s tématem a uvedl v širších souvislostech hlavní body pro mnohé citlivého tématu, týkajícího se 
stromů, keřů a další zeleně ve městě Dobříš. V úvodu všechny přivítal starosta města Stanislav Vacek, 
který v první řadě vyslovil díky spoluobčanům, kteří o věci veřejné projevili zájem a přišli o projektu 
diskutovat. Následně bylo slovo předáno zpracovatelce projektu Monice Součkové. Projektantka 
při představování návrhů jednotlivých úprav zeleně vždy popsala důvody vedoucí k těmto krokům 
a navrhla také možné varianty řešení. Již během představování současného stavu jednotlivých lo-
kalit a jejich zamýšlených úprav byly vznášeny dotazy, týkající se obecně údržby veřejné zeleně, 
konkrétních míst, konkrétních keřů, stromů a další zeleně. V rámci diskuze pak na dotazy odpovídala 
nejen zpracovatelka projektu, ale také zástupci města Dobříše. Společně se tak řešily otázky, týkající 
se navrhovaného kácení topolů, možnost dosadby ovocnými či jehličnatými stromy v centru města, 
náhrady a dosadby keřů, ale také další péče o veřejnou zeleň a zapojení samotných občanů do této 
údržby ve spolupráci s majiteli pozemků. V rámci diskuze se také odpovídalo na otázky týkající se 
Mírového náměstí, udržitelnosti samotného projektu a jeho financování. Odpovězeno bylo mimo 
jiné také na dotaz, týkající se provedeného dendrologického průzkumu nebo postupu při zapraco-
vání připomínek občanů do samotného projektu. Z podnětu diskutujících byly na stránky města 
www.mestodobris.cz doplněny další podklady – projekt a fotodokumentace, se kterými se přítomní 
při jednání seznámili a ke kterým se mohla veřejnost nadále vyjadřovat a vznášet své připomínky, 
dotazy, a to do 31. ledna 2017. Nyní město Dobříš plánuje k tomuto tématu další veřejné projedná-
ní, jehož termín je stanoven na pondělí 13. února 2017 od 18.00 v KD Dobříš. 

Za Zdravé město Dobříš a MA21
Ing. Denisa Havlíčková – zodpovědný politik, Šárka Krůtová, DiS. – koordinátor

Realizováno v rámci:

Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

Rozpočet 2017

Příjmy jsou v celkové výši 183 153 tis. Kč, výdaje 
ve výši 211 360 tis. Kč, financování tvoří splátky 
úvěrů – 5 181 tis. Kč a předpokládaný přebytek 
roku 2016 ve výši 47 000 tis. Kč. 
Jedná se tedy o schodkový rozpočet, schodek 
je pokryt finančními prostředky (přebytkem) 
minulých let.
Celková finanční rezerva pro rok 2017 je navrže-
na ve výši 13 612 tis. Kč. 
Další rezerva ve výši 12 100 tis. Kč je alokována 
přímo ve výdajové stránce rozpočtu a je určena 
na spolufinancování akcí po případném získání 
dotace.
Celkové příjmy jsou tvořeny daňovými příjmy 
ve výši 127,44 mil. Kč a nedaňovými ve výši 
27,87  mil. Kč, přijatými neinvestičními dotace-
mi ve výši 23,24 mil. Kč a kapitálovými příjmy 

ve výši 4,6 mil. Kč (záměr prodat některé bytové 
jednotky).
Celkové výdaje se skládají z běžných (neinves-
tičních) výdajů ve výši cca 150,01 mil. Kč (z toho 
mimořádné ve výši 16,2 mil. Kč) a kapitálových 
(investičních) ve výši cca 61,35 mil. Kč. 
V rámci investic a obnovy majetku bude fi-
nančně nejnáročnější oblast školství, kde měs-
to plánuje investovat z vlastních zdrojů ve výši 
22,4 mil. Kč, dále oblast sportu a kultury s část-
kou 13,2 mil. Kč, do oblasti vodohospodářství je 
naplánována obnova ve výši 10,1 mil. Kč a ko-
munikace s částkou 9,7 mil. Kč. 
V roce 2017 počítá město s realizací následují-
cích projektů s podporou dotací:
 Úprava stávajícího sběrného dvora odpadů 

v ul. Na Chmelnici
 Efektivní správa Zdravého města Dobříš
 Přístavba varny, šaten a rozšíření kapacity 

Rozhovor s novým místostarostou Dobříše, Ing. Tomášem Hadžegou 

Krátce z tiskové konference 11. 1. 2017 o 2 třídy – Základní škola Komenského nám., 
Dobříš (1. ZŠ) 

 Zvýšení kapacity 5. MŠ Dobříš (Větrník) for-
mou přístavby o celkové kapacitě 54 míst

Město Dobříš v roce 2017 uvažuje o realizaci 
dalších projektů s podporou dotací, pokud je 
získá (částečné spolufinancování těchto akcí je 
alokováno v celkové částce 12,1 mil. Kč ve výda-
jové rezervě).
 Změna technologie chlazení na zimním sta-

dionu v Dobříši
 Komplexní revitalizace městské zeleně
 Rekonstrukce budovy bývalého kina
 Rekonstrukce ubytovny Větrník 
 Revitalizace Mírového náměstí 

Priority města Dobříše 2017

 Základní škola Komenského náměstí – pří-
stavba varny, šaten a rozšíření o 2 třídy

Město Dobříš 
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš,  

tel.: 318 533 311,  
e-mail: epodatelna@mestodobris.cz,  

www.mestodobris.cz
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Veřejné zasedání se uskutečnilo ve čtvrtek 
15. prosince 2016 v Konírně zámku Dobříš. Bylo 
přítomno 18 členů ZM. Z jednání se předem 
omluvil: RNDr. Jiří Kastner. Pozdější příchod 
oznámila: Ing. Denisa Havlíčková.

 � Žádost ZŠ TRNKA o příspěvek z rozpočtové-
ho určení daní pro žáky ZŠ Trnka

Úvodním slovem okomentoval projednávaný 
bod starosta města Mgr. Stanislav Vacek, MPA, 
a  sdělil, že obdržel žádost ZŠ Trnka den před 
jednáním zastupitelstva města. Dále informo-
val, že obdobnou předešlou žádost projednala 
Rada města Dobříše a spolku Trnkový květ, z.s., 
byl na základě kladného rozhodnutí poskytnut 
finanční dar ve výši 20 000 Kč. 
ZM schválilo poskytnutí daru ve výši 70 000 Kč 
na základě darovací smlouvy Základní škole 
TRNKA, IČ 042 799 05, se sídlem Příbramská 938, 
Dobříš.

 � Zápis z jednání finančního výboru ze dne 
7. 12. 2016

Úvodní slova k jednání finančního výboru ko-
naného dne 7. 12. 2016 uvedla předsedkyně 
výboru paní Ing. Bc. Helena Pekaríková. Infor-
movala, že finanční výbor se na svém jednání 
zabýval tématem, týkajícím se návrhu rozpočto-
vého opatření č. 7/2016, se kterým finanční vý-
bor souhlasí bez výhrad, dále tématem návrhu 
rozpočtu na rok 2017, ve kterém byly nejvíce 
diskutované položky org. 701 (sportovní za-
řízení v nájmu DOKAS Dobříš, s.r.o.) a org. 702 
(zastřešení zimního stadionu nafukovací halou). 
Finanční výbor neměl k dispozici finanční analý-
zu položky org. 702, proto se kladné stanovisko 
výboru netýká všech položek rozpočtu, výjimku 
představuje položka org. 702.
ZM vzalo na vědomí zápis z jednání finanční-
ho výboru Zastupitelstva města Dobříše ze dne 
7. 12. 2016.

 � Rozpočtové opatření č. 7/2016, vč. přehledů 
o plnění rozpočtu města k 30. 11. 2016

Úvodní slova k návrhu rozpočtového opatření 
č. 7/2016 přednesl předseda komise pro rozpo-
čet a ekonomiku pan Ing. Tomáš Hadžega. In-
formoval o důvodech plusových a mínusových 
položek návrhu rozpočtového opatření. Uvedl, 
že příjmová stránka rozpočtu 2016 se zvyšuje 
o 618 tis. Kč, výdajová stránka rozpočtu se sni-
žuje o 18 035 000 Kč a celková rezerva, která by 
měla být převedena do rozpočtu pro rok 2017, 
činí 47 mil. Kč.
ZM vzalo na vědomí přehled o plnění příjmů 
a výdajů rozpočtu města k 30. 11. 2016.
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 7/2016.

 � Destinační společnost Brdy, z.s.
K tématu přednesl svůj příspěvek, týkající se 
důvodů a potřebnosti založení spolku Destinač-
ní společnost Brdy, z.s., pozvaný host, starosta 
města Příbrami pan Ing. Jindřich Vařeka. Pan 
Ing. Jindřich Vařeka uvedl, že hlavním smyslem 
založení spolku je citlivě ovlivňovat turistický 
ruch v CHKO Brdy, propagace cestovního ru-
chu a další aspekty s tím související. Sdělil, že 
členské příspěvky budou použity na označení 
cca 200 km cyklotras v CHKO Brdy. Dále infor-
moval, že Zastupitelstvo města Příbrami přijalo 
kladné stanovisko k členství ve spolku, schválilo 
stanovy spolku a že v pozici pozorovatelů zatím 
zůstávají město Rožmitál pod Třemšínem a obec 
Jince. Dále sdělil, že úmysl být členem spolku 
vyjádřily i některé svazky obcí, jakož i rodina Co-
lloredo-Mannsfeld.
ZM souhlasilo s členstvím v zakládané Des-
tinační společnosti Brdy, z.s., se sídlem Tyršo-
va 108, Příbram, schvaluje stanovy spolku dle 
předloženého návrhu a osobou jednající za 
město Dobříš jako člena spolku pověřuje staros-
tu města Mgr. Stanislava Vacka, MPA.

 � Návrh rozpočtu města na rok 2017
Návrh rozpočtu města pro 2017 představil pan 
Ing. Tomáš Hadžega, uvedl, že veškeré podklady 
byly členům zastupitelstva předloženy. Za dů-
ležité považoval vyjádřit se k návrhu rozpočtu 
v položce 200 a zdůraznil, že navrhovaná výše 
příjmu města v této položce návrhu rozpočtu se 
netýká prodeje jednotek v budově čp. 1603 (Pa-
pežanka). Další zdůrazněnou položkou návrhu 
rozpočtu byla položka 1 709, dopravně-správní 
agendy, položka výdajové části návrhu rozpoč-
tu 702 týkající se pronájmu nafukovací haly 
na zastřešení zimního stadionu a položka 510, 
rezerva. Informoval, že úvěrová angažovanost 
města není velká a z tohoto důvodu by si město 
Dobříš mohlo dovolit spolufinancovat dotova-
né investiční projekty formou úvěru. 
ZM schválilo rozpočet města na rok 2017.

 � OZV č. 5/2016 o zákazu provozování loterií 
a jiných podobných her na celém území 
města nebo OZV č. 5/2016 o stanovení míst 
a času, ve kterých mohou být provozovány 
loterie a jiné podobné hry na území města

Bod jednání uvedla místostarostka města paní 
Mgr. Petra Neubergerová a předala slovo ve-
doucí oddělení obecního živnostenského úřadu 
MěÚ Dobříš, paní Ing. Naděždě Maškové, která 
informovala o počtu povolených heren s výher-
ními hracími automaty na území města Dobříše 
a dále o místech, kde došlo ke zrušení provozo-
ven (Kuklík, Růžek a Bambi Bar). Paní Ing. Naděž-

da Mašková dále uvedla, že regulace směřující 
ke snížení počtu heren probíhá v podstatě sama 
o sobě a že v provozu zůstávají do roku 2019 
herny už jen v provozovnách Domino a Apolo.
Místostarostka města paní Mgr. Petra Neuber-
gerová vyzvala ke slovu přítomnou veřejnost. 
Na její podnět se slova ujala paní Bc. J. V., která 
apelovala na členy zastupitelstva, aby vnímali, 
že závislost na VHP je stejně závažná jako jiná 
forma závislosti, a tuto skutečnost zohlednili při 
svém rozhodování o tom, kterou variantu vy-
hlášky svým hlasem podpoří.
ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku města 
Dobříše č. 5/2016 o zákazu provozování loterií 
a jiných podobných her na celém území města.

 � Stanovení výše odměn neuvolněným čle-
nům zastupitelstva města v návaznosti na 
změnu legislativy

ZM schválilo odměny neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Dobříše v maximální výši 
dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách 
za výkon funkce členů zastupitelstev, v platném 
znění, a to počínaje dnem 1. 1. 2017.

 � Odstoupení MUDr. Stanislava Holobrady 
z funkce místostarosty města Dobříše, vol-
ba místostarosty města Dobříše a volba čle-
na Rady města Dobříše

Bod jednání uvedl starosta města pan Mgr. Sta-
nislav Vacek, MPA, který uvedl, že Rada města 
Dobříše vzala odstoupení pana MUDr. Stanisla-
va Holobrady na vědomí na svém jednání dne 
6. 12. 2016. Na místo odstupujícího místostaros-
ty navrhl starosta města pan Mgr. Stanislav Va-
cek, MPA, pana Ing. Tomáše Hadžegu. V pozitiv-
ním smyslu na návrh reagovala paní Mgr. Ivana 
Lenerová.
ZM vzalo na vědomí odstoupení pana MUDr. 
Stanislava Holobrady z funkce místostarosty 
města Dobříše.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) 
zákona o obcích na funkci místostarosty města 
Dobříše Ing. Tomáše Hadžegu, který nebude pro 
výkon funkce dlouhodobě uvolněn.
Pan Ing. Tomáš Hadžega po svém zvolení do 
funkce místostarosty města Dobříše informoval, 
že zaměstnanecký poměr v Oblastní nemocnici 
Příbram, a.s., bude vykonávat na zkrácený pra-
covní úvazek, a to ve prospěch výkonu činnosti 
funkce místostarosty města Dobříše.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zá-
kona o obcích členem Rady města Dobříše pana 
MUDr. Stanislava Holobradu.

 � Rezignace Ing. Markéty Čermákové, MBA, 
na členství ve finančním výboru a volba no-
vého člena

ZM vzalo na vědomí rezignaci Ing. Markéty 
Čermákové, MBA, na členství ve finančním vý-
boru Zastupitelstva města Dobříše. 
ZM jmenuje členem Finančního výboru Zastu-
pitelstva města Dobříše paní Janu Šimáčkovou, 
dipl. ek., nar. 9. 8. 1974, bytem Na Chmelnici 
1799, Dobříš.

 � OZV č. 2/2016 o stanovení systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a na-
kládání se stavebním odpadem na území 
města Dobříše

ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku města 
Dobříše č. 2/2016 o stanovení systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-

 5. MŠ Dobříš (Větrník) – zvýšení kapacity for-
mou přístavby

 Zimní stadion – změna technologie chlazení
 – žádost o dotaci na zastřešení stadionu
 Úprava a rozšíření kapacity stávajícího sběr-

ného dvora odpadů v ul. Na Chmelnici – nyní 
probíhá výběr dodavatele

 Mírové náměstí – podle připomínek Středo-
českého kraje a Policie ČR dokončit posudek 
studie

 – I. etapa – chodníky ve spolupráci se Středo-

českým krajem
 – zahájení revitalizace náměstí
 Spolkový dům – k projektu spolkového domu 

bude kulatý stůl, kde se bude s veřejností dis-
kutovat o možnostech

 Sportovní hala – nyní se připravuje projekto-
vá dokumentace, I. etapa – úprava sportovní 
plochy

 Revitalizace městské zeleně – téma řeší 1. ku-
latý stůl pořádaný 19. 1. 2017

Nikol Sevaldová, propagace města

Stručné informace z 16. zasedání Zastupitelstva 
města Dobříše
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straňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Dobříše.

 � OZV č. 3/2016 o veřejném pořádku ve městě 
Dobříši

Úvodním slovem představila důvody změny 
vyhlášky paní Ing. Markéta Čermáková, MBA. 
Uvedla, že vyhláška se mění především v zá-
vislosti na nové legislativě, resp. novele pře-
stupkového zákona, a to v části týkající se doby 
nočního klidu, v ostatních ustanoveních zůstává 
vyhláška beze změny s výjimkou zkrácení doby 
pro podání žádosti o výjimku z použití zábavní 
pyrotechniky. Dotazy vznesla paní Mgr. Jitka Ur-
banová a paní Mgr. Ivana Lenerová.
ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku města 
Dobříše č. 3/2016 o veřejném pořádku ve městě 
Dobříši.

 � Koncepce Dobříšských listů pro rok 2017
ZM ukládá Radě města Dobříše vypracovat 
koncepci Dobříšských listů a předložit k pro-
jednání na následujícím jednání zastupitelstva 
města. 

