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Slovo starosty: Jak zima ovlivnila venkovní opravy ve městě? 
Jak přesvědčit více obyvatel města, aby se přihlásili k trvalému 
pobytu v Dobříši? A stále trvající nouzový stav… 

Vážení spoluobčané, 
zima v lednu dorazila i k nám na Dobříš. Sníh milostivě při-
kryl řadu nepořádků, takže město skutečně vypadá jako 
z pohádky. Z nadílky nemají moc velkou radost dodava-
telé našich staveb, kvůli nízkým teplotám museli přerušit 
venkovní práce. Ale to je v zimě běžné, takže by nás to 
nemělo překvapit. Řada oprav ulic se rozběhne opět s vyš-
šími teplotami. A zatímco venku se toho děje spíše méně, 
uvnitř radnice v žádném případě nesedíme za pecí. Pro-
bíhají intenzivní debaty o rozpočtu pro rok 2021 a o pro-
jektech, které bychom chtěli letos dokončit. Velké debaty 
vedeme také o rozvojových projektech, které jsou často 
úplně na začátku, ale které by mohly dobříšským obyvate-
lům pomoci v delším časovém horizontu. 
Při hledání dalších zdrojů pro rozpočet také přemýšlíme 
o tom, jak přesvědčit obyvatele Dobříše, kteří tu sice žijí, 
ale nemají zde trvalý pobyt, aby se na Dobříš přihlásili. 

Tito obyvatelé využívají infrastrukturu města, ale nepřispívají na ni, nebo jen velmi omezeně. Počet 
osob s trvalým pobytem má přímý dopad do příjmové stránky rozpočtu. Odhadem zde žije dlouho-
době 1 000 až 1 500 obyvatel bez trvalého pobytu, přesnou evidenci nemáme. Každých 100 nových 
obyvatel by do rozpočtu přineslo 1,2 až 1,4 milionu korun ročně. Takže přemýšlíme nad motivačním 
programem. Mohl by se jmenovat třeba „Dobříšákem od kolébky po hrob“, kdy by nově registrovaní 
občané získali poukaz na dětskou postýlku a místo v urnovém háji, slevu na odpady, místo ve školce 
či rezidenční parkovací kartu. Případně bychom mohli organizovat speciální večírek „Vítání dospě-
lých občánků“. Co podle vás bude nejlépe fungovat? 
Tou smutnější stránkou života v našem městě je pokračující nouzový stav v souvislosti s koronavi-
rem. Pořád ještě trvají mnohá omezení. Také „naši“ zdravotníci i pracovníci dalších služeb jsou na 
hranici svých sil. Buďme prosím i nadále ohleduplní nejen k nim, ale i vůči sobě. To znamená nosme 
roušky, omezme osobní kontakty, dodržujme hygienu. Od začátku roku stát spustil očkování, nej-
prve zdravotníků. Od poloviny ledna se k očkování mohou registrovat také senioři nad 80 let, další 
skupiny obyvatel budou následovat na jaře a v létě. Očkovacím místem bude pro nás v první fázi 
především Příbramská nemocnice, uvažuje se o výjezdních týmech, výhledově snad budou moci 
očkovat i praktičtí lékaři. Očkování je dobrovolné a je na rozhodnutí každého. Po více jak roce je zde 
naděje, že se současná situace může díky nové vakcíně obrátit k lepšímu. 

Pavel Svoboda, starosta

Pražská ulice
Rekonstrukce Pražské ulice, jeden z nejdůležitěj-
ších investičních počinů v Dobříši za několik let, 
bude pokračovat i letos. V první etapě se poda-
řilo opravit část vozovky vedoucí od zámku ke 
světelné křižovatce, dokončovací práce přeruši-
lo zimní počasí. Finální asfaltová vrstva se proto 
v tomto úseku bude pokládat až na jaře, kdy to 

vyšší teploty dovolí. Stejně tak se v  této části 
dokončí napojení na parkovací plochy a vjezdy 
do ostatních ulic. Ve druhé etapě rekonstrukce 
Pražské se letos bude pokračovat od světelné 
křižovatky až na křížení ulic Fričova / Františka 
Průši. Rekonstrukce zahrnuje také část Petrovi-
čovy ulice od vjezdu do Penny Marketu a loka-
litu Tylova náměstí. Spolu s vozovkou se budou 
rekonstruovat také chodníky, a to po obou stra-
nách Pražské, včetně „alejky“ a prostoru v okolí 
budovy radnice. Takto rozsáhlé stavební úpravy 
budou samozřejmě znamenat dopravní ome-
zení, ale bez nich se klíčový průtah městem 
opravit nedá. Prosíme tedy všechny obyvatele 
i návštěvníky města o trpělivost. 

Březová ulice
Ulice Březová je vytíženou dopravní spojkou 
mezi sídlištěm Větrník a výpadovkou na Pra-
hu. Kromě místních obyvatel využívá tuto ulici  
hojně také autobusová doprava. V ulici chy-
bí chodník a celkový stav povrchu vozovky je  

v  katastrofálním stavu. Proto je rekonstruk-
ce této ulice naší letošní prioritou. Intenzivně 
pracujeme na přípravě projektové dokumen-
tace. O  stavební povolení zažádáme v jarních 
měsících. Mezi tím se daří dojednávat poslední 
detaily majetko-právních vztahů s dotčenými 
soukromými vlastníky okolních pozemků, ne-
boť řada z těchto pozemků zasahuje do trasy 
komunikace. Jakmile získá projekt stavební po-
volení, vypíšeme soutěž na zhotovitele stavby 
a pustíme se do práce. Nový povrch vozovky, 
bezpečný chodník a vyznačený jízdní pruh pro 
cyklisty, tak by do konce letošního roku měla 
vypadat Březová ulice. 

Rekonstrukce ubytovny Větrník 
Ubytovna na Větrníku, třípodlažní panelový 
dům sousedící se známou restaurací Eso, je 
dlouhodobě ve špatném technickém stavu. 
Město aktuálně využívá tento dům pro občany 
v tíživé sociální situaci, ale v domě je již větši-
na konstrukcí a vnitřních rozvodů v havarijním 
stavu. V loňském roce se podařilo na komplet-
ní rekonstrukci získat dotaci od Ministerstva 
pro místní rozvoj, která pokryje 70 % nákladů 
stavby. Projekt má již dnes platné stavební po-
volení a  také se městu podařilo prostřednic-
tvím veřejné zakázky vybrat zhotovitele stavby. 
Předpokládané náklady na opravu činí bez-
mála 24  mil.  Kč. Stavebními úpravami objektu 
vznikne 29 nových bytových jednotek, z nichž 
15  bude stále vyčleněno pro lidi znevýhodně-
né sociální situací. V rámci realizace vznikne též 
denní místnost pro domovníka nebo pracovní-
ka poskytujícího sociální služby. Rekonstrukce 
začne v březnu letošního roku, dokončení sta-
vebních prací je naplánováno na zimní měsíce 
roku 2022. 

Studie Mírové náměstí
Úprava prostoru Mírového náměstí, které dnes 
slouží především jako autobusové nádraží, se 
objevuje jako jeden z nejčastějších požadavků 
obyvatel Dobříše. Město již v minulosti několikrát 

Plány, rekonstrukce a projekty města Dobříš  
pro rok 2021
Stejně tak jako jiná města, i to naše se muselo přizpůsobit současným podmínkám a vlivům pan-
demie covid-19. Pro rok 2021 to znamenalo v první řadě škrtání v rozpočtu a omezení plánova-
ných investic. I přesto se v Dobříši chystá v tomto roce řada rekonstrukcí, oprav, nových projektů 
a dalších akcí. 

Pražská ulice v centru města právě 
prochází první etapou velké rekonstrukce

Rekonstrukce ulice Březová je pro město Dobříš 
letošní prioritou

Na rekonstrukci ubytovny na Větrníku 
se městu podařilo získat dotaci
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hledalo možnosti, jak tento centrální prostor 
modernizovat, jak jej upravit, a především, jak 
z něho udělat místo, které nebude pouze holým 
autobusovým nádražím, ale kde se lidé budou 
moci společně potkat, odpočinout si nebo na-
opak navštívit nějakou společenskou akci. Dnes 
víme, že nalézt nové místo pro autobusy v cen-
tru města je prakticky nemožné, tudíž prostor 
Mírového náměstí bude muset i v budoucnu za-
stávky pro autobusy pojmout. S tímto klíčovým 
parametrem jsme oslovili několik zkušených 
a  progresivních architektů, kteří se úpravami 
veřejných prostor dlouhodobě zabývají, a za-
dali jsme vypracování ideové studie – skici, jak 
by v budoucnu mohlo Mírové náměstí vypadat. 
Aktuálně máme v rukou dva návrhy, které jsme 
zveřejnili. Naším cílem v tomto roce je vzbudit 
veřejnou debatu nad těmito koncepty a vypra-
covat letos finální zadání pro novou architekto-
nickou soutěž, která by měla definitivní budoucí 
podobu Mírového náměstí určit. Tato soutěž by 
se pak ideálně uskutečnila v roce 2022. 