Diskuse
Informace o plnění usnesení ZM a podněty 
občanů
Starosta města pan Mgr. Stanislav Vacek, MPA, 
informoval členy zastupitelstva o plnění usne-
sení přijatých na minulém zasedání zastupitel-
stva a o dalších podnětech občanů. Sdělil, že 
jednání se zástupci skauta již proběhlo a v této 
souvislosti jmenovala rada města komisi, která 
v průběhu dvou měsíců připraví koncepci o va-
riantách skautingu ve městě Dobříši.
Dále informoval, že na otevřený dopis obce 
Svaté Pole bylo odpovězeno ve smyslu přijaté-
ho usnesení zastupitelstva města. Rada města 
upustila od záměru vybudovat příčná parko-
vací stání v ul. Hornická a Za Branou z důvodu 
obdržení petice občanů, kteří s tímto záměrem 
nesouhlasili. Podnět týkající se údržby zeleně 
obdržela rada města od občanů z ul. U Pilského 
potoka. Dále město Dobříš obdrželo dva dopisy, 
které byly zaslány i členům zastupitelstva, a to 
dopis od Hasičského záchranného sboru (dále 
jen „HZS“), ve kterém je žádáno o přesun měs-
tem vyčleněné finanční částky na pořízení člunu 

do příštího kalendářního roku, a dopis od paní 
B. S., která žádá o odpuštění úhrady nákladů, 
které město muselo vynaložit na likvidaci odpa-
du ze zahrádky po skončení nájemního vztahu. 
V případě druhého dopisu starosta města pan 
Mgr. Stanislav Vacek, MPA, sdělil, že MěÚ Dobříš 
vede další jednání ve věci a v případě prvně zmí-
něného dopisu bude finanční částka, až bude 
známa její výše, formou rozpočtového opatření 
v roce 2017 alokována ve prospěch HZS.
Další informace se týkala agendy MA21. V této 
souvislosti, z důvodu zlepšení komunikace smě-
rem k veřejnosti, bude město Dobříš pořádat 
pravidelná sezení formou kulatých stolů, na kte-
rých budou diskutována různá aktuální témata.
Pan Ing. Tomáš Hadžega dále informoval o uza-
vření nájemní smlouvy na pronájem pozemků 
v Kopáčkově dvoře s účinností od 1. 1. 2017 na 
dobu neurčitou.
Pan Ing. Karel Vítek, CSc., navrhl, aby jedním 
z  prvních témat diskuse u kulatých stolů byla 
diskuse k územnímu plánu města Dobříše a do-
držování zákona v souvislosti s realizací územní-
ho plánu.  Redakčně zkráceno, zdroj: zápis ZM

Kalendář kulturních a sportovních akcí 2017
Kalendář kulturních a sportovních akcí mikroregionu Brdy–Vltava si můžete zdarma vyzvednout  
v Informačním středisku Dobříš a na podatelně městského úřadu. Kalendář akcí je ke stažení i na webo-
vých stránkách města www.mestodobris.cz a na stránkách Od Brd k Vltavě www.odbrdkvltave.cz,  
kde kromě kulturních a sportovních akcí naleznete také informace o aktuálním dění v Dobříši nebo 
tipy na výlety a jiné služby.

Nikol Sevaldová, propagace města

Registrace stánku na Dobříšské 
májové slavnosti 2017
Letošní Dobříšské májové slavnosti se budou 
konat v sobotu 20. května 2017. 
Registrace stánků je možná pouze přes rezer-
vační formulář. Ikonu formuláře naleznete v pra-
vé části titulní stránky oficiálního webu města 
Dobříše www.mestodobris.cz.

Přihlášení je možné do úterý 28. 2. 2017.  
Po tomto datu již nebudou přihlášky přijímány.
Odeslání formuláře nenahrazuje uzavře-
ní smlouvy ani závazné potvrzení účasti. Po 
odeslání formuláře budete dále kontaktováni 
a vaše účast bude potvrzena po splnění všech 
podmínek.

Nikol Sevaldová, 
propagace města 

Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš 
Větrník
Město Dobříš získalo dotaci na přístavbu no-
vého pavilonu 5. MŠ Dobříš Větrník. Finanční 
prostředky ve výši 19 522 545,75 Kč budou 
poskytnuty z fondu EU prostřednictvím Inte-
grovaného regionálního operačního progra-
mu. Projekt má za cíl navýšit kapacitu školky 
o 56 míst. Vzniknou 2 nové třídy včetně nutné-
ho zázemí, posílena bude i kapacita kuchyně 
pomocí konvektomatu a dalšího drobnějšího 
vybavení. Zděná patrová přístavba bude umís-
těna vedle stávající budovy s třídami, s níž 
bude propojena. 
V současnosti probíhá příprava zadávací do-
kumentace pro výběr zhotovitele stavby. Na 
jaře tohoto roku by měly být započaty stavební 
práce. Předpokládaný termín ukončení realiza-
ce je 30. 3. 2018.

Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová, 
odbor místního rozvoje

Náš region na veletrhu Regiontour 2017
Na brněnském výstavišti se i letos uskutečnil veletrh REGIONTOUR 2017. Mezinárodní veletrh, který 
proběhl ve dnech 19.–22. ledna 2017, se zaměřuje na prezentaci průmyslu cestovního ruchu s ak-
centem na regiony nejen České republiky, ale i střední Evropy. Současně se konal i veletrh GO se 
zaměřením na výjezdovou turistiku. 

Na veletrhu se představili odborníci 
z  oboru s aktuálními trendy a službami 
pro veřejnost. Součástí veletrhu byl do-
provodný program v podobě projekcí 
dokumentů, přednášek a seminářů na 
aktuální témata v oboru.
Na stánku Dobříš a okolí Dobříšska byl 
velký zájem o památky a zajímavos-
ti Dobříšska a Novoknínska. Dále byly 
k dispozici drobné propagační předměty 
a materiály regionálních aktérů cestovní-
ho ruchu. Na veletrh jsme přivezli nové 
kalendáře akcí pro rok 2017, brožury 

a mapy Dobří(š) v poznání, letáky a drobné upomínkové předměty z Muzea Dobříš, cykloturistické 
mapy Od Brd k Vltavě, letáky Muzea Zlata Nový Knín, brožury a letáky zámku Dobříš, průvodce po 
naučné stezce Karla Čapka a pexeso regionu Od Brd k Vltavě. Veškeré materiály jsou zdarma k dis-
pozici v Informačním středisku Dobříš. V letošním roce byla možnost na stánku ochutnat regionální 
pivo Baštýř z pivovaru Energon, preclíky od Josefa Bedřicha, s.r.o., a masné výrobky z řeznictví Šťást-
ka z Prostřední Lhoty. 
Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska ve spolupráci s MAS Brdy–Vltava, o.p.s., vypravil na veletrh 
autobus. Společného výletu se zúčastnili jak zástupci jednotlivých obcí, tak i obyvatelé z našeho 
regionu. Výlet se díky pohodlnému autobusu firmy Hejnal Turismo, s.r.o., velice vydařil a účastníci si 
kromě hezkých zážitků přivezli také řadu propagačních materiálů a regionálních výrobků. 
Smyslem účasti na tomto veletrhu je představit široké veřejnosti kulturní a přírodní bohatství regio-
nu Od Brd k Vltavě, jehož nedílnou součástí jsou města Dobříš a Nový Knín. Především bychom chtě-
li poděkovat kapelám Flok a Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů, které zajistily doprovod-
ný program na stánku. Velice děkujeme Josefu Bedřichovi a řezníkovi Pavlu Šťástkovi za poskytnuté 
občerstvení. Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří s námi spolupracovali na přípravě veletrhu. 
Zejména Muzeu Dobříš, zámku Dobříš, městu Nový Knín, Čechově stodole, Památníku Karla Čapka, 
Infocentru Chotilsko, TEPfaktoru a Lanovému parku Slapy.

Za město Dobříš Nikol Sevaldová a za MAS Brdy–Vltava 
a Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska Ing. Petra Svojtková
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Oznámení o zákazu provozování loterií a jiných 
podobných her na celém území města Dobříše
Zastupitelstvo města Dobříše na svém zasedání dne 15. 12. 2016 schválilo obecně závaznou vy-
hlášku č. 5/2016, o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Dob-
říše. Vyhláška nabyla účinnosti dnem vyhlášení, t. j. dne 28. 12. 2016. Touto vyhláškou se zrušuje 
obecně závazná vyhláška města Dobříše č. 2/2014, o stanovení míst a času, ve kterých mohou být 
provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry na území obce, ze dne 24. 4. 2014.
Podle § 138 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, se obecně závazné vyhlášky vydané po-
dle § 50 odst. 4 zákona o loteriích, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona o ha-
zardních hrách, považují za obecně závazné vyhlášky vydané podle § 12 zákona o hazardních 
hrách.
V souladu s přechodnými ustanoveními obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 je možné provozo-
vání sázkových her, loterií a jiných podobných her povolených přede dnem nabytí účinnosti této 
obecně závazné vyhlášky nejdéle do doby stanovené ve vydaném povolení. Podle informací do-
stupných na webových stránkách Ministerstva financí aktuálních ke dni 31. 12. 2016 bylo vydáno 
povolení k provozování technických herních zařízení nejdéle do roku 2019. Městským úřadem 
Dobříš jsou povoleny výherní hrací přístroje nejdéle do 31. 12. 2017. 

Přehled povolených technických herních zařízení (stav k 31. 12. 2016)

Dopravní situace V Lipkách
Vážení občané a návštěvníci Dobříše, reaguji na 
četné stížnosti a požadavky občanů našeho města, 
týkající se dopravních problémů v Lipkách – klidové 
zóně, určené zejména pro rodinné procházky a re-
kreační využití.
V současné době byla odstraněna část zábran proti 
vjezdu vozidel. Důvodem bylo zajištění bezpečné-
ho průjezdu a manipulačního prostoru pouze vozi-
dlům rychlé záchranné služby, pro případ možného 
úrazu např. v areálu skateparku či na tenisových 
kurtech. Neznamená to však, že ostatní řidiči budou 
na tato opatření reagovat tím, že budou vědomě 
porušovat stále platný zákaz vjezdu! Bohužel praxe 
je taková, že někteří řidiči parkují v zákazu, v blízkos-
ti tenisového kurtu, často koly i v zeleni nebo zde 
projíždějí bez ohledu na chodce. Přitom jsou z obou 
stran osazeny zákazové značky.
Z těchto důvodů budou strážníci ještě důsledně-
ji dohlížet na dodržování všech povinností, které 
řidičům plynou z právních předpisů. Nebudou již 
„domlouvat“, ale budou přestupky řešit rovnou blo-
kovou pokutou. V případě dopravních přestupků 
mohou uložit blokovou pokutu až do výše 2 000 Kč, 
za stání na zeleni pak až do výše 5 000 Kč. 
V případě stání vozidla na zeleni se navíc jedná o pře-
stupek proti veřejnému pořádku. Upozorňuji, že ten-
to druh přestupku spadá do vybraných přestupků, 
které se od 1. října 2016 musí zapisovat do centrál-
ního registru přestupků. Centrální registr přestupků 
existuje při rejstříku trestů a jeho účelem je pomoci 
i v boji proti drobné kriminalitě. Zapisují se do něj 
a pět let se v něm musí uchovávat vybrané přestup-
ky, např. drobné krádeže, přestupky proti veřejnému 
pořádku (rušení nočního klidu, znečišťování veřejné-
ho prostranství, zábor veřejného prostranství – tedy 
zmíněné stání na zeleni) a dále i přestupky proti 
občanskému soužití. Za opakované přestupky pak 
jejich pachatelům hrozí vyšší pokuty. Opakovaného 
přestupku se dopustí ten, kdo přestupek spáchá do 
jednoho roku poté, co jej správní orgán uzná vinným 
z předchozího přestupku. Do rejstříků mají přístup 
správní orgány projednávající přestupky, včetně 
strážníků. Podle údajů z centrálního registru přestup-
ků již mají správní orgány přehled, zda se pachatel do-
pouští přestupku opakovaně a budou moci za opa-
kované přestupky udělit až o polovinu vyšší pokutu. 
Dovolte mi závěrem použít slova z vašich dopisů: 
„Udělejme si město Dobříš místem k dobrému žití pro 
všechny…“

Ing. Markéta Čermáková, MBA,
radní pro bezpečnost a správu majetku města

Č. Adresa provozovny Povolení MF 

Povolení MěÚ 
Dobříš

(nejdéle do 
31. 12. 2017)

Celkem

1.
Herna Domino
Dobříš, Mírové náměstí 37

23
(nejdéle do 15. 10. 2017)

5 28

2.
Pivnice Hotel Heinz
Dobříš, Mírové náměstí 37

0 1 1

3.
Herna Flamengo
Dobříš, Mírové náměstí 39

0 11 11

4.
Herna Apolo
Dobříš, Mírové náměstí 74

20
(nejdéle do 21. 12. 2019)

2 22

5.
Herna Sport bar B&W
Dobříš, Čs. armády 265

10
(nejdéle do 2. 9. 2018)

1 11

6.
Herna Panter
Dobříš, Part. Svobody 141

0 8 8

7.
Pivnice Kuklík
Dobříš, Part. Svobody 192

0 1 1

8.
Restaurace Pivní bar
Dobříš, Rukavičkářská 1545

0 3 3

∑ 53 32 85

Pozn.: Podle § 67 odst. 3 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, herna nesmí být v provozu 
v době od 3.00 do 10.00 hodin.

Ing. Naděžda Mašková, vedoucí živnostenského odboru

Zastupitelstvo města se po dvouleté diskusi 
o hazardu nakonec rozhodlo, že se přidá k těm 
městům, která dala zákaz provozování heren 
úplně. Pro občany, kterým leží na srdci zdravé 
a kultivované prostředí města, je to jistě dobrá 
zpráva. Herny, které leží v katastrálním území 
Dobříše tak postupně, jak jim budou končit stá-
vající smlouvy, ukončí svoji činnost a zmizí.
Přesto před městem stojí v této věci ještě jeden 
velmi důležitý úkol. Tímto úkolem je projednat 
s obcí Stará Huť zákaz provozování herny napro-
ti Lidlu. Tato herna, ač je od Staré Huti vzdálená 
více než kilometr, možná pro mnohé překvapi-
vě neleží v katastru Dobříše, ale v katastru obce 
Stará Huť. Dobříšský zákaz provozování heren 
se jí tedy netýká. Stará Huť tak může využívat 
benefitu daňového příjmu z provozování herny, 

která není nijak funkčně propojena se Starou 
Hutí, která nijak přímým způsobem nezasahuje 
do atmosféry a života jejich obce. Herna, která 
věcně se všemi svými negativními dopady leží 
na Dobříši, může tedy zůstat zdrojem příjmů 
obce Stará Huť. Vedení našeho města tak nyní 
stojí před úkolem, aby tuto věc otevřelo v jed-
nání s vedením Staré Huti. Věřím, že se tak stane 
se vší vážností a partnerská obec Stará Huť pro-
káže svojí korektnost v tom, že se sjednotí v po-
stoji k hazardu s naším městem. Věřím, že Stará 
Huť pochopí, že umožnění dalšího provozování 
herny v našem městě, které se rozhodlo hazard 
úplně zakázat, by nebylo v souladu s dlouhole-
tými velmi dobrými vztahy udržovanými mezi 
Starou Hutí a Dobříší. Myslím si, že samotný 
fakt, že Dobříš je pro Starou Huť dodavatelem 

ZAKÁŽE HAZARD I STARÁ HUŤ? VĚŘÍM, ŽE ANO.

pitné vody, zajišťuje čištění odpadních vod, za-
jišťuje výuku na druhém stupni základních škol 
a gymnáziu, poskytuje zdravotnické a sociál-
ní služby, zajišťuje komunální služby, zajišťuje 
některé administrativně-správní služby, dává 
našemu městu v této věci velmi dobrou vyjed-
návací pozici. Především jsem ale přesvědčen, 
že i ve Staré Huti, jeho vedení a zastupitelstvu 
je dostatek lidí, kteří mají na provozování heren 
a jejich negativní dopady na život v obci obdob-
ný názor jako zastupitelstvo v Dobříši. Věřím, že 
občanům Staré Huti leží naše dobré vztahy úpl-
ně stejně na srdci, jako leží a ležely vždy na srdci 
nám, Dobříšákům. Věřím tedy, že i Stará Huť na-
váže na Dobříš a zaváže se, že smlouvu s hernou 
naproti Lidlu již neprodlouží.