Opravy ulic a obnova vodohospodářské 
infrastruktury
Ačkoliv hospodářská situace v ČR kvůli koro-
na-krizi není příznivá a velkou měrou postihla 
také veřejné rozpočty obcí a měst, nesmíme 
rezignovat na průběžnou opravu místních ko-
munikací, chodníků a také obnovou vodovodů 
a kanalizací. Bohužel z důvodu nižšího objemu 
peněz v investičním rozpočtu města jsme byli 
nuceni naše plány redukovat a některé opravy 
odsunout v čase více do budoucna. Přesto i le-
tos máme v plánu realizovat rekonstrukci ulice 
Husova a Mánesova, žádáme o dotaci na opravu 
ulice Přemyslova a také chceme například opra-
vit chodník a vozovku na Dukelském náměstí 
před domem s pečovatelskou službou. Práce na 
obnově vodohospodářské infrastruktury budou 
pokračovat také v ulici Okružní. Pokud finanční 
situace dovolí, rádi bychom zařadili do letošní-
ho plánu realizace ještě dalších ulic, ale to vy-
hodnotíme až v dalším průběhu tohoto roku. 

Opravy v budově polikliniky
Také budova polikliniky žádá průběžně své 
opravy a rekonstrukce. Víme o dlouhodobě ne-
utěšeném stavu nástavby, která je nevyužívaná 
a není v dobrém technickém stavu. Bohužel na 
kompletní revitalizaci tohoto prostoru v řádu 
mnoha milionů korun nemáme v letošním roz-
počtu finanční prostředky. Chystáme se však 
zahájit rekonstrukci vodovodu a požárních 
hydrantů, které jsou již na konci své životnosti.  
V přízemí se chystáme vybudovat a rozšířit nový 

prostor ordinace praktického lékaře pro dospělé 
a v prostorách rehabilitace opravíme sociální za-
řízení a toalety, abychom zvýšili komfort pacien-
tů a návštěvníků polikliniky. 

Hledání nových prostor pro výuku ZUŠ 
Základní umělecká škola se dlouhodobě potý-
ká s omezenou prostorovou kapacitou ve své 
budově. Hudební výuku musí realizovat v ně-
kolika náhradních prostorech, především v tří-
dách ostatních základních škol, což z mnoha 
důvodů není vždy ideální. Město hledá mož-
nosti, jak rozšíření kapacity ZUŠ v  budoucnu 
zajistit. V  loňském roce vznikla projektová 
studie, která počítá s realizací kompletně no-
vých prostor pro ZUŠ v podkroví nad 4.  MŠ 
ve Fričově ulici. Jednalo by se o moderní 
a kapacitně vyhovující nástavbu s novými 
učebnami, zázemím pro učitele i žáky a také 
malým koncertním sálem. Bohužel aktuálně 
je pro nás realizace nedostupná z finančních 
důvodů, neboť tento projekt počítá s nákla-
dy přesahujícím 20 mil. Kč. Sondujeme proto 
možnosti přestěhovat část výuky ZUŠ alespoň 
do prostor po bývalé bance Moneta, kde by 
ZUŠ mohla realizovat taneční obory, a tím si 
uvolnila část prostor pro hudební výuku ve 
své mateřské budově. 

Bourání budovy bývalého kina 
Rozepisovat se o mnoha předchozích plánech 
výstavby na brownfieldu bývalého kina je po-
věstným nošením dříví do lesa. Proto si pojďme 
říct, co se město chystá v této lokalitě skutečně 
provést: chceme letos tuto léta chátrající a ne-
bezpečnou ruinu definitivně zbourat a lokalitu 
upravit jako park s lavičkami a výsadbou keřů 
a květin. Počítáme s tím, že většina vzrostlých 
a zdravých stromů zde bude zachována. Loni 
jsme na demolici žádali dotaci, ale bohužel 
Dobříš v konkurenci ostatních žádostí neuspě-
la. Přesto jsme v rozpočtu finanční prostředky 
na bourání kina našli. Aktuálně je vypsána nová 
soutěž, která počítá s náklady na bourání v roz-
mezí 2–3 mil. Kč. Pokud se podaří vybrat vhod-
ného a zkušeného zhotovitele, ruina bývalého 
kina by mohla zmizet ještě do května letošního 
roku, následně budou pokračovat revitalizační 
práce na zeleni. 

Náměstí Komenského
V loňském roce byla dokončena dokumentace 
pro vydání společného povolení pro rekonstruk-
ci náměstí Komenského. Kompletní dokumenta-
ce vč. vizualizací je zveřejněna na webu města.

pokračování na straně 4

Návrh řešení Mírového náměstí, ŠENKÝŘ Architekti, s. r. o.Návrh řešení Mírového náměstí Ing. arch. Marka Prchala

Budovu polikliniky čeká rekonstrukce vodovodu 
a požárních hydrantů, vybudují se i nové prostory

Chátrající budovu kina čeká 
v letošním roce demolice 

Pro žáky ZUŠ hledáme 
další prostory

Náměstí Komenského by se mohlo začít 
rekonstruovat už letos na podzim
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Plány, rekonstrukce a projekty 
města Dobříš pro rok 2021 
pokračování ze strany 3
K projektu se konala dvě veřejná projednávání 
v  březnu a říjnu loňského roku. Nyní probíhá 
kolo připomínek všech dotčených orgánů. Po-
kud vše půjde dobře a projekt bude v rámci 
schvalování rozpočtu zastupitelstvem schválen, 
dalším krokem bude stavební povolení a vypsá-
ní veřejné zakázky na dodavatele. Doufejme, že 
stavební firmy budou o takovou zakázku mít 
zájem a nám se sejdou kvalitní nabídky. Po uza-
vření smlouvy s dodavatelem by stavba byla 
zahájena letos na podzim a dokončena v roce 
2022. Rekonstrukce ovlivní podobu této části 
města na dlouhou řadu let. Těšme se, že se bu-
deme moci procházet pod rozkvetlými třešněmi 
a získáme pěkný veřejný prostor pro místní trhy, 
koncerty i klidovou oázu v centru Dobříše. 

Sport + cyklistika
V oblasti podpory sportu nás čeká projekt výmě-
ny povrchů na hřišti pro míčové hry u základní 
školy. Podobně špatný stav má umělý povrch na 
fotbalovém hřišti, na ten se budeme snažit získat 
dotaci. V loňském roce získal projekt Relax BOoX 
dobříšské knihovny dotaci v rámci participativ-
ního rozpočtu Středočeského kraje. Letos by se 
tedy „venkovní čítárna“ měla vybudovat v  pro-
storu před sportovní halou. Z bezprostředních 
plánů by letos mělo dojít také k úpravě vestibulu 
sportovní haly, dokončen bude přesun posilovny. 
Dobříšský zimní stadion si na podzim 2020 vy-
zkoušeli i profesionální hokejisté. K dlouhodo-
bějšímu provozu mu chybí zastřešení a nová rol-
ba. Do výstavby haly nad zimním stadionem se 
město kvůli omezeným prostředkům letos určitě 
nepustí. Budeme ale hledat možnosti financová-
ní přes dotaci z Národní sportovní agentury. Vět-
šina sportovních oddílů se také shoduje, že na 
Dobříši chybí víceúčelová sportovní hala. Nejen 
školní tělocvik, ale i sportovní oddíly se odpoled-
ne a o víkendu perou o existující tělocvičny. Zde 
jsme na počátku, musíme najít vhodný prostor 
a shodnout se na podobě budoucí haly. 
K rozvoji sportu patří i cyklistika. Letos bychom 
chtěli zapracovat na přípravě projektu 2 nových 
cyklostezek: od ulice Na Kole údolím k oboře 
Aglaia a od zimního stadionu do Svatého Pole. 
V tomto roce by měly vzniknout studie jako pod-
klad pro jednání s vlastníky pozemků a případné 
budování těchto cyklostezek v dalších letech. Pře-
devším ale chceme nadchnout pro kolo více ško-
láků a studentů pro cesty do škol. A to vytvářením 
prostředí pro průjezd městem i osvětou mezi ři-
diči i rodiči. Jezdit na kole po Dobříši je normální.

Příprava projektu pro novou hasičskou 
zbrojnici
Dobříšská jednotka sboru dobrovolných hasičů 
používá dlouhodobě prostory v budově hasič-
ského záchranného sboru. S přibývající techni-
kou je prostoru pro obě jednotky nedostatek, 
HZS chce budovu využívat pouze pro své vlastní 
potřeby. Už nyní je prostor pro naše hasiče zcela 
nevyhovující. Při hledání vhodného místa pro 
novou hasičskou zbrojnici jsme vytipovali 2 po-
zemky. Jednáme s vlastníky, snad se nám pove-
de plochu pro zbrojnici tento rok získat. Letos se 
jistě stavět nezačne, ale pokud se nám povede 
získat pozemek a projektovou dokumentaci, 
budeme na dobré cestě v dalších letech novou 
základnu pro JSDH vybudovat. 

Výsadba – zeleň
Zdravé město nemůže fungovat bez péče o ze-
leň. Letos proběhne výsadba 30 dubů zimních 
ve stromořadí na Bzdinku, odložená z loňska. 
V  opravené Žižkově ulici se obyvatelé mohou 
těšit na výsadbu 20 keřů, do Nerudovy ulice plá-
nujeme výsadbu 15 sakur. Nejviditelnější změny 
by ale měly nastat přímo na Mírovém náměstí, 
kdy po rekonstrukci Pražské ulice a přilehlých 
chodníků mezi radnicí a spořitelnou bude nově 
provedena výsadba keřů a květin. Úprav a dopl-
nění výsadby se dočká také Prokopova zahrada. 
Letos by také mělo dojít na zpřístupnění jedlo-
vého hájku u anglického parku. Loni zde pro-
běhlo kácení napadených stromů, letos na jaře 
by v této lokalitě mělo vzniknout několik stovek 
metrů jednoduchých chodníčků. I s omezený-
mi prostředky chceme trochu pomoci zlepšit 
prostředí ke koupání v rybníku Papež na straně 
Papežanky. S majiteli, rodinou Colloredo-Mann-
sfeld, jsme se již loni domlouvali, že by zde mohl 
vzniknout kousek písečné pláže pro nejmenší 
děti, do budoucna možná i dřevěné molo. 

Doplnění dětského hřiště Větrník – Tvoříme 
Dobříš
Loňský vítězný projekt v rámci Tvoříme Dobříš – 
lávka přes Trnovský potok, nelze realizovat. Už na 
konci minulého roku proto probíhala jednání 
s autorkou návrhu, který se umístil na druhém 
místě. Letos na jaře by tak mělo dojít k instalaci 
nových herních prvků na dětském hřišti na Větr-
níku. Letošní ročník Tvoříme Dobříš probíhá prá-
vě nyní, hlasovat bude možné do 4. dubna. 

Protipovodňová opatření
Při silných deštích jsou zahrady a domy na zá-
padním okraji města ohrožovány vodou, která 
se valí z polí mezi Bzdinkou a Hostomickou ulicí. 
I v  roce 2020 došlo k takové místní záplavě za-
hrad a sklepů. Po jednání s některými vlastníky 
ohrožených nemovitostí i se Zemědělskou spo-
lečností Dobříš, která na polích hospodaří, jsme 
na konci roku zadali studii protipovodňových 
opatření v této lokalitě. Dostáváme tak do ru-
kou ucelený soubor možných úprav, které by 

společně mohly dlouhodobě zamezit přívalové 
vodě páchat škody na majetku obyvatel měs-
ta. Mezi navrhovanými opatřeními je vytvoření 
travnatého pásu na okraji zástavby, vybudová-
ní remízků, zakoření 2 nových rybníčků či od-
bahnění rybníku Bzdinka. Jakmile budeme mít 
finální verzi studie, seznámíme s ní veřejnost 
a zahájíme jednání s majiteli pozemků, jichž by 
se navrhované úpravy měly týkat. 

Odpady
V roce 2021 budeme společně s kolegy intenziv-
ně pracovat na zlepšení systému svozu odpadů 
pro obyvatele bytových domů. Rádi bychom 
realizovali budování kontejnerových stání na 
problematických místech a umožnili občanům 
vznik tzv. uzavřených sběrných hnízd. Stejně 
jako si obyvatelé rodinných domů, pokud měli 
zájem, koupili své vlastní popelnice, tak by si 
obyvatelé jednotlivých SVJ pořídili své vlastní 
barevné kontejnery, rádi doporučíme optimál-
ní počet potřebných nádob. Doposud bylo tzv. 
uzavřené sběrné hnízdo vytvořeno u dvou by-
tových domů. (Občané těchto domů projevili 
zájem a  průběžně se nám daří optimalizovat 
počet potřebných nádob jak na směsný, tak na 
tříděný odpad, které využívá pouze daný bytový 
dům.)
Město Dobříš získalo dotaci na 416 domácích 
kompostérů o objemu 1 050 litrů. Tyto budou 
distribuovány v měsíci březnu a dubnu 2021.
Hledáme vhodná místa na umístění dalších 
5  BIOtejnerů, kam bude možné veřejně odklá-
dat kuchyňský biologicky rozložitelný odpad. 
Dále chceme hned v jarních měsících nechat 
volně přístupný velkoobjemový kontejner na-
zeleň a větve.

Kultura
Všichni si moc přejeme, aby nás covid-19 opustil 
a vrátila se doba, kdy je možné účastnit se běžně 
konaných kulturních, společenských a sportov-
ních akcí. 

V letošním roce vzhledem k rekonstrukci Praž-
ské ulice a s nadějí, že už budou povoleny i větší 
akce, plánujeme Dobříšské májové slavnosti 
trochu jinak. Máme 2 alternativní místa, pro-
gram bude upraven vzhledem k rozpočtu a mís-
tu, kde bude akce probíhat. Vše se včas dozvíte.
Po úspěšném prvním ročníku pivních slavností 
se letos můžete těšit na další.
A ještě ve spolupráci s dobříšským zámkem 
a  rodinou Colloredo-Mannsfeld chystáme pře-
kvapení, bližší informace si ale necháme na poz-
dější dobu. 
Další kulturní akce jistě plánuje kulturní dům 
a městská knihovna.

Revitalizace městské zeleně se plánuje 
po celém městě

Na jaře se díky Tvoříme Dobříš doplní 
herní prvky na hřiště v lokalitě Větrník

Kulturní akce plánuje město letos trochu jinak

Pavel Svoboda, starosta; 
Dagmar Mášová, místostarostka; 

Tomáš Vokurka, místostarosta Dobříše
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Představujeme vám Městský úřad Dobříš  
– odbor místního rozvoje
Milí občané,
v minulém čísle Dobříšských listů jsme vám představili oddělení tajemníka Městského úřadu Dobříš. 
V tomto čísle jsme se zaměřili na odbor místního rozvoje, jehož vedoucím je Ing. Miloslav Modlík. 
Odbor místního rozvoje Městského úřadu Dobříš čítá dohromady kolektiv šesti zaměstnanců, ve-
doucího, dva pracovníky přípravy a realizace investic a tři projektové manažery, kteří pro město 
Dobříš zajišťují v první řadě plnění úkolů a činností na úseku samosprávy, a to zejména pro oblasti 
rozvoje města, přípravy a realizace investic města a přípravy žádostí o dotace včetně jejich následné 
administrace. Do 31. 8. 2020 byl součástí odboru místního rozvoje také úsek správy majetku, který 
čítal celkem 10 pracovníků, avšak od 1. 9. 2020 je z něj vytvořen samostatný odbor.

V oblasti rozvoje města participují pracovníci odboru na realizaci priorit volebních plánů ví-
tězných volebních subjektů s využíváním zásad schváleného strategického plánu rozvoje města 
a jeho akčních dodatků a územního plánu. Ve spolupráci s vedením města pořizují a shroma-
žďují dokumenty a analýzy pro strategické plánování ve městě (koncepce dopravy, akční plán 
zlepšování kvality ovzduší, plán obnovy vodovodů a kanalizací, plán obnovy komunikací, při-
pravovaný plán obnovy majetku apod.), monitorují potřeby jeho rozvoje a v neposlední řadě 
spolupracují s dalšími orgány, organizacemi a odbory při přípravě materiálů pro rozvoj regionu. 
Připravují podklady k žádostem týkajícím se spravované působnosti, zejména pro jednání rady 
města a zastupitelstva města. Se stavebníky a projektanty konzultují možné realizace záměrů 
v rámci schváleného územního plánu a připravují stanoviska navenek v rámci spravované ob-
lasti působnosti.
V oblasti přípravy a realizace investic města se odbor podílí na přípravě ročních plánů inves-
tičních akcí a sestavování rozpočtu a investičního výhledu města, zabezpečuje investiční inženýr-
skou činnost v rámci přípravy a realizace investičních akcí, tj. včetně jejich projednávání, technic-
kého dohledu, kontroly smluvního finančního čerpání akcí, přebírání dokončených akcí a jejich 
přípravy a uvádění do provozu. Úzce spolupracují s oddělením tajemníka při přípravě a realizaci 
zadávacích řízení při výběru dodavatelů pro veřejné zakázky z rozpočtu města.
V oblasti přípravy žádostí o dotace projektové manažerky monitorují a vyhledávají mimorozpoč-
tové zdroje z dotačních titulů připravovaných a poskytovaných ze státního nebo krajského rozpočtu 
a rozpočtu Evropské unie prostřednictvím jednotlivých rozvojových programů. Následně o těch-
to dotačních titulech informují orgány města a navrhují způsob, jak je získat. V případě realizace 
jednotlivých projektů pak zahajují projektová řízení, zpracovávají podklady pro přípravu a podání 
žádostí, při realizaci projektů se jich bezprostředně účastní, sledují a kontrolují jejich zadaný rozsah, 
časový a finanční průběh a následně po jejich ukončení provádí závěrečná vyhodnocení. 
Pracovníci odboru místního rozvoje mají svou kancelář přímo v hlavní budově Městského úřadu 
Dobříš na Mírovém náměstí 119, ve druhém patře. Jejich práce je spojena s každodenní nezbytnou 