Ing. Ivo Salcman, zastupitel za KDU-ČSL
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I. pořadí:
Místní komunikace 
(vozovky včetně při-
lehlých chodníků) č.:
1b – Plk. B. Petroviče
2b – Part. Svobody
3b – Mírové náměstí
4b – Rukavičkářská
5b – Březová
6b – U Pivovaru
7b – Tyršovo náměstí
3c – Bedřicha Sme-

tany
13c – Fričova
24c – Jeřábová 
– v délce 200 m  
(od křižovatky  
s ul. Rukavičkářská  
po křižovatku  
s ul. Nad Papežem II.)
29c – Lidická
38c – Na Nábřeží
52c – Příkopy
53c – Přemyslova
58c – Školní
75c – Za Poštou
79c – 28. října
3d – Komenského 

náměstí
25d – Parkoviště P+R 
 
II. pořadí:
A) Místní komunikace 
(včetně chodníků) č. 
5c – Boženy Němcové
11c – Dukelské ná-

městí
19c – Jiřího Wolkera
45c – náměstí Svo-

body
78c – Žižkova 

B) Místní komunikace 
(jen vozovky, bez při-
lehlých chodníků) č.:
16c – Husova
17c – Hálkova
18c – Hornická
21c – Jiráskova
26c – K Vodárně
28c – Lesní
34c – Mládeže
42c – Na Chmelnici
43c – Nad Prachandou
44c – Nad Papežem
49c – Okružní
61c – Tylova
66c – U Ovčína
73c – Zborovská
76c – Za Branou
81c – Průmyslová 
 
III. pořadí: 
A) Ostatní místní 
komunikace 
III. a IV. třídy 
(včetně chodníků):
8b – Brodecká
1c – Ant. Dvořáka
2c – Azalková
4c – Bořivojova
6c – Anenská
7c – Dělnická
8c – Dlouhá
9c – Družstevní
10c – Dubinské 

Kaštánky
12c – Františka Průši
14c – Havlíčkova
15c – Horymírova
20c – Jáchymovská
22c – Javorová
23c – Jasmínová

24c – Jeřábová 
(zbylá část)
25c – Krátká
27c – Luční
30c – Lípová
31c – Lomená
32c – Lud. Kopáčka
33c – Malé Paseky
35c – Mostecká
36c – Mánesova
37c – Na Kole
39c – Na Ligruse
40c – Na Lukách
41c – Na Trávníkách
46c – Nerudova
47c – Na Čihadlech
48c – Nová
50c – Pionýrů
51c – Příkrá
54c – Přímá
55c – Polní
56c – Růžová
57c – Šeříková
59c – Truhlářská
60c – Trnovská
62c – U Plovárny
63c – Úvozová
64c – U Slovanky
65c – U Slávie
67c – U Pilského potoka
68c – Brdská
69c – Úzká
70c – Vančurova
71c – V Lipkách
72c – V Zahradách
74c – Západní
77c – Zahradní
80c – Loukotova
82c – Werichova
83c – Bratří Čapků
84c – Trnková

85c – Šípková
86c – Ke Hlinovce
87c – Modřínová
88c – Bezová
89c – Smrková
90c – Pražská
91c – Čs. armády
1d – Svatá Anna
2d – Chotobuš
4d – U Hřbitova
5d – Na Vargači
6d – Obora
7d – U Nádraží
8d – Trnová
9d – Na Zlaté stezce
10d – K Vlašce
11d – Krásný život
12d – Ke Bzdince
13d – Za Pivovarem
14d – Sportovní hala
15d – Příbramská 
  – chodník
16d – Rosovická 
  – chodník
17d – Čs. armády 
  – chodník
18d – Bezručova 
  – chodník
19d – Pražská 
  – chodník
20d – Karnetova 

zahrada
21d – K Oboře
22d – Pleskotova
23d – Schartova
24d – parkoviště 

Tarásek
B) Chodníky míst-
ních komunikací, 
uvedených ve II. pořa-
dí pod bodem B).

Obec zajišťuje sjízdnost místních komunikací v těchto lhůtách:
a) I. pořadí důležitosti – do 4 hodin
b) II. pořadí důležitosti – do 12 hodin
c) III. pořadí důležitosti – po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.
Město Dobříš jako vlastník komunikací zajišťuje provedení prací na zimní údržbě komunikací a pro-
vádí kontrolu včasnosti a kvality prací při provádění zimní údržby (práce provádí Dokas Dobříš, 
s.r.o.). Mezi základní povinnosti uživatelů místních komunikací pak patří přizpůsobit chůzi a jízdu 
stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost 
stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atp.) a při chůzi po chod-
níku používat té části chodníku, která je ošetřena posypovým materiálem. Dále je chodec povinen 
při přecházení komunikací používat označený přechod pro chodce, na němž jsou podle tohoto plá-
nu zmírňovány závady ve schůdnosti.
Přeji všem, aby si sněhových radovánek užívali bez dopravních nehod a úrazů.

Ing. Markéta Čermáková, MBA, 
radní pro bezpečnost a správu majetku města

Zimní údržba komunikací a chodníků
V uplynulých dnech jsme se i v našem městě dočkali sněhové nadílky, kterou již netrpělivě vyhlížely 
zejména děti. Jak je to ale s povinností města, související se zimní údržbou komunikací, a na základě 
čeho je stanovena? Rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnos-
ti místních komunikací, schůdnosti chodníků a schůdnosti průjezdních úseků silnic stanoví nařízení 
města č. 4/2016 – plán zimní údržby místních komunikací města Dobříše pro období roku 2016–2017, 
které schválila rada města dne 1. 11. 2016 (celý text nařízení je uveřejněn na stránkách města:  
www.mestodobris.cz). Úkolem zimní údržby je zajistit podle zásad stanovených v tomto plánu zmír-
ňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků a průjezdních 
úseků silnic, vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována 
s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka 
místních komunikací, tj. města Dobříše, na straně druhé.
Pro potřeby provádění zimní údržby jsou místní komunikace rozděleny (s ohledem na intenzitu 
provozu, vedení linek autobusové dopravy, dopravní význam a sídlo veřejné instituce) do tří pořadí 
důležitosti, a to:

Poděkování
Městská knihovna potvrdila i v uplynulém roce 
vysokou úroveň knihovních služeb, kulturních 
a  vzdělávacích akcí. Své sympatizanty navíc 
oslovila velmi originálním novoročním přáním 
ve formě milého dopisu. 
A co na to dobříšští čtenáři? Milá knihovno, 
milá Katko, Jitko, Tomáši, Romano, Radko, Jano,  
Hanko, Lenko k Vašemu „ne úplně obyčejné-
mu dopisu“: Přiznávám, že ve mně první vteři-
ny opravdu hrklo! S termínovaným vracením 
knížek moc čisté svědomí nemívám. Při dalším 
čtení se však můj celý den opravdu rozzářil  
– a nejen ten jediný! Určitě ještě mnoho dalších 
– s vypůjčenou knihou na klíně, při každé nové 
informaci o Vašich aktivitách a nevšední kreati-
vitě, o níž svědčí i toto Vaše vánoční přáníčko.
Věřím, že vyslovím-li Vám prostřednictvím Dob-
říšských listů poděkování a upřímné přání další-
ho neméně úspěšného roku, činím tak nejen za 
sebe, ale i za všechny Vaše vděčné čtenáře.

Věra Schillerová

Na listopadovém jednání zastupitelstva města 
zazněl podnět ke zlepšení stavu označení ulic 
v Dobříši. Na základě toho Městská policie Dob-
říš zajistila soupis chybějícího značení. Výsled-
kem bylo zjištění, že chybí přibližně 130 těchto 
značek, které bude město průběžně, dle svých 
technických možností, do ulic doplňovat.
Tabulky s místními názvy jsou v obcích vždy 
umisťovány tam, kde je ti, kteří neznají místní 
poměry, očekávají a hledají, tedy především 
na oplocení pozemků, příp. na fasády budov. 
Přestože je vlastník nemovitosti dle příslušných 
ustanovení zákona o obcích povinen strpět 
bezúplatné připevnění tabulky s označením 
ulice nebo jiného veřejného prostranství na své 
nemovitosti, bude město jednotlivé vlastníky 
předmětných nemovitostí kontaktovat a žádat 
o jejich souhlas s umístěním. Prosíme proto 
všechny oslovené vlastníky nemovitostí o vstříc-
nost a součinnost. Odměnou nám všem bude, 
že se Dobříš zařadí mezi civilizovaná města, v je-
jichž ulicích se lidé lépe orientují.

Ing. Markéta Čermáková, MBA,
radní pro bezpečnost a správu majetku města

Označení dobříšských 
ulic

Příspěvky do DL č. 3 

zasílejte, prosím, již na adresu nové 
redakce DL: 
Nikol Sevaldová
Mírové náměstí 3 – Infocentrum
tel.: 318 523 422, 778 417 631
dobrisskelisty@mestodobris.cz

Uzávěrka příspěvků  
do březnového vydání  

Dobříšských listů  
bude 19. února 2017.  
www.listy.dobris.net
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Reakce na článek Bc. Lukáše Zídka
Vážení spoluobčané,
cítím povinnost odpovědět na článek Bc. Lukáše Zídka a informovat Vás občany města o skuteč-
ném stavu ve věci zápisu a usnesení kontrolního výboru Zastupitelstva města Dobříše (dále jen KV) 
a o tom, jak se věci mají podle platného práva, morálky i politiky.
Autor článku, v reakci na moji odpověď (Dobříšské listy 12/2016), píše, že se nedopustil „žádných 
pomluv či jiných hanlivých výroků“. Co to je jiného, když pisatel mluví o nefunkčním KV? Co to je 
jiného, když autor napíše, že se předseda dopustil podvodu a předal neověřený zápis KV starostovi 
města? Autor pomlouvačného článku zřejmě nezná ani jednací řád výborů města Dobříše, ale nezná 
a možná si ani neuvědomuje, co jsou právní a morální hodnoty, když se snaží tvrdit, že nepomlouvá. 
V Článku 2 platného „Jednacího a organizačního řádu výborů Zastupitelstva města Dobříše“ v od-
stavci (3) se uvádí: „O průběhu jednání výboru a hlasování pořizuje určený člen výboru zápis, jehož 
součástí je usnesení výboru, podepsané předsedou, a listina přítomných.“ Takže pro pana Bc. Zídka 
zdůrazňuji, že jsem předal zápis a usnesení KV vypracované Mgr. Kobíkovou starostovi osobně do 
rukou. Zápis, jehož součástí je listina přítomných a usnesení, je podle jednacího řádu podepisován 
pouze předsedou KV.
Z hlediska práva je pomluva trestným činem, který spáchá ten, kdo o jiném uvede takový neprav-
divý údaj, který může značně ohrozit jeho vážnost před druhými osobami. Jestliže by však někdo 
jiného nepravdivě osočil z trestné činnosti, místo pomluvy by šlo o trestný čin křivého obvinění, 
a v případě méně intenzivního zásahu do vážnosti člověka by šlo o přestupek urážky na cti. V čes-
kém právním řádu je pomluva upravena v § 184 trestního zákoníku. Trestnost pomluvy vyplývá ze 
snahy chránit čest a dobrou pověst člověka ve společnosti, a to ať už jde o jeho vztahy v zaměst-
nání, v rodině nebo kdekoli jinde. Vždy ale pouze jednotlivé fyzické osoby, před pomluvou nejsou 
chráněny osoby právnické ani skupiny lidí. (Zdroj: Wikipedia.cz) V tomto případě se nejedná pouze 
o mne a moji osobu, ale i o všechny ostatní aktivní členy KV, zejména Mgr. Kobíkovou, která zápis 
vyhotovila.
Z morálního hlediska bych jako člověk a předseda KV očekával od člena KV, který svým jednáním 
a absencemi na jednáních KV ohrožoval usnášeníschopnost KV, že bude mlčet a bude se snažit na-
pravit své chyby a neúčasti aktivním působením a prací v KV. 
Z hlediska politiky se ocitla ODS vlastní vinou v opozici. Já jako člen KSČM představuji opozici rov-
něž. Proto bych očekával snahu o spolupráci opozice ve prospěch občanů města Dobříše. Bohužel 
musím i po reakci autora na moji odpověď trvat na svém původním hodnocení, že nejde o prospěš-
nou a konstruktivní opozici ze strany ODS a jejích členů, ale o ochranu jejich (jak jsem to nazval já  
– pochybných) zájmů a záměrů. Proto mě ani nepřekvapují opakované snahy o mé odvolání z funk-
ce předsedy KV na každém jednání zastupitelstva, vyvolávané členy ODS. 
Co je však zřejmé z vlastního pomlouvačného článku, ale i z odpovědi na moji reakci, nemá pan 
Bc. Lukáš Zídek jasno ani v právním, ani v politickém, ale ani v morálním stavu věci. Takže závěrem 
konstatuji, že celá tato nesmyslná kampaň vedená předsedou MS ODS Bc. Lukášem Zídkem proti KV 
je pouhým „plácnutím do vody“, když ne rovnou plácáním. A reakce na moji odpověď je z mé strany 
chápána podle starého českého přísloví: „Potrefená husa vždycky nejvíc kejhá.“
Závěrem mi dovolte využít této příležitosti a popřát Vám, občanům města Dobříše, hodně zdraví 
a štěstí v novém roce 2017.

V Dobříši 8. ledna 2017, Karel Vítek, předseda KV

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, hlásíme se 
s únorovou nabídkou – nejdříve však alespoň ve 
stručnosti pár čísel, která by vás mohla zajímat:
2016 U NÁS neboli CO BYLO
V minulém roce bylo v dobříšské knihovně 
registrováno 987 dospělých a 872 dětských 
čtenářů, což činí dohromady 21 % místních 
obyvatel. 
Za toto období evidujeme v průměru téměř 
36 vypůjčených knih (popř. audioknih a tisko-
vin) na jednoho čtenáře, respektive 7 až 8 těch-
to výpůjček na jednoho obyvatele. 
Připravili jsme pro vás 729 vzdělávacích, kultur-
ních a společenských akcí, jichž se zúčastnilo 
přes 16 tisíc návštěvníků. Naší nabídky vzdělá-
vacích programů pravidelně využívají mateř-
ské, základní i střední školy z Dobříše i okolí.
Nakoupili jsme knihy za více než 282 tisíc a ča-
sopisy za téměř 59 tisíc korun.
Díky grantu, který nám poskytl Středočeský 
kraj, jsme vybavili oddělení pro dospělé nový-
mi pohodlnými křesílky a pořídili nové vybave-
ní počítačového koutku. Také jsme zřídili nové 
oddělení pro teenagery.

A nyní CO BUDE v únoru:
Petr Dvořák: BRDSKOU KRAJINOU
Po celý únor na naší výstavní chodbě visí velké 
barevné fotografie, které Petr Dvořák, místní tis-
kař, muzikant a příležitostný fotograf pořídil při 
svém toulání po Brdech.

Výtvarná dílna s Jíťou – VESELÝ SMAJLÍK  
– pondělí 6. 2. od 12 do 17 hodin
Tentokrát vám Jitka pomůže vyrobit malého, 
měkoučkého, roztomilého (a chcete-li i voňa-
vého) smajlíčka. Jako obvykle zveme děti i do-
spělé a: vstup volný, materiál zdarma (ale pokud 
si přejete mít smajlíka zcela dle svých představ, 
můžete si přinést kousek látky a dva knoflíčky).

Dvakrát TÝDEN PRO NEMOCNÉ – 6.–19. 2.:
1. U NÁS:
Ke světovému dni nemocných jsme kromě te-
matické knižní výstavy připravili líbeznou po-
těšující akcičku: Napište neznámému nemoc-
nému milé přání, vzkaz, citát či třeba úvahu 
nad smyslem nemoci, předejte to nám a my 
předáme dále pacientům ve Středisku zdraví, 

v Domě seniorů, v Domě s pečovatelskou služ-
bou a v Masarykově sanatoriu Dobříš. Takže nej-
dříve vy potěšíte churavé a potom my potěšíme 
vás. Každý pisatel získá soví placku z limitované 
série a autoři nejhezčích vzkazů dostanou krás-
nou knihu. Pozor: Při předání nám na sebe neza-
pomeňte dát kontakt!!!
2. O KOUSEK DÁL:
Ve spolupráci se Střediskem zdraví jsme přichys-
tali malý dárek všem klientům tohoto zařízení: 
Čekání na vyšetření či ošetření vám nyní může 
zpříjemnit dobrá kniha! Nový knihovní koutek 
najdete v prvním patře. Z police si zde můžete 
půjčit knihu, a pokud se vám zalíbí, klidně si ji 
odneste domů – jedná se o knihy vyřazené z na-
šeho knižního fondu a o dary našich čtenářů. Tak 
neváhejte a čtěte!

MALÁ DOBŘÍŠSKÁ UNIVERZITA zahajuje 
6. semestr II. ročníku
V první půli roku se můžete těšit na velmi zají-
mavé hosty: pozvání k nám přijal novinář a spi-
sovatel Karel Hvížďala, hudební a filmový kritik 
Jan Rejžek, historik a spisovatel Petr Placák, 
genealožka PhDr. Jana Průšová a cestovatelé 
manželé Špillarovi. Přednášky se konají vždy 
třetí čtvrtek v měsíci od 17 hodin. Zvýhodněné 
předplatné za 200 Kč můžete koupit v knihovně 
– a to i v dárkovém balení pro vaše blízké!