administrativou a zároveň i s kontrolními čin-
nostmi v terénu, bez kterých dnes nelze reali-
zovat žádnou investiční činnost města. 
Jaké velké projekty pro město Dobříš nyní 
připravujete, respektive na čem v současné 
době pracujete? 
V současné době se podílíme na dokončení pří-
pravy prioritního projektu pro rok 2022, a to re-
vitalizace náměstí Komenského. Dále probíhají 
konzultace nad studiemi dokončení následné 
revitalizace Mírového náměstí, probíhá projek-
tová příprava rekonstrukce chodníků v části uli-
ce Pražská (nad tratí, úsek Prachanda–Javorová) 
a je projekčně připravena rekonstrukce chodníku 
v  ulici U Pivovaru. V letošním roce bude z  prio-
ritních akcí realizováno dokončení sdružené in-
vestice s Krajskou správou a údržbou silnic Stře-
dočeského kraje, příspěvkovou organizací, a  to 
II. etapa stavby „II/114, II/119 a III/10226 Dobříš 
– průtah, rekonstrukce silnic – I. a II. etapa“, která 
zahrnuje úsek od světelné křižovatky po křižo-
vatku ulic Fr.  Průši a Fričova, jejíž součástí jsou 
i rekonstrukce přilehlých městských chodníků na 
jižní straně Mírového náměstí a jižní části alejky. 
Další velkou akcí bude zahájení stavby „Stavební 
úpravy objektu Větrník“ (bývalá vojenská ubytov-
na). Z neméně důležitých budou i připravované 
rekonstrukce ulic Březová (včetně nového chod-
níku), Mánesova, Husova (úsek V Lipkách–Tylova) 
a Přemyslova (úsek Žižkova–Mládeže).
Pracujete jako tým, ve kterém se každý zabý-
vá určitou částí akce, nebo máte všichni spíše 
své projekty, které si hlídáte? 
Každý z pracovníků má své dané úkoly a pro-
jekty, které si sám administruje, ať je to v rám-
ci samotné přípravy investic, realizace anebo 
projektového řízení. Určitě však pracujeme jako 
tým, protože bez vzájemné úzké součinnosti by 
to v našem odboru nešlo. A samozřejmě za sou-
činnosti s vedením města a s jinými odděleními 
a odbory městského úřadu.
Pane Modlíku, jak dlouho už pro město pra-
cujete, a co vnímáte jako zásadní potřebu 
pro budoucnost města z pohledu odboru 
místního rozvoje? 
Pro město Dobříš pracuji 28 let (od roku 1993) 
a jako zásadní potřebu pro rozvoj a budoucnost 
města vnímám určitě konstruktivní spolupráci 
všech angažovaných volebních subjektů při hle-
dání společných priorit, a to s ohledem na v mi-
nulosti schválené strategické dokumenty anebo 
při jejich připravovaných akčních aktualizacích. 
Neméně důležité jsou pro nás reakce aktivních 
spoluobčanů, kteří nás obohacují a ovlivňují 
svými konstruktivními nápady vyplývajícími 
buď ze znalosti místního prostředí anebo napří-
klad z dovednosti podívat se na problematiku 
z  jiného úhlu pohledu. Těmto občanům bych 
rád poděkoval. 

Zpracovali pracovníci MěÚ Dobříš

Vážení spoluobčané, 
omlouváme se všem za zmatek kolem harmonogramu svozu odpadu. 
Harmonogram svozu byl připraven, ale následovala obtížná diskuze rad-
ních o navýšení frekvence svozu plastu. Jsem opravdu ráda, že nakonec 
byla shoda a navýšení frekvence svozu prošlo. Bohužel toto rozhodová-
ní nám bránilo ve zveřejnění harmonogramu svozu, který byl připraven 
v několika variantách. 
Dovolím si krátké vysvětlení ke svozům. Rok 2020 měl 53 týdnů (li-
chý týden), kalendářní rok nejen 2021 začíná vždy 1. týdnem (lichý tý-
den). Proto, aby zůstala zachována perioda svozu směsného odpadu  

v lichých týdnech, což je v Dobříši opravdu již zažité, tak na sebe na-
vázaly 2 svozy směsného odpadu – a některým se to jistě v době vá-
nočních svátků hodilo. Rok 2021 má 52 týdnů, tedy rok 2022 plynule 
naváže. 
Mohu vám slíbit, že udělám všechno pro to, aby byl harmonogram na 
rok 2022 nejen v prosincových DL, ale aby byl dostupný také na podatel-
ně MěÚ a včas jste ho našli i ve svých odpadových účtech.

S pozdravem Dagmar Mášová, místostarostka
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Zeptali jsme se jich tedy, jak vidí budoucí rozvoj 
města právě oni, a položili jsme jim dvě zdánlivě 
jednoduché otázky. Ta první zněla: Na které pro-
jekty by se město mělo v dalších letech sou-
středit a proč? Na tom, že klíčových oblastí pro 
budoucnost města je k řešení mnoho, se shodují 
téměř všichni členové komise, a určitě nejen oni. 
Zásadní otázkou je budoucnost Mírového ná-
městí v Dobříši. Pan Jan Stamberg za komisi 
k  opravě centra města uvádí: „Soustředit se 
v příštích letech na dokončení projektu a přípravu 
k realizaci revitalizace centrální části Mírového 
náměstí považuji za důležité. Vzhledem k tomu, že 
v letošním roce bude dokončena jižní část včetně 
alejky v rámci rekonstrukce ulice Pražská, bylo by 
škoda nepokračovat dál zbývající částí.“ Dalším 
problémem, který by chtěli členové komise ře-
šit, je rekreační koupání. Jako ideální se jeví vy-
tvoření areálu na jednom z břehů rybníka Papež, 
tak jak jsme ho znali i v minulosti. „Nejjednoduš-
ší je zkulturnit bývalou plovárnu u Papeže, lepším 
řešením je ale z mého pohledu udělat koupaliště 
z lomu Jezírko. Vím, že je to nádrž na pitnou vodu, 
ale také vím, že je to jen rezerva, která se nepouží-
vá. Doporučuji tedy neříkat, proč to nejde, ale zku-
sit najít řešení. Napadá mne odbahněním Choto-
buše získat rezervu tam nebo si zajistit možnost  

zvýšeného odběru vody z příbramského vodovo-
du. Bylo by to krásné přírodní koupaliště, které na 
řadě míst funguje,“ napsal k tomuto problému 
Ing. Petr Dudík. Stálým problémem je pro Dob-
říš infrastruktura – místní komunikace, parková-
ní, cyklostezky, chodníky i stále otevřená otázka 
obchvatu. Za neméně podstatné, považuje ko-
mise dořešení cyklotras po městě i jeho okolí. 
Bylo by dobré aktualizovat cyklogenerel a začít 
budovat nové cyklostezky pro bezpečný pohyb 
cyklistů a především dětí. S bezpečností souvisí 
i dořešení chodníků v problematických loka-
litách. Parkování v centru města i v obytných 
zónách navrhuje Ing. Jakub Malý řešit například 
podzemním parkovištěm, parkovacími domy, 
zálivy nebo vytvořením oblastí pro parkování. 
Pan Dudík se vyjádřil také k parkování u lesa, 
které je v dnešní době zvláště o víkendech pro-
blémem. „Napadá mne obnovit parkoviště nad 
Trnovou, zajistit parkoviště u sanatoria, které by 
sloužilo pro návštěvy v nemocnici i pro návštěvní-
ky lesa nebo rozšířit možnost parkování na Vlaš-
ce, v Brodcích, u obory, na odstavném parkovišti 
před Bobcatem u silnice atd.“ Pan Malý v oblasti 
infrastruktury vidí i další projekty k řešení: „Dob-
rá by byla masivní podpora vytváření ‚obytných 
zón‘ z důvodu bezpečnosti a zklidnění v oblastech,  

které jsou primárně určeny pro život lidí. Je také 
potřeba dořešit kvalitu silnic, vytvořit systém 
jednosměrné obslužnosti některých oblastí a na-
hradit nefunkční klasické křižovatky kruhovými 
objezdy. Situaci by také pomohlo oplocení dálnice 
na pozemcích města a minimalizace průjezdu ná-
kladní dopravy městem s využitím regulace rych-
losti a zpomalování v oblastech okolo škol, školek 
nebo sanatoria.“ Mezi další projekty budoucnosti 
v  oblasti bydlení pan Malý počítá s  dořešením 
prostoru bývalých Rukavičkářských závodů 
a oblastí, na které jsou vypracované studie. Po-
dle něj je třeba minimalizovat výstavbu v okra-
jových částech města a vytvořit regulativy pro 
novou výstavbu jako podklad pro územní plán 
a stávající výstavbu. Stavební komise se bude 
věnovat v následujících letech také otázce zá-
zemí pro sportovní a  kulturní aktivity. Tady je 
třeba dokončit obnovu a rozšíření areálu V Lip-
kách a rekonstrukci zimního stadionu. Pan Malý 
také navrhuje blíže spolupracovat při vytváření 
budoucího vzhledu města se stávajícími i poten-
cionálními podnikatelskými subjekty v daném 
místě a podpořit vznik komunitních prostor pro 
využití obyvateli. 

Druhou otázkou jsme mířili více do budouc-
nosti. Jaké změny pokládáte pro rozvoj měs-
ta do budoucna za klíčové, aby Dobříš byla 
lepším místem pro život?
„Tento bod by vydal na samostatnou diplomovou 
práci, ale z mého profesního pohledu vychází pře-
vážně z dořešení výše uvedených projektů. Jen bych 
ho doplnil o dva pro mne klíčové body. Prvním je 
zvětšení efektivnosti využívání všech dotačních 
titulů a druhým jednoznačnější a dlouhodoběj-
ší koncepce, kam se město má v budoucnu ubí-
rat,“ uvedl pan Malý. Pánové Stamberg a  Dudík  
se shodují, že by se město také mělo více ptát 
občanů na jejich názory, a to třeba i s využitím 
on-line anket. Členové komise také vnímají jako 
důležité téma veřejnou zeleň a zadržování vody 
v krajině. Pan Stamberg k tomu uvedl: „Péče 
o zeleň by neměla končit vysazením nových stro-
mů a keřů, ale musí pokračovat následnou péčí 
o ně, hlavně v době sucha.“ 
Členové komise se z velké většiny shodují na 
tom, že Dobříš by měla mít v budoucnosti 
vlastního městského architekta. Upřesňuje pan 
Stamberg: „Mít dobrého a angažovaného archi-
tekta města bych přivítal a město by ho potřebo-
valo. Problémem ale je, jaké by měl pravomoci 
a  možnosti ovlivnit schvalování nových projektů 
a záměrů výstavby ve městě. Mohlo by tak dojít ke 
zjednodušení stavebních řízení, která souvisejí se 
stavebním zákonem. Urychlit se dá také systémem 
při vyjadřování ze strany města, které je někdy 
dost těžkopádné a zdlouhavé. Funkce architekta 
by mohla tento proces zjednodušit. 

Zpracovala DH

Jak je to s potřebou obměny zeleně při rekonstrukci náměstí Komenského
Jedním z nejdiskutovanějších kroků při případ-
né rekonstrukci náměstí Komenského je výmě-
na zeleně – nahrazení současných stromů nový-
mi. Velmi živá diskuse o tom byla i na červnovém 
jednání komise pro životní prostředí a ekologii. 
Kácet strom – živou bytost je mimo jiné pro-
blém etický. Zjišťoval jsem, zda lze provést 
rekonstrukci s výměnou povrchu a současné 
stromy zachovat. Takové postupy skutečně exis-

tují: kolem stromu nemůže pracovat bagr, ale 
pracovníci musí ručními nástroji jemně odkrýt 
kořeny i drobné kořínky a kořenové vlášení, aniž 
by je poškodili, a po dobu jejich odkrytí je ne-
ustále zavlažovat vodou, aby nevyschly. To tím 
pádem projekt hodně prodraží, provádí se to 
zatím spíše u významných stromů.
Zdravotní stav současných stromů na náměstí 
Komenského nechalo vedení města posoudit 

odborným arboristou, který se stejně jako zá-
stupci projekční kanceláře zúčastnil jednání 
komise. Obecně u starších stromů vysazených 
ve městech do zpevněných povrchů nelze 
vzhledem k probíhajícím klimatickým změnám 
garantovat perspektivu delší než 10 až 15 let. 
Důvodem je také to, že stromy byly v minulosti 
sázené do jam, okolo kterých je půda zhutně-
lá do té míry, že stromy nevytvořily prostorný  

Jak vidí budoucí rozvoj města členové komise 
pro oblast územního a stavebního rozvoje města 
Dobříše?
Hned dvakrát v prvním měsíci nového roku se členové komise pro oblast územního a stavebního 
rozvoje města Dobříše spojili prostřednictvím on-line konference, aby projednali zásadní studie, opat-
ření a přípravy rekonstrukcí, které město v roce 2021 čekají. V rámci programu se věnovali studiím 
úprav Mírového náměstí a návrhům, které zpracoval tým ŠENKÝŘ Architekti, s. r. o., a Ing. arch. Marek  
Prchal. Dalším projednávaným bodem byla protipovodňová opatření na polích mezi Bzdinkou 
a Hostomickou ulicí a na řadu přišla i debata ohledně stavu a příprav rekonstrukce ulice Březová 
a náměstí Komenského. 
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DOKAS Dobříš, s. r. o., jako výhoda města
Vážení čtenáři Dobříšských listů a obyvatelé města Dobříš, 
jako zastupitelka města a členka dozorčí rady společnosti Dokas, s. r. o., jsem pro vás ve spolupráci 
s jednatelem Dokasu připravila článek, který se týká právě této městské společnosti. 

kořenový systém. To neznamená, že by se lípy 
na náměstí Komenského nemohly ve skuteč-
nosti dožít třeba i mnohem více let, ale je to 
prostě nejisté a nelze to odhadnout. Posudek 
také konstatoval, že některé stromy mají na 
kmenech trhliny a dutiny. K tomu podotýkám, 
že u lip nepředstavují dutiny kmene takový 
problém – jistě znáte staré lípy s velkými, du-
tými kmeny žijící po stovky let. 
Zásadní problém současných stromů je ale 
způsob jejich dosavadní údržby tzv. řezem „na 
hlavu“, kdy se odstraňují najednou všechny 
větve a ponechaný pahýl znovu obrůstá, aby 
byl opět seřezán. Bohužel stromy, které jsou 
jednou takto ošetřené, už není možné dál 
ošetřovat jinak. Po řezu „na hlavu“ tak strom 
na určitou dobu přestává plnit většinu svých 
funkcí (klimatizace, čištění vzduchu atd.).

Komise proto doporučila radě města, pokud 
dojde k rekonstrukci náměstí Komenského 
a  k náhradě stávajících stromů novou vý-
sadbou: 
1) použít stromy s prostornějšími korunami 

(což zlepší funkce stromů oproti dosavad-
ním);

2) zabezpečit a vytvořit dostatečný prostor 
pro kořenovou soustavu stromů, propo-
jenou mezi jednotlivými stromy, a použít 
substrát, který umožní bohaté prokoře-
nění (což zvýší naději, že se dožijí vyššího 
věku);

3) pro závlahu stromů využít dešťovou 
vodu ze svodů ze střech a z odvodů ze 
zpevněných ploch.