MDU – Karel Hvížďala: ODKAZ VÁCLAVA 
HAVLA – čtvrtek 16. 2. od 17.00
Známý novinář a spisovatel, držitel (mimo jiné) 
novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky, spoluza-
kladatel a spoluvydavatel týdeníku Týden, autor 
básní, románů, novel, knih rozhovorů s nejrůz-
nějšími osobnostmi a více než dvaceti rozhla-
sových her... Tak to není špatný start nového 
semestru Malé dobříšské univerzity, co říkáte? 
Vstupné 70 Kč; káva/čaj v ceně.

Chvíle pro pohádku: ŽABÍ ZÁMEK – čtvrtek 
23. 2. od 17.00
Slavný norský spisovatel Jostein Gaarder letos 
oslaví pětašedesátiny a my si připomeneme 
jeden z mnoha jeho skvělých příběhů pro děti. 
Scénické čtení s hudebními prvky vhodné ze-
jména pro děti od pěti do deseti let. Vstup volný.

Výtvarná dílna s Jíťou: MANDALA PRO TIBET 
(i pro tebe) – pondělí 6. 3. od 12 do 17 hodin
Přijďte si zamandalovat s Jitkou: vstup volný, 
materiál zdarma a klid v duši nádavkem!
Milí čtenáři, přejeme vám krásné únorové dny 
a pěkné sny o jaru – a nezapomeňte, že za kaž-
dého počasí se na vás šest dní v týdnu těšíme 
v knihovně, odkud vás zdraví

Romana Bodorová

Knihovna v únoru: dílna, přednáška 
i pohádka
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 � 1. 2. „Pravá“ Kuba – multimediální show 
s tancem – Slávka Chrpová

Slávka Chrpová, šéfredaktorka časopisu Cy-
kloturistika, uvádí ve středu 1. února v KD 
novou cyklocestovatelskou multimediální 
přednášku s tancem na téma Kuba.
Svoje zkušenosti a dojmy ze čtyř návštěv Kuby 
zúročila v pořadu, ve kterém sleduje neobvyk-
lá témata. Kromě neotřelých zážitků z jízdy 
na kole po tomto ostrově se zabývá i tím, jak 
se žije Čechům na Kubě a naopak Kubáncům 
v Čechách. Protože se také zajímá o původ Ku-
bánců, odkud přišli a jaký byl jejich život po 
příchodu z oblasti Nigérie a Beninu, monitoru-
je její projekce i santerijské náboženství, jeho 
tance a rituály. Sama navštívila santerijského 
kněze. Slávka také zatančí tanec mambo.
„Kuba je extatická a živočišná, je smyslná jako 
kubánská salsa, hravá jako její moře, tajemná 
jako santerijské kulty, milá jako její lidé. Po-
stupně se vám vrývá pod kůži, začnete ji vní-
mat všemi smysly, až najednou zjistíte, že už 
se jí nezbavíte, protože jste se zamilovali na 
celý život. Přesně tak se to stalo mně,“ popisuje 
Slávka Chrpová.
Společenský sál KD, středa 1. února od 
19.00 hod. Vstupné: 80 Kč, zvýhodněné 50 
Kč (důchodci, studenti, ZTP). Předprodej 
vstupenek v KD Dobříš, tel.: 318 521 302.

 � 2. 2. Necháme to plout s vodou – vernisáž 
výstavy obrazů klientů Stébla Borotice 

„Autentické malby dospělých klientů denního 
stacionáře Stéblo jsou výsledkem pravidelné-
ho arteterapeutického setkávání. Nejde však 
o hodiny výtvarné výchovy, jejímž cílem je smě-
rování výtvarné produkce k nějakému obec-
ně uznávanému standardu. V případě klientů  
Stébla jde o zachycení jejich spontánního vý-
tvarného projevu v momentálním citovém roz-
položení. 
Dlouho nepanovala názorová shoda ohledně 
veřejného vystavování či nevystavování ta-
kové výtvarné produkce, ale ani v nastavení 

www.kddobris.cz

KULTURA ÚNOR

Připravujeme na BŘEZEN

2.–26.3. Výstava obrazů – PřírÓda 
– Anna Plešmídová a Linda Gurecká

7. 3. Travesti show – travesti skupiny 
Screamers a Techtle Mechtle – pronájem

10. 3. Horkýže Slíže – koncert (vyprodáno!)

17. 3. Festival Expediční kamera – zajíma-
vé besedy a nejlepší cestovatelské filmy

24. 3. Jablkoň – koncert 

29. 3. Zdeněk Izer – zábavný pořad 
– pronájem

kritérií při jejím posuzování. Odvahu veřejně 
představit vybraná díla mi dal, kromě letitých 
zkušeností s vlastní arteterapií a studia oboru 
na Jihočeské univerzitě, zejména dokument 
BBC Turning The Art World Inside Out (2013), 
hledající odpověď na otázku, co je tzv. Outsider 
Art a proč trvalo tak dlouho, než bylo přijaté 
uměleckým establishmentem.
Arteterapie ve Stéblu probíhá na dobrovol-
né bázi jednou týdně. Klienti tvoří své obrazy 
jen jakoby mimochodem, prvořadé je pro ně 
povídat si, dopodrobna sdělovat své zážitky, 
radosti, touhy, ale i obavy či strachy. A je tedy 
až s podivem, že se v jejich dílech doslova in-
stantně objevují témata, kterými se aktuálně 
zabýváme. Jistým způsobem tomu napomáhá 
zvolená technika tzv. smejváku, kdy opakova-
ným nanášením, zasycháním a odmýváním 
akvarelových barev se postupně zjevují tvary 
vybízející k doplnění. Výběr prací ukazuje, jak 
se naši milí a tvořiví klienti ze Stébla s uvede-
nou technikou vyrovnali a jak různorodé ob-
razy (s  minimální pomocí) radostně vytvořili.“ 
Magdalena Westman. 
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteč-
ní ve čtvrtek 2. února 2017 od 18.00 hod. 
Výstava potrvá do 26. 2. 2017. Otevřeno 
po–čt 8.30–16 hod., pátek a sobota zavřeno, 
ne 14–16 hod.

 � 10. 2. Please The Trees – koncert

Rocková skupina Please The Trees si za nece-
lou dekádu své existence vybudovala v rámci 
domácí alternativní scény silnou pozici. Hovoří 
o tom i prestižní ocenění její tvorby – cena An-
děl 2013 v kategorii alternativa za album A Fo-
rest Affair a v r. 2016 cena Apollo za desku Carp. 
Své čtvrté studiové album Carp, které vydali 
v r. 2015, nahráli v Detroitu za necelé dva dny 
během improvizované session. Frontmanem 
a mozkem kapely je Václav Havelka (zpěv, ky-
tara), na baskytaru hraje Míra Syrný, na bicí 
Jan Svačina. Recenzentka Veronika Ondečková 
o  posledním albu napsala: „Ve své tvorbě ne-
dělají žádné ústupky a napříč 'Carp' je slyšet, 
že natočili album tak, jak to cítí – spontánně, 
bez omáček, podbízení nebo přehnané snahy 
o  novátorství. Přesto byste si jej ale s žádnou 
domácí ani zahraniční nahrávkou pravděpo-
dobně nespletli – mnohé z nich svojí intenzi-
tou převyšuje.“
Společenský sál KD, pátek 10. února 2017 
od 20.30 hod. Vstupné: předprodej 140 Kč, 
na místě 160 Kč. Předprodej vstupenek od 
30. 1. v Trafice u Davida.

11. 2. Frk-nügnung teátr – Nahoru dolů
Autorská situační komedie Podbrdského ná-
rodního divadla v podání legendárního čino-
herního souboru Frk-nügnung teátr.

Společenský sál KD, sobota 11. února od 
19.30 hod. Vstupné 100 Kč.

 � 17. 2. Phil Shoenfelt a Southern Cross

V Praze usazený britský hudebník a skladatel 
Phil Shoenfelt je znám především svou hud-
bou na pomezí temných rockových šansonů. 
V osmdesátých letech se aktivně účastnil lon-
dýnské punkové exploze. Založil kapelu Khmer 
Rouge, se kterou koncertoval v newyorských 
klubech. Společně s kapelami Nico či The Clash 
objel celé Spojené státy. Vrátil se do Londýna 
a vydal dvě sólová alba. Nick Cave si jej na za-
čátku devadesátých let pozval jako zvláštního 
hosta na své britské turné. V roce 1995 se natr-
valo usadil v Čechách. Zde založil s Pavlem Cin-
glem kapelu Southern Cross, s níž koncertuje 
a  nahrává dodnes. V roce 2008 vyšlo Cinglovi 
a Shoenfeltovi živé album Live at the House of 
Sin, které bylo v USA oceněno Grindie Award 
za nejlepší živou nahrávku. 
Společenský sál KD, pátek 17. února 2017 
od 20.30 hod. Vstupné: předprodej 140 Kč,  
na místě 160 Kč. Předprodej vstupenek od 
6. 2. v Trafice u Davida.

 � 24. a 25. 2. Kuklík Tyjátr – Balada ze Sher-
woodu

Aneb Robin Hood v rozšířené verzi. Re-premiéra 
v pátek a re-repríza v sobotu.
Společenský sál KD, pátek 24. února a so-
bota 25. února od 19.30 hod. Dobrovolné 
odchodné.

 � 26. 2. Taneční čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. 
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na 
všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlova-
cího spolku Dobříš. 
Společenský sál KD, neděle 26. února od 
17 hodin, vstupné dobrovolné.
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DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ V ZŠ TRNKA 

Srdečně vás zveme na den otevřených dveří 
v  naší škole, který se koná v pondělí 13. února 
2017 od 17.30 hodin. V tomto čase proběhne se-
tkání se zástupci školy a spolku Trnkový květ, z.s., 
kde vás seznámíme s průběhem zápisu do první 
třídy a s provozem školy a školní družiny. Sou-
částí schůzky bude také prohlídka školní budo-
vy. Pokud budete mít zájem, můžete následující 
den, tj. v úterý 14. února dopoledne (v časech 
od 8.30, 9.30 a 10.45) navštívit otevřené hodiny 
v našich třídách, při nichž budete mít možnost 
nahlédnout do výuky a okusit atmosféru školy. 
Zápis do ZŠ TRNKA se uskuteční ve dnech 
11.–12. dubna 2017.
Těšíme se na vás.

ZŠ TRNKA, 
Příbramská 938, Dobříš

2. místo v okresním kole 
vybíjené chlapců 2. a 3. tříd

V úterý 10. ledna se chlapci druhých a třetích 
ročníků zúčastnili turnaje ve vybíjené v Březnici. 
Naše družstvo statečně bojovalo, aby získalo ně-
jaké ocenění. Veškerá snaha se vyplatila, vyhráli 
jsme semifinále a postoupili do finálových bojů. 
Dostali jsme se až do boje o první místo, ale sou-
peři byli o kousek lepší. I druhé místo v okrese 
je moc pěkné. Všem chlapcům za reprezentaci 
školy děkujeme.

K. Sobotková, 
ZŠ Dobříš Komenského nám. 35

Otevíráme lesní 
základní školu 
V září 2017 se otevřou brány 
nové lesní základní školy, která 

je určena pro žáky prvního stupně a navazuje 
svou filozofií na naši lesní školku. Výuka se bude 
odehrávat v krásném prostředí lesní školky 
v Mokrovratech dle nejmodernějších vzděláva-
cích proudů. S láskou budeme vytvářet kreativní 
a motivující prostředí pro vývoj maximálně šest-
nácti dětí ve smíšené malotřídce. Naší velkou 
inspirací je intuitivní pedagogika, která klade 
důraz na osobnost učitele a vytváří otevřený 
prostor pro přirozený rozvoj dítěte.
Principy lesní základní školy: Vztah k sobě a svě-
tu jako celku, sebehodnocení jako nejvyšší 
forma hodnocení, rozproudění energie v těle, 
pobyt v přírodě, kritické myšlení, pěstování se-
bedůvěry, vnitřní motivace, učení se v souvis-
lostech.

Zápis do naší lesní školy proběhne v dubnu 
2017, pro přesné datum sledujte naše webové 
stránky. Ale pokud vás naše iniciativa zaujala, 
kontaktujte nás už nyní na tel. 732 64 35 76, na 
emailu: zs.ditevlese@sezam.cz. Aktuální infor-
mace naleznete na www.ditevlese.cz.

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Základní škola Dobříš, 
Komenského nám. 35

zve všechny předškoláky 
na akci

Hrajeme si na školu

2. setkání – 16. 2. 2017 od 16 hodin 
v tělocvičně školy, 

sportovní obuv s sebou.

Milí předškoláci, 
vážení rodiče, zákonní zástupci,

rádi bychom navázali na již proběhlá 
setkání Podzimní tvoření, Keramická dílna, 

Hravé učení 
a pozvali Vás na ukázkovou hodinu:

v úterý 14. 2. 2017 v 16.00 hodin.

Zájemce prosíme o přihlášení e-mailem 
na adresu 2.zsdobris@seznam.cz 

nebo telefonem na číslo 318 521 002.
Těšíme se na Vás.

Nultý, ale velmi úspěšný jarmark
Vše to začalo obrovským nadšením a nápadem Honzy Bedřicha zastupující-
ho potraviny Bedřich, s.r.o., uspořádat 0. charitativní Vánoční jarmark, který 
by svým výtěžkem podpořil Dětský domov Korkyně. Výsledkem bylo skvělé 

předvánoční sobotní dopoledne, na kterém jsme potkali mnoho fajn lidí. Na jarmarku 
nechybělo vánoční občerstvení, dekorace a dárky, jmelí, hračky ani charitativní bazárek 
a živá hudba v podání Jirky Řehulky. Díky vám všem, kteří jste na jarmark přišli, a díky 
podpoře Dortů D, květinářství Letizia, Green advertising, Cafe de HONDURAS, potravin 
Bedřich, s.r.o., které náš jarmark svojí přítomností, poskytnutým zázemím a výrobky pod-
pořily a veškerý svůj výtěžek z této akce nám věnovaly. V našich kasičkách se sešlo neu-
věřitelných 17 190 Kč.  
Děkujeme všem, kteří nám s jarmarkem pomohli a užili si ho tak jako my. Největší dík 
posíláme do potravin Bedřich, s.r.o., Honzovi. Díky za skvělou akci, nápad a pomoc. Za 
rok na již 1. ročníku na viděnou. 

DD Korkyně
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Asi po týdnu mě přemístili do takové velké haly, 
kde již byl i můj bratr. Podlaha zde byla čistě za-
metená, ale postele žádné, jen po krajích u zdi 
sláma. Na záchod se chodilo do kýblů, a když 
jsem tam přišel, tak mi říkali: „Partyzáne, je nám 
líto, ale budeš mít za úkol vynášet výkaly ven.“ 
Hned první den jsem při vynášení výkalů nara-
zil na jednoho gestapáka a z toho plného kýble 
jsem vyšplíchl něco málo na chodbu. Okamžitě 
mi dal pendrekem, ale uklidit jsem to nemusel, 
bylo toho opravdu málo a on se naštěstí zají-
mal o jiného vězně. Tam jsme byli jenom dvě 
noci a  pak nás opět eskortovali, a zase jsme si 
mysleli, že do Německa. Přesunuli nás totiž do 
vagónu, kde byli i muži i ženy z naší vesnice. Nej-
dříve jsme dojeli do Trenčianské Teplé. Vlak však 
pokračoval dál v jízdě, až do Ilavy, na Pováží. 
Zde jsme mohli být ve věznici na cele s bratrem 
sami dva. Tato věznice byla již se slovenskými 
bachaři, byl však již prosinec a cela nebyla ni-
jak vybavená kavalcem, nebyl tam ani slamník 
ani nic pod hlavu. Byla tam jen deka, tedy spí-
še kus hadru, museli jsme spát v zimě na holé 
zemi. V  té místnosti netopili a jediné, co doká-
zalo trochu vyhřát místnost, byla svítící žárovka, 
což mi řekl bratr, když jsem chtěl, aby ji zhasli. Já 
mu sice nevěřil, ale nakonec jsem zjistil, že měl 

pravdu. Jídlo bylo stejné jako to, co babička va-
řila prasatům, našťouchaný šrot. Později věznici 
převzala Hlinkova garda, nebo spíše normální 
slovenští vojáci. Ti dozorci před nimi byli oby-
čejné svině, ale tihle obyčejní vojáci již věděli, 
že se blíží konec, že se přibližuje Rudá armáda, 
a tak se k nám chovali co nejlépe. Dodali matra-
ce, celu zateplili a kromě slamníků i deky a pod-
hlavníky dali. Před tím, jak jsem říkal, stálo jídlo 
za nic, ale pak ho vozili z nějaké polní kuchyně, 
kde vařili již čistě pro nás. 
I pak jsem byl vyšetřován, ale gardisti si již jen 
zapsali mou výpověď, nikoho nemlátili, a když 
jsem se vrátil na barák, tak jsem zjistil, že je tam 
táta. To bylo radosti i pláče. Již tam nějakou do-
bou byl, ale o nás nevěděl. On na tom byl lépe, 
protože jej nezadrželi gestapáci, ale obyčejní 
gardisti. Proto nám dovolili, abychom byli i s ot-
cem na jedné cele. Tatínka a ostatní s ním zadr-
žené nakonec pustili o tři týdny dřív, ale my jsme 
tam s bratrem zůstali.
 U nás v dědině byl ředitel školy, který původně 
pocházel z třicet kilometrů vzdálené obce. Byl 
velmi oblíbený, ale přísný a spravedlivý, během 
války měl hodnost majora a sloužil u armády 
v Bratislavě. I když byl tatínkův přítel, tak otec 
s ním přímo v kontaktu nebyl. Tatínek však měl 