MVDr. Jaromír Bláha, zastupitel a člen komise 
pro životní prostředí a ekologii

Společnost si prošla svou historií. A ať již 
byla jakákoli, zůstává právnickou osobou, 
společností s ručením omezeným, která je 
100 % vlastněna městem Dobříš. Rada města 
je valnou hromadou společnosti a udává spo-
lečnosti základní cíle směřování. Jako společ-
nost s ručením omezeným by měl být Dokas 
řízen tak, aby zvyšoval svá aktiva. Zde však Do-
kas naráží na zákonná ustanovení ukládající 
Dokasu povinnost provádět 80 % činností 
pro svého vlastníka – město Dobříš. Město 
díky tomu nemusí realizovat zadávací řízení. 
To představuje pro Dokas i město zjednoduše-
ní administrace, pružnější domluvu o technické 
specifikaci plnění i finanční úsporu. Na druhou 
stranu to Dokas omezuje v  nabízení služeb 
širšímu okruhu zájemců. Nutnost zadávacího 
řízení by však pro společnost, zejména v ob-
lasti odpadového hospodářství, představovala 
riziko její likvidace velkými společnostmi, které 
mohou nabízet alespoň z počátku ceny, které 
jsou pod provozními náklady (tzv. dumping).  
Dokas je tak z 80 % závislý na příjmech z města. 
Hlavní náplní Dokasu je sběr a svoz komu-
nálních odpadů a provoz sběrného dvora. 
Vede administrativní agendu v odpadovém 
hospodářství města, zajišťuje dotřídění sveze-
ných tříděných odpadů, obstarává technické 
služby pro město, provádí letní a zimní údržbu, 
opravy komunikací, údržbu a obnovu zeleně, 
opravy a  výstavbu veřejného osvětlení, správu 
a údržbu sportovišť a mnohé další. Pozname-
návám, že systém MESOH, který zejména 
eviduje adresné třídění odpadu, není se spo-
lečností nikterak spjat. Dokas na základě po-
věření města pouze načítá čárové kódy na svo-
zových nádobách a pytlích, vše pak sumarizují 
pracovníci města. 
Jak již bylo uvedeno výše, většina finančních 
prostředků za poskytnuté služby Dokasu ply-
ne od města. Je zjevné, že Dokas potřebuje za-
bezpečit spolehlivý chod společnosti. Město má 
zase zájem na co nejnižších cenách za poskyto-
vané služby. Zde je tedy třeba docílit oboustran-
ně vyváženého vztahu, což není jednoduché. 
Dokas však má pro město Dobříš také spo-
lečenský přínos. Je nezanedbatelným zaměst-
navatelem v regionu, a to i osob s nižší úrovní 
kvalifikace, které obtížněji hledají své uplatně-
ní na trhu práce. Vytváří pracovní místa přímo 
v Dobříši, bez nutnosti dojížďky. Roční obrat 
společnosti Dokas je cca 55 mil. Kč, zaměstnává 
přes 50 lidí. 
Velkým tématem jsou v současné době od-
pady, proto pár čísel: Hodinový náklad na pro-
voz popelářského auta je téměř 1 800 Kč. Cesta 
na skládku a zpět trvá přibližně 1,5 hodiny (je-
den svozový den po Dobříši = cca 2 až 3 cesty). 
Za uložení odpadu na skládku (pouze popelnice 
a kontejnery od občanů) zaplatil Dokas v  roce 
2020 téměř 1,5 mil. Kč. K cenám je nutné při-
číst daňové zatížení převážně 15 %. Z veřejných 
košů a černých skládek v katastru Dobříše Do-
kas měsíčně naplní okolo 120 ks kontejnerů 
o objemu 1 100 l, jeden takový kontejner váží 
cca 100 kg. Společnost Dokas, vlastněnou měs-
tem, považuji za velkou výhodu města Dobříše. 
Přispívá to i do budoucna k větší nezávislosti 
města v této oblasti. Zejména když společnost 
nyní prochází restrukturalizací, jejímž cílem je 
podstatné zvýšení její efektivity. 

Jindřiška Romba, zastupitelka 
a členka dozorčí rady společnosti Dokas, 

a Adam Šauer, jednatel společnosti
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Jakmile je potřeba, vyráží všechny lidské síly 
a technika Dokasu do terénu
Celé party chlapů v zimním období téměř nespí. 
Čekají totiž, až jim okolo 3. hodiny ranní zazvoní 
telefon a jsou povoláni k odklízení nově napa-
daného sněhu. Naším úkolem je v tu chvíli zajis-
tit, aby se všichni ostatní mohli bezpečně dostat 
do svého zaměstnání. A věřte, že úklid sněhu 
opravdu není jednoduchá práce.

Zimní údržba města Dobříš má plán
Pracovníci Dokasu postupují podle městem 
schváleného plánu zimní údržby, ve kterém je jas-
ně uvedeno, které silnice a chodníky mají před-
nost. Zásadní jsou hlavní dopravní komunikace, 
přechody, zastávky autobusů a nebezpečné úse-
ky. Následují vedlejší ulice a chodníky na hlavních 
tazích. Důležitá je také sjízdnost komunikací pro 
popelářská auta, abychom vám i lidem z okolních 
obcí mohli vyvést odpad dle harmonogramu. 
Za jeden výjezd po Dobříši ujede technika ně-
kolik set kilometrů a použije tuny posypového 

materiálu. Tím ale práce pro naše zaměstnance 
nekončí. Jakmile uklidí Dobříš, už máme tele-
fonáty z okolních obcí, které potřebují úplně 
to samé. A samozřejmě nechybí ani telefonáty 
s nejrůznějšími stížnostmi. 

Kromě neustávajícího sněžení a větru nám 
práci značně komplikují špatně zaparkovaná 
auta 
Prosím vás touto cestou, mějte pro výše uvede-
né pochopení a trpělivost. Zimní úklid města je 
práce velice náročná, zdlouhavá a někdy téměř 
nekončící. Děláme, co můžeme, ale příroda je 
silný protivník. 
Pro zlepšení pracovních podmínek a rychlosti 
úklidu můžete v ulicích vidět zcela nový sypač, 
který byl v polovině ledna zakoupen a ihned 
uveden do provozu. Nahrazuje starý stroj z roku 
1975, který u nás zůstává, ale vyjíždět již bude 
pouze v nutných případech.
Děkujeme a všem přejeme šťastnou cestu!

Ing. Adam Šauer, jednatel Dokasu

DOKAS: Jak probíhá zimní údržba města
Vážení občané, 
v prvních týdnech nového roku se nám ukazuje zima, na kterou jsme byli vždy zvyklí. Pro mnohé je 
sníh prvním ukazatelem začínajících zimních radovánek. Na druhou stranu sníh velmi ovlivňuje bez-
pečnost silnic pro řidiče i cest pro chodce. Společnost Dokas v tyto dny drží neustálou pohotovost, 
tak abychom byli schopni sníh ze silnic a chodníků odklízet co možná nejrychleji. Ne vždy se nám 
to ovšem podaří.

Upozornění pro občany 
města Dobříše – domácí 
kompostéry

Upozorňujeme občany města Dobříše na mož-
nost dodatečné registrace žádosti o domácí 
kompostér. Kompostér je o velikosti 1 050 l 
a slouží ke kompostování biologicky rozložitel-
ného odpadu z domácnosti a ze zahrady. Bude 
poskytován zdarma. Registrovat se můžete od 
1. 2. 2021 prostřednictvím vyplněného elektro-
nického formuláře, který je dostupný na webo-
vých stránkách – www.mestodobris.cz, případně 
e-mailem na adresu: samcova@mestodobris.cz. 
Pozor, netýká se zájemců, kteří již svůj zájem po-
tvrdili na přelomu roku 2020/2021. 

Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka, 
odbor místního rozvoje

Během ledna 2021 jsme pilotně zaváděli on-line 
objednávání, od února jsme již v ostrém pro-
vozu a spouštíme. Tato služba, po které mnozí 
z vás voláte, spočívá v tom, že se lze předem 
ve vybraných agendách (např. registr vozidel, 
registr řidičů, občanské průkazy nebo pasy) na 
určitý den a určitou hodinu dopředu objednat 
přes rezervační systém. Adresa pro objednání je 
http://rezervace.mestodobris.cz.
Při objednání musíte zadat jméno, příjmení,  
váš e-mail a mobilní telefon, na který je vám 
při úspěšném založení objednávky zaslán PIN. 
Zadáním PIN do terminálu na lístečky si při 
příchodu vyzvednete pořadový lísteček s  při-
děleným číslem. PIN je možné zadat do tis-
kárny pořadových lístků (umístěné ve vstupní 
hale v budově čp. 119) nejdříve 10 minut před 
objednaným časem a nejdéle 10 minut po 
objednaném čase. Na řadu půjdete v nejbližší 

čas, na  který jste se objednali (resp. ihned po 
klientovi, který přišel bez objednání před vaším 
časem – jeho dobu obsloužení však zkrátit ne-
můžeme) – tzn. bezprostředně poté, co bude 
doobsloužen klient před vámi.

Pokud při objednání zjistíte obsazený termín, 
nezoufejte a termín si později znovu zkontroluj-
te, občan před vámi může termín kdykoli zrušit.
Na monitoringu stavu přepážek (stejná interne-
tová adresa jako pro objednání) můžete vidět 
aktuální frontu a stav obsluhy vybraných přepá-
žek. Uváděný čas čekání je orientační a vychází 
z dlouhodobého průměru.
Systém je uživatelsky velmi jednoduchý a ná-
vodný. Dodržujte přesně pokyny. Kdybyste však 
potřebovali pomoci, obraťte se na uvedené kon-
takty na webu, na stejnou adresu také můžete 
psát podněty a postřehy z pohledu návštěvníka, 
abychom mohli systém vylepšovat k vaší spoko-
jenosti.
Pro každou záležitost si prosím rezervujte vždy 
jeden termín.

Za Městský úřad Dobříš zpracoval  
Petr Oplíštil, oddělení tajemníka

Uzávěrka příspěvků do březnového 
vydání Dobříšských listů 

bude 15. února 2021.