Možná, že to tak někomu nepřipadá, ale za po-
sledních několik let, co došlo na radnici ke stří-
dání stráží, začal uvadat zájem o dobříšskou his-
torii. Jako by ani nebyl zájem něco připomínat 
anebo být na něco hrdý. Prvním tichým signá-
lem bylo zmizení historických článků, které do 
Dobříšských listů dodával dobříšský kronikář p. 
Průša. Nahradilo je ustavičné dohadování o ni-
čem, které však bylo prolínáno tématy, která 
upoutala alespoň pozornost místních občanů, 
kterým není úplně lhostejné, v jakém městě žijí. 
Samostatnými signály jsou i ztráta budovy tzv. 
Staré fabriky a současná snaha o stržení Barto-
šovy vily, která stojí u kostelíčka, a její nahrazení 
nějakou postmodernou. O jejich záchranu se 
okrašlovací spolek s památkovým ústavem sna-
ží. Týkalo se to i letošních oslav narození císaře 
a krále Karla IV., na kterého má město Dobříš 
přímé historické vazby, ale vlastně si je díky 
neznalosti ani nepřipomenulo, což se odráží ve 
zchátralosti paláce dobříšského hradu, který je 
připomínkou toho, že sem Karel IV. dojížděl. Mů-
žeme však říct, že ze strany okrašlovacího spol-
ku pokračovala i snaha o přesunutí městského 
muzea ze zapomnění na náměstí, kde by mohlo 
udělat větší práci a možná i v případně aktivněj-
šího vedení nalákat do centra více turistů. Měs-
to, zdálo se, vyslyšelo naše volání a rozhodlo se 
prostory na zámku nejdříve doplnit o novou 
expozici hraček, která by mohla zvednout zá-
jem o všeobecnou historii města. Jenže město 
k tomu přistoupilo úplně opačně a rozhodlo 
se městské muzeum po více jak dvacetileté 

činnosti vlastně zrušit a jeho sbírky opět a zase 
přesunout do depozitáře. Tak se stalo v r. 2015, 
kdy bylo muzeum naposledy otevřeno. Trvalo 
však skoro rok, než se nová expozice otevřela, 
a bohužel z dobříšské historie zůstalo jen pár fo-
tek a předmětů, které jsou představovány v ka-
binetní vitríně třídy, která vznikla v zadní části 
muzea. Chceme takovou expozici odsoudit? Ne, 
ani v nejmenším, je jistě zajímavá a jistě obohatí 
kulturní vyžití na dobříšském zámku, případně 
ukrátí čas při čekání na začátek prohlídky. Co 
však přinese městu? Pokud byste chtěli říct, že 
propagaci, tak spíše ne. Město se tam ničím vý-
razným nepropaguje. Není tam informační cen-
trum, které by lákalo turisty do centra. Proto se 
naše snahy opět obrátily k depozitáři, který měl 
být podle odpovědi ze strany města přebudo-
ván na městské muzeum s omezenou otevírací 
dobou. Jenže ani tento slib nebyl splněn. Město 
naopak upravilo depozitář na veřejný městský 
archiv, kterým však díky svědomitému vedení 
pana Průši byl i předtím. Pouze jej teď zaplnily 
sbírkové předměty z muzea. Jakákoli další sna-
ha upravit tyto prostory na městské muzeum 
selhává na odporu města, které se k tomu staví 
odmítavě s tím, že zde vlastně jedno muzeum 
na náměstí již je. Muzejní spolek Dobříšska vy-
bral pro expozici rukavičkářství název Muzeum 
Dobříš, a tak opravdu budí dojem, že by se moh-
lo jednat o městské muzeum, a jeden čas se ob-
jevovalo i na google mapách. Teď tomu již tak 
není. Ovšem toto muzeum je soukromé, zřízené 
v soukromém a krásném Kopačkově domě. Ov-

Vzpomínky pana Ladislava Bučka (*1929, 2016) – 2. část

Ztrácí se zájem o historii města, ve kterém žijeme?

Asi po týdnu jsem zjistil, že je tam i hostinský z naší vesnice, ke kterému také chodili partyzáni pro 
jídlo. Z naší vesnice sebrali celkem asi dvacet lidí. Ten hostinský se vrátil také zmlácený, ale na rozdíl 
ode mne ho neškrtili ani nemlátili býkovcem. Když jsem jim ta záda ukázal, tak se zhrozili, byla to 
jedna podlitina za druhou spojená dohromady strupy ze zaschlé krve. Mého bratra také vyslýchali, 
ale byli na něj skoro hodní, i zapálit si cigaretu mu dovolili. Nakonec jsem zjistil, že akorát toho 
hospodského zfackovali a mě jediného skoro umlátili, některé vyslechli, u některých udělali jenom 
zápis. Přitom všechny vyslýchal jeden a ten samý gestapák. 

také kamaráda z první světové války, spolu s ním 
sloužil v Srbsku. Bydlel v sousední vesnici a byl 
velmi schopným podnikatelem. Za ním otec šel 
jako prvním, protože byl ve styku právě s tím ře-
ditelem a mohl mu dát vědět, že jsme zavření. 
A  on mohl zařídit, aby nás pustili. V té věznici 
jsme byli už skoro půl roku a v dáli bylo slyšet 
hřmění bojů Rudé armády s Němci. Hodně věz-
ňů v té době posílali do Německa a i já s bratrem 
jsme měli jet. Byli jsme ale propuštěni a mohli 
jsme jít domů. To bylo radosti. Samozřejmě lví 
podíl na tom měl ten major a otcův známý, kteří 
dlouho jednali na gestapu. Ani nevím, jak se jim 
je podařilo přesvědčit, aby nás propustili. 
Vyšli jsme ven z věznice v Ilavě bez koruny a nevě-
děli, co dál a jak se dostaneme domů, když jsme 
si všimli, že před bránou stojí žena toho otcova 
známého z války s autem, a spustila: „Dobrý den 
chlapci, já jsem paní Golinská a čekám na vás.“ 
Odvezla nás nejdříve k nim domů, kde jsme se ko-
nečně pořádně najedli, vyspali. Od nás to mohlo 
být vzdušnou čarou méně jak dvacet kilometrů, 
bratr se vyznal a věděl, jak se dostat domů. Němci 
během Slovenského štátu stavěli na středním Slo-
vensku silnici a ta byla na dálku vidět. Tenkrát to 
tam byla samá pastvina, lesy a pole, bylo již snad-
né najít cestu domů. Byl březen a fronta se blížila. 
Kolem nás, přes Pováží, však jen prošla. Směřovala 
hlavně nahoru na Ostravu a dolů na jižní Sloven-
sko. U nás v té době nebyla žádná trať, ani silnice, 
takže se nám hlavní vojska vyhnula. Zahlédli jsme 
jen pár vojáků, ani se nezastavili a šli dál. Takže 
jsme to naštěstí ve štěstí přežili.

Zapsal Petr Kadlec
Jazyková a stylistická úprava – redakce DL

šem díky tomu, že sbírkové předměty městské-
ho muzea vlastně městu nepatří, není možné 
ve větší míře obohacovat a případně ze strany 
města rozšiřovat výstavní potenciál tohoto mu-
zea. Tedy v případě, že se to neošetří správnými 
smlouvami a ochranným zabezpečením celého 
domu. Ovšem muzeum v současnosti ani ne-
může výrazně v domě expandovat, proto by 
postačila kooperace s městem na propojení čin-
nosti dvou muzeí, která by fungovala ve dvou 
různých budovách. Město by se k tomu však 
nadále mohlo stavět odmítavě z toho důvodu, 
že provoz takového muzea je ztrátový, ale větši-
na muzeí je ztrátová, pokud chce na svůj provoz 
vydělat pouze z návštěvnosti samotné expozice. 
Proto se větší část měst a soukromých provozo-
vatelů rozhodla snížit ztrátu prodejem upomín-
kových předmětů, a spojit tak provoz muzea 
s informačním centrem. Což v našem městě sice 
také tak funguje, ale nikoli kooperačně, protože 
Muzeum Dobříš vlastně na těchto předmětech, 
které prodává informační středisko, nevydělává 
nic. Protože tu možnost nemá z důvodu, že si 
lístky neprodává samo. Není to však odsuzová-
ní snahy o připomenutí historie, která byla a je 
spojená se šitím rukavic, spíše naopak. Je nutné 
je podporovat více, a ne si jen říct, že tam snad 
jednou zajdeme. Již několikrát jsem zde, když 
jsem psal o pozvednutí městského muzea, psal 
o příkladu fungování muzea v Sedlčanech a my-
slím, že by se tam jistí lidé měli vypravit na zku-
šenou. Nebuďte lhostejní, v jakém městě žijete, 
nemějte jej jen za noclehárnu a více se zajímejte 
o jeho historii. 

Petr Kadlec, Okrašlovací spolek města Dobříše  
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14. ledna 2017 se dožila 
svých devadesátých na-
rozenin světoznámá čes-
ká cembalistka, klavíris-
tka a  pedagožka Zuzana 
Růžičková. 
V medailonu vysílaném 
na rádiové stanici Vltava 
vypráví paní profesorka 
rodinnou legendu o svých 

dávných židovských předcích, kteří přišli ze Špa-
nělska a usídlili se na Dobříši. Dědeček jménem 
Leopold Lederer pracoval jako příručí v koloniá-
lu, později založil faktorství rukavic na Dobříši. 
Měli tři dcery a jednoho syna, nejmladší dcera 
byla maminkou slavné cembalistky. Chtěla se 
stát lékařkou, v období před první světovou vál-
kou asistovala a pomáhala dobříšskému lékaři 
MUDr. Prusíkovi. Jako dívka z dobré rodiny však 
byla poslána studovat do penzionátu v Tepli-
cích jazyky, účetnictví a těsnopis. Toto vzdělá-
ní uplatnila později po 1. světové válce v Praze 
v exportní fi rmě, kde se seznámila se svým man-
želem Růžičkou z Plzně. Po svatbě žili v Plzni, 
kde měli obchod s hračkami, a tam se jim naro-
dila dcera Zuzana. Celá dobříšská větev kromě 
maminky zahynula v koncentračních táborech. 
Profesorka Zuzana Růžičková, provdaná Kalabis-
ová (*14. ledna 1927, Plzeň), je česká klavíristka, 
cembalistka a hudební pedagožka, manželka 
hudebního skladatele Viktora Kalabise. Po abso-
lutoriu plzeňského gymnázia byla vězněna v na-
cistických koncentračních táborech (Terezín, 
Osvětim-Březinka, Bergen-Belsen). Již za svého 
pobytu v Terezíně se seznámila se zde vězněný-
mi hudebníky, mimo jiné též s operním pěvcem 
Karlem Bermanem. V letech 1945 až 1947 studo-
vala v Plzni hru na klavír v místní hudební škole, 
od roku 1947 až do roku 1951 studovala hru na 
klavír a cembalo na pražské AMU. V roce 1956 
zvítězila v Mnichově na mezinárodní cembalové 
soutěži, poté studovala hru na cembalo v Paříži 
u profesorky Roesgen-Championové. Je známá 
především jakožto výborná interpretka hudeb-
ního díla Johanna Sebastiana Bacha, na svém 
kontě má více jak třicet pět dlouhohrajících 
desek. Její dlouholetá celosvětová koncertní 
aktivita jí přinesla i lichotivou přezdívku „první 
dáma cembala“. (Viz Wikipedia.)

Zpracoval Ivo Kylar

Členská schůze Sdružení pro obnovu dobříš-
ských varhan odsouhlasila dne 18. 12. 2016 roz-
hodnutí rady o výběru dodavatele varhan pro 
kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši. Ze zaslaných 
4 nabídek na stavbu nového nástroje byla vy-
brána varhanářská dílna Kánský–Brachtl z Krás-
né Loučky u Krnova.
V protokolu výběrového řízení dodavatele var-
han ze dne 16. 12. 2016 je uvedeno hodnocení 
nabídek podle stanovených kritérií. Přesto, že 
cenová nabídka měla váhu 50 %, o výběru roz-
hodly technické parametry, zkušenost, odborná 
úroveň, kvalita a kreativita dodavatele. Nejvyšší 
bodové hodnocení, 82 bodů, získala fi rma Kán-
ský–Brachtl a je doporučeno objednateli var-
han, římskokatolické farnosti, vstoupit k jednání 
o uzavření smlouvy. Jedná se o plně vybudova-
ný dvoumanuálový nástroj s pedálem a 15 rejst-
říky do původní Vanického skříně. Cena nabídky 
vč. DPH je 4 209 187 Kč. 
Prvním krokem bude zahájení jednání o defi nitiv-
ní podobě nástroje, jeho dispozicích pro potřeby 
jak liturgické hudby, tak i jiné hudební literatury. 

Vypracování projektu a dokumentace ke stavbě 
konkrétního nástroje pro Dobříš již nyní je pod-
mínkou pro možnost podávání žádostí o granty.
Současně chceme na základě vizualizace ná-
stroje nabídnout jednotlivým dárcům možnost 
adopce varhanních píšťal. Dalším bodem jedná-
ní bylo vyhodnocení činnosti „sdružení“ za rok 
2016 a plán činnosti v roce 2017.
Sdružení pro obnovu dobříšských varhan při-
pravuje v rámci 2. ročníku cyklu KONCERTŮ PRO 
VARHANY první benefi ční koncert na neděli 26. 3. 
2017 od 18.00 hodin v Zrcadlovém sále dobříš-
ského zámku. Představí se universitní komorní or-
chestr Sinfonietta spolu s dechovým orchestrem 
ze Southamptonu z Velké Británie. Na progra-
mu budou skladby od J. Brahmse, A.  Malcolma, 
F.  Mendelsshona a De Meije (Symfonie č.  1 Pán 
Prstenů). Ostatní informace o dalších koncertech 
pro varhany nabídneme již v příštím čísle DL .
Sdružení děkuje Dobříšskému pokleslému or-
chestru lidových nástrojů za fi nanční dar na 
podporu projektu dobříšských varhan ve výši 
2 220 Kč. 

Magdaléna kvituje rozhodnutí dobříšského 
zastupitelstva o hazardu 
Dobříš bude dalším z měst, která se připojí k účinné prevenci gamblingu svých obyvatel. Na 
základě rozhodnutí místního zastupitelstva budou na území města zcela zakázány herny 
a hrací automaty. 
Rozhodnutí, které padlo ke konci roku 2016, považujeme za uvědomělý krok vpřed směrem ke 
zdravé a funkční společnosti. Snížená dostupnost hazardu nejenže přirozeně ztěžuje přístup lidem 
ohroženým nebo již zasaženým závislostí hraní, ale dává především jasný signál o nulové společen-
ské toleranci vůči této formě podnikání. Právě snadná dostupnost hazardu spolu s nedostatečně 
jasným postojem státní správy i institucí je jednou z příčin skutečnosti, že v České republice je od-
hadem až 100 tisíc osob ohroženo patologickým hráčstvím. Magdaléna je mimo jiné iniciátorem 
a realizátorem projektu síťování ambulantních služeb pro gamblery na území Středočeského kraje. 
Nejbližší ambulance, připravené hráčům pomoci, jsou v Příbrami a v Mníšku pod Brdy. Bližší infor-
mace najdete na www.f63.cz.
Magdaléna, o.p.s., s městem Dobříš dlouhodobě spolupracuje. Za podpory i dalších lokálních sub-
jektů (MAS Podbrdsko, město Příbram) provozuje na celém Příbramsku, včetně Dobříše, terénní pro-
gramy pro závislé. Telefon na terénní pracovníky je 737 391 214. Pracovníky mohou kontaktovat 
nejen závislí (včetně hráčů), ale i široká veřejnost, například v případě nalezení odhozené injekční 
stříkačky.  Johana Růžková, PR manažerka, Magdaléna, o.p.s. 

Pozvání na únor 2017

Do 12. února je možno zhlédnout výstavu 
ak. malíře Miro Pograna „Ilustrace“, která pro-
bíhá v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši. 
V úterý 7. února od 19.00 zveme na setkání 
s  Ladislavem Heryánem, autorem knížky 
„Exotem na této zemi“. Po besedě bude násle-
dovat autogramiáda. V PC sv. Tomáše.
V neděli 26. února od 10.30 hodin zveme na 
vernisáž výstavy obrazů Žanety Láskové do 
Pastoračního centra sv. Tomáše. Výstava je spo-
jena s veřejnou sbírkou pro organizaci ADRA 
a bude možnost si ji prohlédnout do 30. března. 

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

Zámek Dobříš

www.zamekdobris.cz
tel.: 318 521 240
info@zamekdobris.cz
Otevřeno celoročně: 
září–červen  út–ne  8.00–16.30
červenec–srpen  po–ne 9.00–17.30

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …

V únoru bychom vás rádi pozvali na novou vý-
stavu v Galerii JCM – výstavu dvou malířů Zdeň-
ka Pátka a Petra Velebila. K vidění budou obrazy 
znázorňující krajiny okolí Dobříše a Mníšku pod 
Brdy, v každém ročním období. Výstava potrvá 
do konce dubna.
Novou změnou v letošním roce na zámku Dob-
říš je upravení otevírací doby návštěvního cent-
ra. Otevřeno bude následovně:
září–červen / úterý–neděle / 8.00–16.30; 
červenec–srpen / pondělí–neděle / 9.00–17.30. 
I  na letošní rok připravujeme, pro velký zájem, 

zajímavé české i zahraniční koncerty v Zrcadlo-
vém sále. Těšit se můžete na oblíbené koncerty 
v  podání nizozemské produkce, koncerty ZUŠ 
Dobříš, Příbramské fi lharmonie nebo oblíbený 
benefi ční večer NF Zdeňky Žádníkové. Více infor-
mací naleznete v pravidelně aktualizovaném kul-
turním programu na webových stránkách zámku.

ÚNOR 2017 
19. 1. – 30. 4. Výstava v Galerii JCM
Obrazy, Zdeněk Pátek a Petr Velebil – krajino-
malby z okolí Dobříše a Mníšku  pod Brdy
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ÚNOR 
V DOBŘÍŠKU
VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“ 

– Vstupné 15 Kč člen / 30 Kč nečlen rodinného 
centra. Herničku pro veřejnost máme otevřenou 
v pondělí a ve středu od 14.30 do 16.30 ho-
din, v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 12.30 
hodin. Děti si mohou pohrát, rodiče mají mož-
nost zdarma využít půjčovnu knih či stolních 
her, získat informace, které potřebují. V pondělí 
od 14.30 hod., v úterý od 10.00 hod. a ve čtvrtek 
od 9.00 hodin s prográmkem pro rodiče s dětmi.
V době jarních prázdnin od 27. 2. do 3. 3. se 
nebudou konat kurzy pro děti i dospělé. Her-
nička bude otevřena pouze v dopoledních 
hodinách.

MIMOŘÁDNÉ AKCE:
Pondělí 6., 13. a 20. února – Špačkohrátky 
od 15.30 do 16.30 s Luckou Špačkovou pro děti 
od 3 do 6 let bez doprovodu rodičů. Děti si spo-
lečně zacvičí, zazpívají a naučí se nová říkadla. 
Vstupné v ceně herničky. RC Dobříšek.
Úterý 7., 14. a 21. února a 7. března – Počíta-
čové setkání pro seniory s Ing. Vlastou Pecho-
vou od 8.30 hodin. RC Dobříšek.
Středa 8. února – zahajujeme Kurz tvůrčího 
psaní s MgA. Veronikou Brožkovou. Pokud máte 
chuť psát a myslíte si, že víte o čem psát, pak 
vám tento kurz může pomoci skutečně začít! 
Kurz je určen pro širokou veřejnost. Seminář 
uzavřeme autorským čtením ve Velbloud Café. 
Kde: ZŠ Trnka, Příbramská 938, Dobříš.
Čtvrtek 9. února – Hrajeme si s Kačkou po 
waldorfsku s Mgr. Kateřinou Mertlíkovou od 
9.30 do 11.30 hodin. Určeno pro rodiče s malými 
dětmi, starší sourozenci jsou samozřejmě vítáni. 
Těšit se můžete na společnou svačinku (káva 
a čaj je k dispozici), rytmické hry, výrobu hraček, 
… RC Dobříšek.
Čtvrtek 9. února – Šálování pro rodiče a děti 
s  Ing. arch. Helenou Šlechtovou od 18.00 do 

20.00 hodin. Přijďte si uplést teplou šálu bez 
použití pletacích jehlic. Jediné, co si přinesete, 
je vlna dle vašeho výběru a vkusu. RC Dobříšek.
Úterý 21. února – přednáška s MUDr. Petrou 
Pelikánovou tentokrát na téma Výživa dětí od 
10.15 do 12.15 hodin, probereme tato témata: 
1) desatero výživy, 2) omyly ve výživě dětí, 
3) potravinová pyramida. V případě zájmu za-
jistíme hlídání dětí. 

PORADENSTVÍ
On-line poradna na www.dobrisek.cz. 
Cvičení a setkávání těhulek a předporodní 
kurzy s Martinou Branšovskou. 
Rodinné, výchovné a partnerské poraden-
ství a laktační poradenství s Mgr. Kateřinou 
Neubauerovou.
PC poradenství s Ing. Vlastou Pechovou. 
Psychologické poradenství s Mgr. Zuzanou 
Krásovou.
Speciálněpedagogické poradenství s Mgr. Vě-
rou Zemanovu.
Poradenství v sociálních službách s Bc. Lucií 
Nádvorníkovou.

Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na 
našem webu: www.dobrisek.cz nebo na https://
www.facebook.com/dobrisek. 
Informace a přihlášky: Kateřina Nekvapilová, 
tel.: 608 906 559, e-mail: rcdobrisek@gmail.com, 
adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš. 

Program fotbalových 
přípravných zápasů MFK Dobříš 

Přípravné zápasy A-týmu MFK Dobříš – únor
Neděle 12. 2. 11.00 Dobříš–Hořovicko
Sobota 18. 2. 14.00 Dobříš–Hostouň
Sobota 25. 2. 14.00 Dobříš–Písek
Všechna utkání se hrají na hřišti UMT.
Změna programu vyhrazena.

Pozvánka na turnaj starých gard
MFK Dobříš a Okrašlovací spolek Dobříš pořáda-
jí v sobotu dne 11. 2. od 10.00 hod. ve sportov-
ní hale turnaj starých gard hráčů 35 let a výše. 
Účastní se týmy: MFK Dobříš, Worlovna Dobříš, 
ZZN Příbram, SK Nový Knín, Sokol Nečín a loň-
ský vítěz Dorost „99“ Dobříš. Zveme na tyto zá-
pasy širokou dobříšskou veřejnost.

Radim Weber

TJ SOKOL DOBŘÍŠ 
vás srdečně zve na

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
v sobotu 18. 2. 2017

Sraz masek v 14.00 hod. před sokolovnou. 
Všechny masky jsou vítány!
MASOPUSTNÍ ŠIBŘINKY pro děti se konají 
v sále sokolovny po skončení průvodu.
Akce se koná za podpory města Dobříš.  

  
Lenka Kohoutová, 

www.sokoldobris.cz

Vezah 2016
V sobotu 26. listopadu pro-
běhla na Dobříši městská hra 
pro děti od 7 do 15 let s ná-
zvem Vezah. Letos se účastníci 
přenesli do období středověku 

a měli za úkol vyšetřit vraždu místního purkrabí-
ho. Již tradičně dorazilo na sraz k sokolovně velké 
množství dětí – letos jich bylo kolem 40. Po rozřa-
zení do skupinek po 6 až 8 členech už nic nebrá-
nilo samotné hře. Skoro všechny skupinky odhalily vraha. Zjistili, že purkrabího zabil knihovník. Všichni 
účastníci si domů odnesli diplomy a perníkové klíče.
Jsme rádi, že se hra vydařila, a doufáme, že příští rok dorazí snad ještě více dětí.

Za T.O. Zlatý list a skautské oddíly Varta a Minnehaha Alf, Pivos, Drake, Dita, Lucy, Globin
Činnost oddílů podporuje město Dobříš

Turnaj
V sobotu 26. listopadu od 15.30, po hře Vezah, 
proběhl turnaj v deskových hrách Bang a Pexe-
so. Tento turnaj probíhal v dobříšské sokolovně 
a sešlo se zde více jak 20 účastníků. Po nároč-
ných herních soubojích si vítězové a hráči do 
3. místa u obou her odnesli hodnotné ceny od 
společnosti Albi. Děkujeme městu Dobříš za 
jeho podporu v naší činnosti a těšíme se na další 
turnaj.

Hamlet (Jan Hamet)

Vzpomínky

Dne 13. února 2017 uplyne 
1 rok, kdy náhle zemřela 
paní Margita Čermáková.

Vzpomíná manžel 
a dcery s rodinami.

Kdo jste znali, 
vzpomeňte s námi.

Dne 12. února 2017 uply-
ne 10 let, kdy nás opustil 
tatínek a dědeček Jiří Bran-
šovský.

S láskou vzpomíná 
syn Radek s rodinou.

Jí byly děti milejší, než 
všechny světa statky, jim 
dala věno největší, své 
zlaté srdce matky.
Dne 31. 1. 2017 by se dožila 
naše milovaná a nenahra-
ditelná maminka a  babič-
ka, paní Marie Kozohorská, 
93 let. Opustila nás před 
28 lety – 20. 2. 1988.

V našich vzpomínkách a srdcích žiješ stále. 
Rodina.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Co je biatlon
Za oficiální vznik biatlonu je považován rok 
1958, ale jen pro muže. Předcházela mu řada 
pokusných závodů v různých podobách. Mezi 
nejvýznamnější patří i podíl tehdy tradičních 
branných závodů – Dukelského a Sokolovského 
závodu branné zdatnosti. Dukelský závod byl ve 
vytrvalostním běhu s vojenskými překážkami 
a byl pořádán v létě na počest bojů ve II. světové 
válce o Duklu. Tyto boje byly v létě. Boje u Soko-
lova byly v zimě, proto závod Sokolovský v běhu 
na lyžích a střelbě byl pořádán vždy v zimě.
Právě Sokolovského závodu jsme se v roce 1953 
zúčastnily jako tříčlenná hlídka z Dobříše já, 
moje sestra (později slavná kajakářka na divoké 
vodě s 6 tituly mistryně světa) a o něco mladší 
účastnice Věra Větrovská. Měly jsme možnost 
hodně trénovat střelbu na střelnici Svazarmu za 
domem, kde je nyní informační středisko.
Vyhrály jsme okresní kolo i kolo krajské v Peci 
pod Sněžkou, hlavně zásluhou střelby. Postou-
pily jsme do celostátního kola, které se konalo 
v Nízkých Tatrách v Jasné dolině. Byla zde tehdy 
pouze Mikulášská chata. Neměly jsme ještě bě-
žecké lyže a na sjezdových to šlo špatně. U ně-
kterých se v Tatrách již běžky objevily. Jely jsme 
vlakem ve čtvrtek, v pátek jsme měly trénink. 
Z tréninku jsme se vracely s radostí, že se nám 
opět povedla střelba. Někteří účastníci již seděli 
u večeře a volali na nás – moc se netěšte, zítra 
ráno jedeme domů, zemřel Gottwald a pro smu-
tek závody nebudou. Nechtěly jsme tomu věřit 
a namítaly jsme, že umřel Stalin a proč do toho 
pletou Gottwalda. Bohužel to byla pravda, hned 
ráno jsme jely domů a na celostátní úrovni jsme 
si nezajely. Moc nás to tehdy mrzelo. 
První závod v biatlonu v tehdejším Českoslo-
vensku se uskutečnil v roce 1960, pouze pro 
muže. Až do roku 1984 byl biatlon doménou 
mužů. V tomto roce se uskutečňuje v Chamonix 
první světový šampionát pro ženy. Za dobu své 
existence získal český biatlon řadu významných 
sportovních úspěchů. Velmi úspěšní jsou jak 
muži, tak obzvláště ženy. Držme jim palce, ať si 
svoji úroveň stále drží.

Jana Pinková

Den otevřených dveří v dobříšské moštárně
Vážení spoluobčané,
naši přátelé, členové základní organizace ČZS Dobříš, p.s., a návštěvníci moštárny se rozloučili s mi-
nulým rokem dnem otevřených dveří. Rozloučení s minulým rokem probíhalo ve dnech 29. a 30. 12. 
minulého roku. Rozloučení bylo opravdu povedené. Každý návštěvník mohl ochutnat ze čtyř druhů 
naší ovocné pálenky – hruškovici, slivovici, pálenku z jablečného moštu z letošního roku a „kalvá-
dos“ loňský. Jako správní degustátoři měli návštěvníci k dispozici výborný čerstvý chléb z pekárny 
u Bedřichů, jako přerušovač chuti. Každý plnoletý návštěvník dostal, podobně jako vloni, hodnoticí 
lístek a hodnotil jednotlivé pálenky. Výsledek byl jednoznačný, na prvním místě byla jako nejlepší 
hodnocena hruškovice. Na druhém místě loňský kalvádos, na dalším slivovice a na posledním, i když 
ne v chuti, ale protože byla čerstvě vypálena, se umístila jablečná pálenka letošní. Pro objektivní 

posouzení návštěvníky byly všechny pálenky 
upraveny na 50 % alkoholu.
Dalším velmi povedeným bodem programu 
byla dlouho očekávaná degustace našeho do-
mácího zelí. Během dvou návštěvních dní při-
šlo okolo osmdesáti degustátorů, probrali jsme 
aktuální konec roku, sem tam padl nějaký vtip 
a všichni odcházeli dobře naladění na nastáva-
jící silvestr. 
Přejeme Vám všem hodně zdraví, spokojenosti 
a sil v novém roce 2017. 

Za ZO ČZS Dobříš, p.s., Karel Vítek, red. kráceno

Ohlédnutí za rokem 2016
Rok 2016 byl rokem několika změn. V únoru 2016 
došlo k navýšení pracovnic, což přineslo i nové 
aktivity do klubu. Děti měly možnost seznámit se 
se základy jógy, učily se správně dýchat… Bohu-
žel ale z finančních důvodů došlo v červenci 2016 
opět ke snížení počtu pracovnic. Otevírací doba 
zůstala zachována a jsme tady pro vás a vaše děti 
každé pondělí, úterý a čtvrtek od 12 do 18 hod., 
ve středu od 14 do 16 hod. V úterý a ve čtvrtek 
budou v čase od 16 do 18 hod. probíhat individu-
ální konzultace.
Najdete nás stále na stejné adrese, a to v Jáchy-
movské ulici čp. 1869. Služba je zcela ZDARMA.
Občanská poradna, která v NZDM Terén posky-
tovala bezplatné poradenství, zde koncem pro-
since ukončila svou činnost. Od ledna 2017 je ale 
možné nadále využít jejích bezplatných služeb, 
a  to na adrese: Rakovského 3138/2, Praha 4 – 
Modřany. 
V průběhu roku jsme se věnovali tématům jako 
např. láska a vztahy; zdravý životní styl (V čem 
nám škodí přemíra cukru. Jak je to s „dobrotami“ 
např. v McDonald´s nebo KFC); šikana; základy fi-
nanční gramotnosti (Kdo šetří, má za tři.); alkohol, 
cigarety a jiné návykové látky.
Nechyběly pohybové ani výtvarné aktivity. V srp-
nu 2016 proběhl již třetí příměstský tábor, kte-
rý se nesl v duchu olympijských her. Měli jsme 
možnost vyzkoušet si hned několik, pro mnohé 
z nás nových, sportovních disciplín jako např. 

střelbu, jezdectví. Odměnou za delší pěší výlety 
nám byl bowling a návštěva zábavního fantasy 
parku. Advent jsme zahájili již tradičním vánoč-
ním workshopem se spaním v klubu. Nově jsme 
zkusili kreslit na potahy na polštáře, vařili jsme 
vánoční marmeládu, vyráběli levandulovou sůl 
do koupele a samozřejmě jsme nezapomněli ani 
na adventní věnce. Výsledek dopadl krásně, což 
můžete sami posoudit, pokud navštívíte naše 
facebookové stránky. Stačí zadat Nízkoprahový 
klub Terén a prohlédnout si, jaké aktivity se v klu-
bu i mimo něj v průběhu roku 2016 konaly. Vůně 
skořice, použité při vaření marmelády, a jehličí na 
věncích nás naladila na blížící se Vánoce. 
Nový rok, rok 2017 jsme zahájili přípravou 
nepečeného dortu a hned následující den se 
konala „Oslava pro všechny, kdo mají v roce 
2017 narozeniny“ . Loni měla tato oslava 
velký úspěch. Připomněli jsme si gumičková-
ní, opět jsme vařili pod dohledem studentky 
oboru kuchař/číšník, vyzkoušeli jsme si vý-
robu svíčky s vlastní fotografií a samozřejmě 
nechyběly besedy nad tématy, která jsou pro 
vás a vaše děti aktuální.
Můžete nás také sledovat na facebooku: Nízko-
prahový klub Terén nebo na webových strán-
kách: www.proximasociale.cz

Tým Nízkoprahového klubu Terén

Nízkoprahový klub Terén

V Aerobik studiu Orel Dobříš 
připravujeme mimo kaž-
dodenní sportovní činnost 
také mnoho jednodenních 

i vícedenních akcí. Z našeho kalendáře akcí si 
vyberou nejen děti, ale i dospělí. Společně se bě-
hem roku setkáváme v tělocvičně, ale i mimo ni.
Děti navštěvující závodní oddíl aerobiku čeká 
před zahájením nové sezóny zimní sportovní 
soustředění. Jarní sezónu poté ukončí již tradič-
ním letním soustředěním v srpnu.