Redakce DL: Ing. Denisa Havlíčková 
tel.: 731 619 667 

e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz

Možnost on-line objednávání na přepážky s vyvolávacím systémem  
na dobříšském úřadě
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Přesun a redukce kontejnerového stání v ulici 
Školní u 2. ZŠ Dobříš

Vážení spoluobčané, 
v rámci právě probíhající rekonstrukce komuni-
kace dle projektu „Stavební úpravy ulice U Sla-
vie, Dobříš“ došlo k přesunu a redukci kontejne-
rového stání v ulici Školní u 2. ZŠ Dobříš (vedle 
parkoviště u sportovní haly). 
Na základě usnesení rady města č. 17/78/2021/RM 
ze dne 12. 1. 2021 bylo schváleno odstranění kon-
tejnerů/zvonů na papír, plast a nápojový kartón. 
K  tomuto kroku vedení města přistoupilo proto, 
že se stanoviště nachází v zástavbě rodinných 
domů, jejichž obyvatelé mají možnost využívat 
svozu tříděného odpadu od domu, a tedy nemu-
sejí nosit svůj vytříděný plast a papír do zvonů. 

Na nově vzniklém místě zůstanou 3 kontejnery 
na sklo, červený kontejner ASEKOL na drobný 
elektroodpad a malý kontejner na jedlé tuky 
a oleje. Kontejnery/zvony na papír, plast a nápo-
jový karton budou přesunuty do ulice Fričova 
ke „čtrnáctipatráku“.
Před realizací odstranění kontejnerů z tohoto 
místa jsme kontrolovali evidenci a přihlášená 
stanoviště k tomuto místu. Ke třídění do těchto 
zvonů je registrováno 5 stanovišť, tito občané 
budou vyrozuměni a vyzváni ke kontrole svého 
odpadového účtu.

Dagmar Mášová, 
místostarostka města Dobříše

V roce 2021 budeme společně s kolegy inten-
zivně pracovat na zvýšení a zlepšení dostup-
nosti i pro bytové domy. Rádi bychom vybu-
dovali kontejnerová stání na problematických 
místech a umožnili občanům vznik tzv. uzavře-
ných sběrných hnízd. Doposud bylo tzv. uzavře-
né sběrné hnízdo vytvořeno u dvou bytových 
domů. Občané těchto domů projevili zájem 
a  průběžně se nám daří optimalizovat počet 
potřebných nádob jak na směsný, tak na tříděný 
odpad, které využívá pouze daný bytový dům. 

V případě zájmu o zřízení uzavřeného hnízda se 
neváhejte na nás obrátit. 
Je to spravedlivější: Ten, kdo se zajímal, třídil 
a snižoval produkci svého odpadu, to pozná na 
výši svého ročního poplatku za odpad. Výše po-
platku na rok 2021 je 750 Kč, ti nejlepší dosáhli 
na slevu až 70 % z poplatku za odpady. 
Získáváte odměny za běžné činnosti: Nemu-
síte dělat nic navíc, systém vás dokáže odměnit 
za normální, běžné věci, jako je třídění odpadu, 
kompostování nebo například i za ekologicky 

uvědomělé nakupování. Nejlepší odpad je ten, 
který nevznikne. 
Město Dobříš získalo dotaci na 416 domácích 
kompostérů o objemu 1 050 litrů. Tyto budou 
na základě ankety/dotazníku z roku 2016 zá-
jemcům, kteří byli osloveni v prosinci 2020, zda 
jejich zájem stále trvá, distribuovány v měsíci 
březnu a dubnu 2021.
Město Dobříš v roce 2020 pořídilo 5 BIOtejnerů 
k bytovým domům. V navyšování/rozšiřování 
míst, kam bude možné veřejně odkládat ku-
chyňský biologicky rozložitelný odpad, budeme 
pokračovat. Kuchyňský bioodpad tvoří až 40 % 
odpadu, a to opravdu do popelnice nepatří. 
V letošním roce plánujeme rozmístit dalších 
5 BIOtejnerů. 
Máte přehled: Díky přehlednému odpadové-
mu účtu můžete mít své odpadové hospodář-
ství vždy po ruce. V odpadovém účtu* je možné 
sledovat jednotlivé svozy, hodnocení vašeho 
stanoviště, novinky, aktuální harmonogram svo-
zu odpadu a další informace. V letošním roce 
v  době od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2021 najdete 
přímo na svém účtu tzv. „vyskakovací okno“, 
ve kterém budou všechny potřebné informace 
o poplatku za odpad – číslo účtu, variabilní sym-
bol, zpráva pro příjemce, splatnost poplatku, 
seznam poplatníků, výše slevy MESOH, konečný 
poplatek. Konečná výše poplatku je uvedena ve 
větě: „Místní poplatek činí za všechny uvedené 
osoby …Kč.“ Nic by nemělo bránit tomu uhradit 
poplatek z pohodlí vašeho domova bezhoto-
vostně. Samozřejmě je možné uhradit poplatek 
v hotovosti i bezhotovostně na MěÚ.
*Přihlašovací údaje ke svému odpadovému účtu 
naleznete na arších s kódy, kterými označujete 
pytle, případně si je vyžádejte na e-mailu rambou-
skova@mestodobris.cz.
Systém MESOH se věnuje odpadovému hospo-
dářství komplexně a motivuje občany nejen ke 
třídění odpadů, ale také k tomu různými způso-
by omezit samotnou produkci odpadu – to lze 
například kompostováním, změnou zvyků při 
nakupování (používat textilní tašky, nekupovat 
PET láhve, nakupovat v bezobalových obcho-
dech, …), ekologickým vytápěním domácnosti 
apod. Tohle je do budoucna udržitelná cesta jak 
po ekologické, tak po ekonomické stránce. Bo-
hužel dnes už pouze třídit nestačí.

KONTAKTY pro vaše dotazy: 
V případě jakýchkoliv dotazů, změny kontaktní 
osoby odpadového účtu nebo nesrovnalostí 
v  osobách na stanovišti se můžete obrátit na 
Ing.  Kateřinu Rambouskovou, odpadovou hos-
podářku města, e-mail: rambouskova@mesto-
dobris.cz, tel.: 318 533 384, osobně ji najdete 
na  odboru výstavby a životního prostředí, ve 
2. patře (nad Penny Marketem), nebo Bc. Dagmar 
Mášovou, místostarostku, masova@mestodob-
ris.cz. V případě nejasností a dotazů týkajících 
se výše poplatku a možností úhrady se obracej-
te na správce poplatků paní Sylvu Řehákovou,  
tel. 318 533 390, e-mail: rehakova@mestodob-
ris.cz. 
Velice si vážím vaší aktivity a děkuji vám všem 
občanům, kteří svým odpovědným přístupem 
k  odpadům z domácnosti přispíváte nejen 
k  efektivnímu fungování likvidace odpadů ve 
městě, ale i ke zlepšení životního prostředí.  
Pokud chceme uchovat životní prostředí i pro 
další generace, musíme začít každý u sebe.

Dagmar Mášová, 
místostarostka města Dobříše

Odpady – MESOH
Vážení spoluobčané, 
v roce 2020 jsme mohli naplno využít výhod zavedeného motivačního a evidenčního systému, 
tzv. MESOH, který se komplexně zabývá odpadovým hospodářstvím našeho města.
Je to pohodlné: Díky svozu tříděného odpadu v pytlích nebo barevných popelnicích již nemusí 
nikdo z rodinných domů tahat tašky tříděného odpadu k přeplněným kontejnerům, ale můžeme 
si třídit v pohodlí domova. Tříděný odpad je možné odkládat do pytlů označených čárovými kódy 
(štítky), nebo do vlastních barevných nádob, označených QR kódem. Čárové / QR kódy a pytle si lze 
vyzvednout na MěÚ, žlutou a modrou popelnici si můžete zakoupit ve sběrném dvoře.
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Jak se promítla pandemie a nouzová opat-
ření do služeb Pečovatelské služby města 
Dobříše?
První covidová vlna na jaře pro nás znamenala 
především nutnost nastavit mnoho preventiv-
ních opatření. Sestavovali jsme krizové plány, 
pořizovali ochranné pomůcky a pracovníky 
v přímé péči učili, jak je správně používat. Také 
jsme na několik týdnů rozdělili tým pečovatelů 
do dvou skupin, aby se na pracovišti vzájem-
ně nepotkávali. To s sebou přineslo větší zátěž 
z hlediska koordinace péče. Měli jsme ale štěstí, 
neonemocněl nikdo z klientů ani zaměstnanců. 
Z hlediska poskytovaných služeb narostl zájem 
především o nákupy, naopak jsme dle nařízení 
preventivně omezovali úklidy či doprovody, 
abychom minimalizovali bezprostřední kontakt 
pečovatele s uživatelem a zkrátili dobu pobytu 
v  domácnosti. Priorita patřila především úko-
nům péče o vlastní osobu a osobní hygieně.
Druhá covidová vlna, která stále trvá, už nás 
zasáhla citelněji. Onemocnění bylo prokázáno 
u několika našich klientů a také v týmu pečo-
vatelů. Naštěstí ale díky striktnímu dodržování 
hygienických opatření, používání ochranných 

pomůcek a obezřetnosti nedošlo k žádným ře-
tězovým přenosům. Do určité míry nám pomá-
hají i pravidelné povinné antigenní testy, které 
nákazu odhalí hned na počátku a uživatelé jsou 
díky tomu ochráněni.