I v letošním kalendáři akcí se děti mohou těšit 
na vystoupení na májových slavnostech měs-
ta Dobříš nebo na čarodějnicích. Přihlašovat 
se také budou moci na oblíbený příměstský tá-
bor Sport Camp, který se uskuteční v druhém 
týdnu v červenci.
Chcete svůj volný čas trávit se svou rodinou? 
Tak si společně vyrazte na náš jarní výlet kona-
ný v květnu nebo se zúčastněte celorepubli-
kové akce Závody kočárků. A nezapomeňte si 
také zapsat do svých diářů datum 17. června, 

S Aerobik studiem Orel Dobříš se nudit nebudete!
kdy se koná pohádkový den Zámek dětem.
V našem studiu si najde každý to pravé. Pro 
dospělé jsme v letošním roce připravili již dru-
hý víkend plný jógy, odpočinku a relaxace. 
Pro maminky s dětmi jsme na přelomu března 
a dubna připravili expedici Apalucha, víkend 
plný sportu a relaxace.
Bavte se, odpočívejte a nasbírejte nové zážit-
ky v naší společnosti. Podrobnější informace 
o pořádaných akcích naleznete na našich inter-
netových stránkách www.aerobikdobris.cz a na 
oficiálním facebooku studia.
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Počet blokových pokut 214
Celkem vybráno za pokuty 80 900 Kč

Vybírám z oznámení: 
1. 11. 2016 Strach z nalezeného kufru. Kufr le-
žel na trávníku v ulici Zahradní. Nikdo se k němu 
neměl. Byla zde obava z možného nástražného 
výbušného systému. Jednalo se však o starý 
a prázdný kufr, který hlídka MP odvezla rovnou 
do popelnice. Oznamovatelka se zachovala 
správně. Nález oznámila. 
6. 11. Našel se papoušek. V zeleném provedení 
s červeným břichem. Postaral se o něj strážník 
městské policie Miroslav R., který se specializuje 
na tyto ptáky. Chov papoušků je jeho koníčkem.
10. 11. v 16.45 hod. Strážníci zjistili uzamče-
né návštěvníky v areálu anglického parku. 
Tito si špatně přečetli návštěvní řád. Přes zimu 
se anglický park zavírá již v 16 hodin. Hlídka MP 
občany na toto upozornila a vrata jim otevřela 
náhradními klíči. 
11. 11. ve 13 hod. Nahlášena ztráta mobilu 
v autobuse. Byla kontaktována automobilová 
doprava Arriva, zda mobil není náhodou u řidi-
če. Oznamovatelka měla štěstí, mobilní telefon 
našel právě sloužící řidič a nález odevzdal. 
12. 11. Po náměstí běhalo prase domácí. Na 
místě bylo zjištěno, že prase, asi 100 kg, si již od-
chytával majitel. Při převozu prase na světelné 
křižovatce spadlo z vozíku. 
25. 11. v 16. hod. Zákaz podomního prode-
je nerespektoval občan z Prahy. Nabízel po 
domech na Dobříši služby ohledně levného 
elektrického proudu. Je zakázána i nabídka. Za 
porušení tržního řádu mu byla uložena bloková 
pokuta. 
5. 12. v 18 hod. Špatné parkování. Větrník, uli-
ce K Vodárně. Stížnost proběhla ohledně stání 
vozidel před garážemi. Jedná se o místa, kde je 
osazena dopravní značka zákaz stání. Řidiči 
by si měli uvědomit, že ten, kdo zajíždí nebo vy-
jíždí z garáží, potřebuje mít dostatek místa k za-
parkování nebo k vyjetí. Těchto a podobných 
stížností přibývá. Také majitel domu v  ulici 

Pražská nemohl vyjet z domu, ve vjezdu k  ne-
movitosti mu stálo vozidlo. Tato přestupková 
jednání se řeší blokovými pokutami. 
7. 12. ve 14 hod. Opět řádil vandal. Na dět-
ském hřišti Antivandal na Větrníku poškodil 
neznámý nezbeda lavičku a na dětském hřišti 
u kina závěsnou sedačku. Doporučujeme, aby si 
každý, kdo navštíví dětská hřiště, přečetl v pro-
vozním řádu, jak se má zde chovat a kdo může 
určité atrakce používat a kdo již ne. 
21. 12. v 1.15 hod. Opilý muž na služebně. 
Chtěl řešit přestupek. Ale nevěděl jaký. Nepřed-
ložil žádný dokument. Poté strážníky upozor-
nil, že by chtěl proplatit cestu z „Flamenga na 
městskou policii“. Muž požadoval po strážnících 
výslech. Mluvil nesrozumitelně a komolil. Stráž-
níci muži sdělili, aby přišel na služebnu další den 
a střízlivý…tak se však již nestalo. 

Pyrotechnika: Strážníci v prosinci 2016 a i na 
Nový rok 2017 řešili porušování obecně zá-
vazné vyhlášky. Připomínám, že vyhláškou 
je povoleno používat zábavní pyrotechniku 
na veřejných i neveřejných prostranstvích ve 
vzdálenosti větší než 20 m od budov, vozidel 
a jiného majetku pouze ve dnech 30. 4., 6. 12. 
– vždy od 18  hod. do 22 hod. a 31. 12. od 
18 hod. do 1 hod. následujícího dne a roku. 
Nedodržení je přestupkem, který je řešen blo-
kovou pokutou. Dětem do 15 let pyrotechni-
ka nepatří do rukou!!! Živnostenský odbor 
MěÚ v Dobříši společně s  městskou policií 
také kontrolovaly místní prodejce dne 6. 12. 
2016, zda je prodávané zboží v souladu se 
zákonem a  prováděcími předpisy. Na Nový 
rok strážníci řešili blokovými pokutami poru-
šení na Větrníku. 

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Dob-
říš za rok 2016 je zveřejněna na webových strán-
kách města Dobříše www.mestodobris.cz.

Zapsala: strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE DOBŘÍŠ ZA MĚSÍC LISTOPAD 
a PROSINEC 2016

Psí útulek Dobříš najdete v areálu Městského 
fotbalového klubu – V Lipkách 1021, za zim-
ním stadionem. Kontaktovat nás můžete na tel. 
č. 724 077 264. Připomínáme, že od 1. 7. 2016 
nabyla účinnosti vyhláška č. 6/2015 o trva-
lém označování psů – tzv. čipovací vyhláš-
ka. Více informací o této vyhlášce se dozvíte 
z letáčku, který bude majitelům psů doručen 
spolu se složenkou, případně na webových 
stránkách města – www.mestodobris.cz.

Hledá se majitel!
Drago – cca 2 roky, 30 kg

Kříženec NO, odchycen 
1. 1. 2017 v Hájích u Pří-
brami, kde se již něko-
lik dní sám pohyboval. 
Velmi milý a aktivní pes, 
vhodný na výcvik. Mo-
mentálně stále hledáme 
původního majitele.

K adopci
Rita – cca 2 roky, 34 kg

Kříženka labradora, po 
zemřelé majitelce. Zvyklá 
na ostatní zvířata (kočky, 
psy i hospodářská zvířata), 
přátelská a hravá, vhodná 
k rodinnému domku se 
zahradou, k aktivním ma-
jitelům.

K adopci
Dina – cca 8–10let, 10 kg

Kříženka jezevčíka, po ze-
mřelé majitelce. Přátelská 
fenka, která má ráda lidi 
a  především mazlení. Ide-
ální společnice ke starším 
lidem, do bytu. Vhodná i ke 
kočkám a ostatním psům.

Malá fotogalerie z „Týdne bruslení“

Akce „Týden bruslení“, která probíhala od 23. – 29. 1. 2017, se zúčastnily i školy a školky z Dobříše a blízkého okolí. Hokejoví trenéři učili děti nejenom 
bruslit, ale zahráli si společně i spoustu her. Jak probíhala celá akce se dozvíte v březnovém vydání Dobříšských listů. 



PŘEHLED 
INVESTIČNÍCH AKCÍ

Poskytovatel dotace/dotační titul: 
bez dotace
Financování projektu:
celkové náklady: 5 039 384,37 Kč včetně DPH
dotace: 0 Kč
vlastní zdroje: 5 039 384,37 Kč
Realizace: 9/2016 – 12/2016
Obsah: V rámci projektu byla vybudována 
okružní křižovatka, která zpřehlednila dopra-
vu a přispěla k bezpečnějšímu a plynulejšímu 
provozu v této lokalitě.
Stavbu realizoval: M – SILNICE, a.s.

Poskytovatel dotace/dotační titul: 
bez dotace
Financování projektu:
celkové náklady: 713 314,78 Kč včetně DPH
dotace: 0 Kč
vlastní zdroje: 713 314,78 Kč
Realizace: 7/2016 – 8/2016
Obsah: Úprava zahrnovala obnovu povrchu 
chodníku v ulici Za Poštou, který dlouhodo-
bě nevyhovoval pěšímu provozu.
Stavbu realizoval: BES, s.r.o.

Poskytovatel dotace/dotační titul: 
bez dotace
Financování projektu:
celkové náklady: 7 216 408,14 Kč včetně DPH
dotace: 0 Kč
vlastní zdroje: 7 216 408,14 Kč
Realizace: 7/2016 – 11/2016
Obsah: Úprava zahrnovala obnovu povrchu 
v ulici Zborovská a přilehlých částí komunikací 
Nerudova, Havlíčkova, U Slovanky, Horymíro-

va a úpravu místní komunikace Na Kole. Re-
alizací se zlepšil dlouhodobě neutěšený stav 
povrchu komunikací v této lokalitě.
Stavbu realizoval: BES, s.r.o.

Okružní křižovatka ulic Plk. B. Petroviče × Part. V. Svobody

Úpravy místní komunikace v ul. Zborovská včetně částí komunikací Nerudova, 
Havlíčkova, U Slovanky a Horymírova, úprava místní komunikace Na Kole

Stavební úpravy chodníku 
v ulici Za Poštou

Poskytovatel dotace/dotační titul: 
bez dotace
Financování projektu:
celkové náklady: 117 612 Kč včetně DPH
dotace: 0 Kč
vlastní zdroje: 117 612 Kč
Realizace:  10/2016 – 11/2016
Obsah: Při realizaci akce byl proveden zá-
klop na stávajících kleštinách krovu, byla 
doplněna tepelná izolace v šikmých částech 
střechy a na záklop byla položena další vrs-
tva tepelně-izolačních desek. Provedené 
úpravy snižují tepelné ztráty objektu v zim-
ním období.
Stavbu realizoval: Dokas Dobříš, s.r.o.

2016

Zateplení střechy radnice



Poskytovatel dotace/dotační titul: 
bez dotace 
Financování projektu:
celkové náklady: 988 592,45 Kč včetně DPH
dotace: 0 Kč
vlastní zdroje: 988 592,45 Kč
Realizace: 7/2016 – 8/2016
Obsah: Stávající chodníky v areálu 2. ZŠ byly 
v havarijním stavu, jejich opravou se zvýšila 
bezpečnost žáků a zlepšil se komfort užívání 
areálu školy.
Stavbu realizoval: INVESSALES, s.r.o.

Poskytovatel dotace/dotační titul: 
bez dotace
Financování projektu:
celkové náklady: 396 121,30 Kč včetně DPH
dotace: 0 Kč 
vlastní zdroje: 396 121,30 Kč
Realizace: 9/2016 – 11/2016 
Obsah: Okolo kruhové křižovatky bylo pro 
nasvětlení přechodů umístěno celkem 9 no-
vých lamp. Na chodníku u hřbitova byly osa-
zeny 2 nové historické lampy a na náměstí 
Svobody byly osazeny 3 nové lampy veřej-
ného osvětlení. Dále byl přesunut spínací 
bod odběrného místa VO ze stěny statku do 
vlastní skříně u parkoviště P+R.
Stavbu realizoval: Dokas Dobříš, s.r.o.

Poskytovatel dotace/dotační titul: 
Středočeský kraj/Fond sportu, volného času 
a primární prevence
Financování projektu:
celkové náklady: 67 150,70 Kč včetně DPH
dotace: 63 793,16 Kč 
vlastní zdroje: 3 357,54 Kč
Realizace:  9/2016 – 12/2016
Obsah: Jedná se o neinvestiční projekt 
(pořízení drobného majetku). Město Dob-
říš získalo dotaci ze středočeského Fondu 
sportu, volného času a primární prevence 
na pořízení malých fotbalových branek 
3×2 m na sportovní hřiště mezi dobříšský-
mi základními školami a gymnáziem. Bran-
ky jsou vybaveny kotvícím stabilizačním 
systémem, který je zajišťuje proti převráce-
ní, avšak díky důmyslnému řešení zůstávají 
mobilní. Nové branky byly na hřiště instalo-
vány v prosinci r. 2016 s cílem obnovit her-
ní zařízení a vytvořit bezpečnější prostředí 
pro jeho uživatele.

Poskytovatel dotace/dotační titul: 
bez dotace 
Financování projektu:
celkové náklady: 3 214 864,86 Kč včetně DPH
dotace: 0 Kč
vlastní zdroje: 3 214 864,86 Kč
Realizace: 10/2016 – 12/2016
Obsah: Realizací došlo ke změně povrchu 
komunikace, čímž se značně snížila hlučnost 
provozu na komunikaci.
Stavbu realizoval: STRABAG, a.s.

Poskytovatel dotace/dotační 
titul: 
Ministerstvo kultury/Podpora ob-
novy kulturních památek prostřed-
nictvím obcí s rozšířenou působ-
ností – rok 2014
Ministerstvo kultury/Havarijní fond 
– rok 2015
Financování projektu:
celkové náklady: 371 005 Kč včet-
ně DPH
dotace: 144 235 Kč
vlastní zdroje: 226 770 Kč 
Realizace:  9/2014 – 10/2015, osa-
zení v Muzeu Dobříš 11/2016
Obsah: Socha byla v říjnu 2014 
převezena k restaurování do ate-
lieru. Při převozu došlo k rozpad-

nutí sochy na několik částí, proto byl navržen jiný postup restaurování – vakuové napouštění. 
Kámen vykazoval příliš velkou nasákavost, byly provedeny laboratorní zkoušky a podle vý-
sledků dosahuje kámen jen zlomku požadované pevnosti. Socha již nemůže být umístěna 
v exteriéru, proto byla po dokončení osazena ve vestibulu Muzea Dobříš. 
Akci realizoval: Mgr. Jaroslav Fuka, akademický sochař a restaurátor.

Rekonstrukce ulice Rukavičkářská

Restaurování sochy sv. Leonarda

Opravy s obnovou chodníků  
v areálu 2. ZŠ

Pořízení fotbalových branek  
na sportovní hřiště v Dobříši

Úprava veřejného osvětlení  
na chodníku u hřbitova,  

na náměstí Svobody a na kruhové 
křižovatce ulic Plk. B. Petroviče 

a Part. B. Svobody



Poskytovatel 
dotace/dotač-
ní titul: 
S t ře d o če s k ý 
kraj/Fond kul-
tury a obno-
vy památek 
v  rámci tema-
tického zadání 
Podpora kul-
tury a obnovy 
památek, ob-
last podpory 
obnova kultur-
ních památek

Financování projektu:
celkové náklady: 369 994 Kč včetně DPH 
dotace: 180 000 Kč
vlastní zdroje: 189 994 Kč 
Realizace:  10/2015 – 10/2016
Obsah: O zhotovení kopie sochy sv. Leonarda 
bylo rozhodnuto poté, co z laboratorních tes-
tů bylo zřejmé, že originál sochy již nebude 
možné umístit do exteriéru. Kopie sochy byla 
zhotovena z jemnozrnného pískovce z lokali-
ty Vyhnánov. V současné době je umístěna ve 
vestibulu muzea Dobříš, po dokončení kopie 
podstavce bude osazena na původní místo 
v areálu kostela Povýšení sv. Kříže.
Akci realizoval: Mgr. Jaroslav Fuka, akade-
mický sochař a restaurátor

Poskytovatel dotace/dotační titul: 
bez dotace
Financování projektu:
celkové náklady: 45 721 Kč včetně DPH
sponzorské dary: 45 721 Kč 
vlastní zdroje: 0 Kč 
Realizace:  4/2016 – 7/2016

Obsah: V roce 2016 bylo pořízeno celkem 
5 laviček typu ANTIK díky sponzorským 
příspěvkům. Firmy, které přispěly na „dob-
říšské lavičky“, jsou: Fous střechy, s.r.o., STA-
VEBNINY DOBŘÍŠ, a.s., DOKAS DOBŘÍŠ, s.r.o. 
a Vodohospodářská společnost Dobříš, spol. 
s r.o. Mezi sponzory jsou i dva členové rady 
města – pan Ing. Tomáš Hadžega a pan Ra-
dek Vystyd. Lavičky jsou rozmístěny v těchto 
lokalitách – před budovou polikliniky, na-
proti restauraci Na Slovance, u vstupu do 
anglického parku, před vstupem na hřbitov 
– kostel Povýšení sv. Kříže. Nově pořízené 
lavičky budou sloužit ke spokojenosti oby-
vatel našeho města.

Poskytovatel dotace/dotační titul: 
bez dotace
Financování projektu:
celkové náklady: 329 683 Kč včetně DPH
dotace: 0 Kč
vlastní zdroje: 329 683 Kč
Realizace: 12/2016
Obsah: Obě stávající prosklené stěny v zádve-

ří ZŠ Lidická byly v havarijním stavu, netěsni-
ly a docházelo k velkým únikům tepla. Proto 
byly nahrazeny novými stěnami s hliníkovou 
konstrukcí, zasklenou izolačními dvojskly. 
V obou stěnách jsou osazeny dvoukřídlé dve-
ře. Nové stěny zvyšují bezpečnost žáků a zlep-
šují tepelně technické parametry objektu. 
Stavbu realizoval: CETOS CZ, s.r.o.

Poskytovatel dotace/dotační titul: 
Středočeský kraj/Fond podpory dobrovol-
ných hasičů a složek IZS
Ministerstvo vnitra ČR/01424 – Dotace pro 
jednotky SDH
Financování projektu:
celkové náklady: 906 895 Kč včetně DPH
dotace: 694 562 Kč 
vlastní zdroje: 212 333 Kč
Realizace:  5/2016 – 12/2016
Obsah: Místní jednotka dobrovolných ha-
sičů získala díky dotaci z Ministerstva vnitra 
(GŘ HZS ČR) a dále díky dotaci z rozpočtu 
Středočeského kraje v roce 2016 nový do-
pravní automobil – FORD TRANSIT KOMBI 
V363 L2 350 TREND 2,0 TDCI 96 KW. Jedná 
se o dopravní automobil, který je určený 
pro přepravu členů SDH města Dobříše. Do-
pravní automobil bude využíván k zajištění 
ochrany obyvatel, k omezení škod na život-
ním prostředí, při mimořádných událostech 
a přednostně bude využíván pro technické 
zásahy, jako je odstraňování překážek – 
padlých stromů, vyvrácených značek, likvi-
daci obtížného hmyzu, při povodních jako 
výpomoc.

Poskytovatel dotace/dotační titul:  
bez dotace
Financování projektu:
celkové náklady: 512 894 Kč včetně DPH
dotace: 0 Kč
vlastní zdroje: 512 894 Kč
Realizace: 7/2016 – 10/2016
Obsah: Po odpojení objektu školky od cent-
rálního zdroje tepla byly ve stávající kotelně 
školky osazeny dva nové kondenzační plyno-
vé kotle BAXI LUNA DUO TEC MP 1,35.
Stavbu realizoval: MTH Kolín

Kopie sochy sv. Leonarda

Plynovodní zdroj MŠ Fričova, 
Dobříš

Dobříšské lavičky

Výměna dveřních stěn v objektu ZŠ Lidická

Nákup nového zásahového 
vozidla pro potřeby ORP Dobříš



Celkové náklady: 4 757 555 Kč včetně DPHCelkové náklady: 2 242 445 Kč včetně DPH Celkové náklady: 1 500 000 Kč včetně DPH

	Obnova klenby kanalizace (hlavní sběrač)
 Celkové náklady: 700 000 Kč včetně DPH

	Obnova trafa – vodárna Trnová
 Celkové náklady: 600 000 Kč včetně DPH

	Obnova vodovodu v ulici Rukavičkářská
 Celkové náklady: 600 000 Kč včetně DPH

	Obnova pásového dopravníku odvodu  
 kalu v ČOV
 Celkové náklady: 350 000 Kč včetně DPH

	Údržba dešťové kanalizace
 Celkové náklady: 500 000 Kč včetně DPH

Poskytovatel dotace/dotační titul: 
bez dotace
Financování projektu:
celkové náklady: 329 683 Kč včetně DPH
dotace: 0 Kč
vlastní zdroje: 329 683 Kč
Realizace: 6/2016 – 7/2016
Obsah: V rámci této akce bylo ve 2. nad-
zemním podlaží v kancelářích na jižní 
straně objektu osazeno celkem 8 vnitřních 
klimatizačních jednotek, které zajistí lepší 
tepelnou pohodu zaměstnanců v letním 
období.
Stavbu realizoval: LAKA, CZ s.r.o.

Poskytovatel dotace/dotační titul: 
bez dotace
Financování projektu:
celkové náklady: 473 150,80 Kč včetně DPH
dotace: 0 Kč
vlastní zdroje: 473 150,80 Kč
Realizace: 7/2016 – 9/2016
Obsah: Ve spojovací chodbě objektu 2. MŠ 
byly demontovány copilitové výplně i ne-
nosná ocelová konstrukce obvodových stěn. 
Obvodové stěny byly vyzděny z pórobeto-

nových tvárnic a byla osazena plastová okna. 
Stěny i nový sádrokartonový podhled byly 
zatepleny. V chodbě byly doplněny nové ra-
diátory ústředního topení. Celá chodba byla 
nově vymalována a byla položena nová PVC 
podlahová krytina. Provedenými úpravami se 
podstatně zvýšily tepelně technické vlastnos-
ti této části objektu, navíc byl vytvořen světlý 
zateplený prostor, který mohou děti využívat 
při různých činnostech.
Stavbu realizoval: ANDAF-TIER, s.r.o.

Akce realizované VHS Dobříš

Stavební úpravy spojovací chodby 2. MŠ Dodávka a montáž klimatizace  
do kanceláří MěÚ Dobříš  

v budově č.p. 119

Výměna V + K – III. etapa  
– ulice Pražská

Výměna V + K – I. etapa  
– ulice Příbramská

Výměna V + K – ulice Plk. B. 
Petroviče pod kruhovým objezdem
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Poplatky za psa

Připomínáme občanům, kteří dosud neuhradi-
li poplatek za psa, že v souladu s Obecně zá-
vaznou vyhláškou č. 2/2012 o místních poplat-
cích jsou do 31. 3. 2017 povinni tento poplatek 
uhradit. Poplatek je 100 Kč za jednoho psa 
a 300 Kč za každého dalšího psa v domácnos-
ti. Pro poživatele starobního nebo invalidního 
důchodu platí poloviční sazba.

Známky na popelnice 

Od 1. 2. 2017 musí být každá popelnice opat-
řena platnou známkou. Známky jsou celoroč-
ně ke koupi pouze na obecním úřadu. 

Tříkrálová sbírka

V prvních lednových dnech opět 
proběhla celonárodní Tříkrálová sbír-
ka. V naší obci jste celkem přispěli 
zatím rekordní částkou 14 828 Kč! 
Děkujeme srdečně všem, kdo jste 
nás koledníky vlídně přijali a díky 
vašemu příspěvku podpořili sociální 
a charitativní činnost v tomto regi-
onu, kam se vrací 60 % z vybraných 
peněz. 
Děkujeme všem dětem, které neod-
radí ani tak mrazivé počasí jako letos, 
a vyrazí do ulic a nezištně a hlavně 
s radostí, že dělají dobrou věc.

Marie Guillenová, Lenka Felcmanová 
a Markéta Dvořáková

Plesová sezona únor

 4. února Obecní ples
 10. února Ples fotbalistů MFK Dobříš
 11. února Country bál
 4. března Živnostenský ples
 18. března Maškarní bál
 25. března Sportovní ples

Zprávy ze ZŠ 

Zima je v plném proudu, napadl 
sníh a začalo i pořádně mrznout. 

Naše škola si zimních radovánek náležitě užívá. 
Denně o velké přestávce chodí děti bobovat na 
školní hřiště, kde využijí každý kopeček. No řek-
něte, která škola tohle má...
V rámci tělesné výchovy chodíme bruslit na 
zimní stadion Dobříš. Výlet je to na celé dopo-
ledne, neboť jdeme se sedmdesáti dětmi přes 
park hodinu na stadion, pak všichni devadesát 
minut bruslíme a zase pěkně hodinku zpátky. 
Cesta je to velice náročná, zvláště pro prvňáč-
ky, ale všichni to zvládnou a na bruslení se těší. 
Většina žáků vlastní nové brusle, což je znát i na 
sportovních výkonech. Každou návštěvu bruslí 
lépe a lépe.
Děkujeme obětavým rodičům a prarodičům, 
kteří nám vždy ochotně převezou sportovní vý-
bavu autem.

Dana Kunrtová

Zprávičky 
z mateřské školičky
Milí čtenáři,

Vánoční svátky utekly jako voda a my jsme se 
s dětmi opět shledali v naší školce se spous-
tou zážitků a vyprávění. Užíváme si dárků od 
Ježíška, a abychom ty Vánoce nenechali odejít 
jen tak, prozpěvujeme si ještě písničky z vá-
nočních besídek a vzpomínáme na báječné 
tvoření s rodiči. 
Do nového roku jsme skočili po hlavě. Hned 
začátkem ledna se několik dětí zúčastnilo 
vyšetření zraku, které se konalo přímo v naší 
školce, a další den jsme se vydali do Pražského 
divadla Gong, kde jsme se stali diváky předsta-
vení příběhu „Míša Kulička“. Jedno dopoledne 
nám v mateřské školce zpříjemnil i kouzelník 
Reno se svým králíčkem Bleskem. Měli jsme 
ve školce ovšem i návštěvu, která byla pro děti 
zcela nová a nevšední. Přijel za námi na návště-
vu pan Tománek se svým životním příběhem. 
Pane Tománku, moc děkujeme za váš čas!
Vzpomínáte, jak jsme vám psali, že jsme se za-
pojili do soutěže DOMESTOS? S výsledky této 
soutěže přišla další příjemná zpráva. Vyhráli 
jsme ve vedlejší výhře 9. místo! Moc děkujeme 
všem, kteří se zapojili do pomoci naší školce ať 
hlasováním, nebo nákupem produktů Domes-
tos. Obzvlášť bychom rádi poděkovali paní 
Nachlingerové a paní Měrkové, které nám po-
máhaly s plněním úkolů, s fotografi emi a infor-
movaností veřejnosti. 
Teď už se těšíme, co krásného nám nachystá 
měsíc únor. Na viděnou zase za měsíc!

S pozdravem kolektiv MŠ

Obec Stará Huť ve spolupráci 
s Heart-plus Trading s.r.o.

pořádá v sále kulturního domu

dne 4. 2. 2017 od 20 hodin.

Vstupné 150 Kč, slosovatelné vstupenky.
Hraje skupina „FORTE“.

Předprodej vstupenek bude zahájen 
23. 1. 2017 na Obecním úřadě 

ve Staré Huti.

Srdečně zvou pořadatelé.

Významného životního jubilea 
se v měsíci únoru 2017 dožívají:

paní Iva Sklenářová, 
Jiřina Menclová 

a Božena Libická.

Srdečně blahopřejeme!

Poděkování

Děkuji touto cestou paní Kubátové a paní Něm-
cové za blahopřání a dárek k mým narozeni-
nám.  M. Teřl

Děkuji panu starostovi Dragounovi a paní Len-
ce Kubátové za krásné přání a dárek k mým na-
rozeninám s krásně prožitým odpolednem. Též 

díky paní Marii Volfové za přání Klubu důchod-
ců, všem přátelům a rodině.

Štefan Drozd

Děkuji SPOZ a OU za gratulaci a krásný dárek, 
který jsem obdržel ke svým sedmdesátým na-
rozeninám. Za osobní návštěvu a milá slova 
děkuji paní Aničce Pechanové. 

Evžen Koupý
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Národní házená v zimě

Ani v zimním období házenkáři Staré Huti neod-
počívají. Hned na začátku nového roku, v sobotu 
7. 1. 2017, uspořádali ve sportovní hale v  Dob-
říši turnaj mladších žákyň. Suverénně zvítězilo 
vedoucí mužstvo přeboru Západočeského kra-
je, žačky TJ Přeštice, před S. Tymákov. Domácí 
děvčata obsadila 3. místo, když prohrála jenom 
s vítězem. Za nimi skočila družstva SKNH Louka 
u Litvínova a Avie Čakovice.
Další akcí ve sportovní hale bude tradiční turnaj 
žen, Memoriál M. Sainerové, který se uskuteční 
18. února 2017. Třetí turnaj, Memoriál Jirky Ram-
bouska tentokrát v kategorii mužů, se připravuje na březen. O jeho termínu vás budeme informo-
vat v dalším čísle Zpravodaje.  j.s.

Fotbal – Výroční zpráva za rok 2016 – mládež SK Stará Huť

Na jaře 2016 byla obnovena mládežnická fotbalová družstva SK Stará Huť. Vše začalo náborem 
zájemců o sport, který proběhl na začátku dubna. Přihlásilo se 22 dětí. V období do konce června 
děti pouze trénovaly. Účast na celkovém počtu tréninků, kterých bylo 23, byla téměř stoprocentní. 
Tréninkovou dřinu zpestřila dvě přípravná utkání proti Novému Knínu a Dalekým Dušníkům.
Po prázdninách, pro sezonu 2016–2017, oddíl usiloval o vytvoření dvou družstev přípravek a ty 
přihlásit do soutěží pořádaných OFS Příbram. To se podařilo. Byla vytvořena dvě družstva. Mladší 
a starší přípravka. Mladší přípravka sehrála 10 soutěžních utkání a dosáhla jednoho vítězství. Starší 
přípravka měla v programu 12 soutěžních zápasů a z toho dosáhla na dvě výhry. Ve všech sou-
těžních zápasech nastoupilo celkem 24 hráčů. Nejvíce utkání absolvovali Jan Sochor 19, Matyáš 
Sochor 18 a Tadeáš Větrovský 15. Nutno říci, že někteří hráli jak za mladší tak i za starší přípravku 
souběžně. Nejlepší střelci byli Matěj Vršecký 34 gólů, Matyáš Sochor 27 gólů a Tomáš Jungmann 
11 branek.
Tréninky na podzim probíhaly na travnatém hřišti v areálu SK Stará Huť a později i na hřišti s UMT 
povrchem. Celkem děti na podzim absolvovaly 27 tréninků v délce cca 80 minut. Tréninky vedli 
Jiří Nechyba, Nikola Nechyba, Rudolf Němec, Ondřej Šinágl a pomáhali též pan Holan a pan Hora. 
Celkem bylo za celý rok 2016 registrováno 32 kluků a jedno děvče, kteří se účastnili tréninků nebo 
sehraných utkání. Ne všichni dokázali vytrvat ve svém úsilí a někteří ukončili činnost. Pro zimní 
přípravné období, které bude v tělocvičně školy 2× týdně, počítáme s 24 hráči a jednou hráčkou 
pro obě přípravky. Na jaře bychom rádi ještě nějaké děti uvítali.
Cílem našeho trenérského snažení není vyhrávat všechny zápasy, ale snažit se, aby děti sport bavil, 
aby měly radost z prožité hry a vytvořily si kladný vztah k fotbalu. Usilujeme o rozvoj vlastností 
jako je schopnost soustředění, překonávání obtíží v tréninku i utkání spojených s únavou i pro-
hrami, schopnost vzájemné spolupráce a získání pocitu příslušnosti k družstvu. Snažíme se děti 
učit pomáhat druhým, bojovat vždy čestně a v duchu fairplay. A když se nám toto všechno trochu 
podaří, tak určitě příště vyhrajeme i nějaký ten mač navíc.

Jiří Nechyba

Vzpomínáme

Dne 9. února 2017 uplyne 
10 let, kdy nás navždy opus-
til pan Bohuslav Barták. 

Stále vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Dne 19. února 2017 to 
bude již 15 let, kdy jsme se 
navždy rozloučili s panem 
Josefem Fiřtem. 

S láskou vzpomíná 
celá rodina.

Cvičení pro veřejnost 
v tělocvičně ZŠ Stará Huť
Pondělí 18.00 hod. – cvičení pro dobrou kon-

dici s prvky hormonální jógy – Lenka 
 19.00 hod. – cvičení seniorek – Jana
Úterý  20.00 hod. – cvičení pro dobrou 

kondici – Lenka 
Středa 9.30 hod. – cvičení pro rodiče s bato-

laty – Jitka Romba
 19.00 hod. – MIX FIT posilování s po-

můckami – Veronika
Čtvrtek 20.00 hod. – protahování s prvky 

jógy, relaxace – Lenka
Neděle 18.00 hod. – kruhový trénink (vhod-

né i pro muže) – Veronika

Cvičení probíhá vždy 1 hodinu pouze během 
školního roku.  

Obec Stará Huť,  
Karla Čapka 430, 262 02 Stará 

Huť, tel.: 318 522 269,  
www.starahut.eu
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