O kolik klientů se aktuálně staráte a jaké 
služby jim můžete v současnosti nabídnout?
Nyní základní služby kvůli covidu již nijak neo-
mezujeme. Poptávanou péči jsme v tuto chvíli 
schopni pokrýt v plném rozsahu. Momentálně 
pečujeme cca o 70 klientů v domově s pečova-
telskou službou a v terénu, především na Dobří-
ši a ve Staré Huti. 
Zájemcům o naše služby můžeme nabídnout:
– pomoc při péči o vlastní osobu (oblékání, 
 servírování jídla, přesuny na vozík atd.);
– pomoc při osobní hygieně (použití WC, mytí 

a koupání);
– zajištění stravy (dovoz obědů, případně po-

moc při přípravě jídla v domácnosti);
– pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný 

úklid, nákupy, pochůzky – lékárna, pošta, pra-
ní a žehlení prádla);

– doprovod k lékaři, na úřad, na procházku atd.

Nad rámec základních služeb nabízíme ještě 
masáže a pedikúru, ale teď v době nouzového 
stavu je bohužel poskytovat nemůžeme.

Mění se v souvislosti se současnou situací 
struktura nebo požadavky vašich klientů?
Požadavky našich klientů se ani tolik nemění, 
vnímáme spíše velkou zátěž, které jsou vystave-
ni pečovatelé. Během přímé péče musí perma-
nentně nosit respirátory, používat dezinfekci, 
jednou týdně podstupovat povinné testování 
antigenními testy, což není úplně příjemná zá-
ležitost. 
V případě covid pozitivního uživatele je pak pří-
má péče omezena na nezbytně nutné základní 
úkony, jako je pomoc při osobní hygieně, ob-
lékání, přesuny, pomoc s jídlem. Pečovatelka 
musí do domácnosti vstupovat v kompletním 
ochranném oděvu a striktně dodržovat přísná 
hygienická opatření. Neměla by se u klienta zdr-
žovat déle, než je nezbytně nutné k provedení 
úkonu, což může být pro uživatele frustrující. 
Pro mnohé z nich je totiž lidský kontakt tou nej-
větší devizou péče. 

Na jaké problémy nejčastěji narážíte?
Relativně často se například setkáváme se si-
tuací, kdy uživatel přestává být soběstačný na-
příklad z důvodu zhoršování zdravotního stavu. 
Další pobyt v domácím prostředí se pro něj stá-
vá vysoce rizikovým. Rodina si to ale nepřipouští 
či sám uživatel odmítá přesun do pobytového 
zařízení. I když se snažíme na to včas upozor-
ňovat a nabízíme pomoc s hledáním řešení, ne 
vždy se setkáme s pochopením. Stává se pak, 
že nám v terénní péči zůstávají lidé, kteří už 
by potřebovali dohled 24 hodin denně, a to je 
samozřejmě stresující jak pro uživatele, tak pro 
naše pečovatele. Těžko půjdete spát s klidným 
svědomím, když za dveřmi bytu, který opouští-
te, zůstává sám člověk, který si například ani ne-
dokáže přivolat pomoc v případě nouze. 
Také se nám nelehko smiřuje se situací, kdy si 
uživatel přeje naše služby, rozhodne se pro ně, 
my podnikneme všechny potřebné kroky k za-
vedení péče, sepíšeme smlouvu, dopravíme do 
domácnosti kompenzační pomůcky, připravíme 
individuální plán péče a poté se uživatel roz-
hodne služby nevyužít. Samozřejmě na to má 
právo. Vzhledem k obsáhlé administrativě je to 
pro nás ale velká časová investice, která se na-
konec nesetká s naplněním cíle. I toto ale k naší 
práci patří a je potřeba to brát s nadhledem 
a  vědomím, že alespoň do budoucna už bude 
klient vědět, kam se případně obrátit.

Pokud by se někdo chtěl stát vaším klientem, 
co má udělat?
Kdokoli má zájem o naše služby, může nás kon-
taktovat telefonicky na čísle 318 522 874 nebo 
přijít osobně do kanceláře v domově s pečova-
telskou službou na adrese Dukelské náměstí 
443, Dobříš, v úředních hodinách 7.30–15.30. 
Je možné se na nás obracet i písemně prostřed-
nictvím e-mailu ps.dobris@seznam.cz nebo 
podat žádost o zavedení služby, jejíž formulář 
najdete na našich webových stránkách www.
psdobris.cz. Neváhejte se na nás obracet, rádi 
vám vše vysvětlíme.

Pandemie nebyla jediná změna, která vaši 
pečovatelskou službu v loňském roce pro-
vázela. Změna přišla také ve vedení organi-
zace. Posledních několik měsíců totiž vede 

ROZHOVOR MĚSÍCE: Ohlédnutí za činností 
dobříšské pečovatelské služby
Naše životy stále ovlivňuje pandemie covid-19. Jednou z nejvíce postižených skupin obyvatel 
jsou senioři. Své o tom ví také v Pečovatelské službě města Dobříše. Jak zde prožívali minulý 
rok a jak vidí ten současný? Nejen na to odpovídala paní Dana Mlýnková a nová ředitelka pe-
čovatelské služby Mgr. Lucie Přádová, která do funkce oficiálně nastupuje od 1. února 2021.
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pečovatelskou službu paní Mlýnková. Jakou 
zkušenost si pro sebe odnášíte?
V pečovatelské službě pracuji čtrnáctým rokem, 
a přesto samotné převzetí vedení organizace 
bylo pro mě velký úkol. Bylo potřeba fungovat 
souběžně na pozici koordinátorky a nově i za-
stupující ředitelky. Pracovnímu týmu dávat na-
dále podporu, společně plánovat, vykonávat 
a  hodnotit služby. Plně se věnovat uživatelům 
– pravidelné návštěvy apod. Proto byla částečná 
agenda ohledně uživatelů převedena na sociál-
ní pracovnici. Dále jsem se musela věnovat také 
ekonomické stránce vedení – například žádos-
tem o dotace, sledování příjmů i výdajů. 
Situace ohledně epidemie covid-19 byla a je 
také mimořádná. Nepřetržitě vycházejí nová 
povinná opatření, která musíme sledovat a na-
plňovat. Mezi ně patří například již zmíněné 
antigenní testování zaměstnanců, jehož prová-
dění i administraci si vedeme sami. Také kont-
roluji používání ochranných pomůcek a zajišťuji, 
abychom byli dostatečně zásobeni.
Přesto jsme všechny klienty, kteří měli zájem 
o  naši službu, řádně navštívili, službu zavedli 
a vykonáváme ji bez omezení. 
Za mě jde o další zkušenost, která nás posunu-
je dopředu a přináší uspokojení a ujištění, že 
s kvalitním pracovním týmem a vzájemnou ko-
legialitou je možné zvládnout i náročné situace 
a krizové momenty. Věřím v dobré vedení nové 
ředitelky paní Mgr. Lucie Přádové, přeji jí mnoho 
úspěchů a těším se na vzájemnou spolupráci. 

Od 1. února 2021 se stává novou ředitelkou 
dobříšské pečovatelské služby paní Lucie 
Přádová. Jaké máte plány pro letošní rok? 
Prvním předpokladem k tomu, abychom mohli 
služby dále rozvíjet, je mít na čem stavět. Za to 
vděčím právě své předchůdkyni Daně Mlýnko-
vé, která se vedoucí role po odchodu bývalé 
paní ředitelky ujala s naprostou samozřejmostí 
a díky tomu nyní mohu přebrat organizaci ve 
fungujícím stavu a s dobře spolupracujícím tý-
mem. Patří jí můj obdiv i velké díky. 
Jednou z mých priorit je rozšířit působnost pe-
čovatelské služby i do dalších přilehlých obcí  

na území Dobříšska a zvýšit mobilitu pečovate-
lů, kteří v tuto chvíli k většině uživatelů dochá-
zejí pěšky. Pokusíme se tedy dát dohromady 
finanční prostředky na pořízení druhého auto-
mobilu a posílit i propagaci služeb. 
Také bychom rádi více propojili naši organizaci 
s místní komunitou, navázali například inten-
zivnější mezigenerační spolupráci se školami 
a  školkami, s městskou knihovnou. Do aktivi-
zační činnosti pro seniory bychom chtěli zapojit 
i dobrovolníky z řad mládeže a místních obča-
nů a zvažujeme také zapojení dobrovolníků 
z řad aktivních seniorů. Tyto plány nám bohužel 
v tuto chvíli významně komplikuje současná si-
tuace a všechna protiepidemická opatření. 
Společně s městem budeme samozřejmě po-
kračovat v započaté práci směřující k otevření 
DENNÍHO STACIONÁŘE pro dospělé osoby se 
sníženou soběstačností. Pevně doufáme, že se 
záměr podaří zrealizovat. 

Mohou vám kromě města nějak pomoci 
i dobříšští občané?
Určitě ano, už třeba jen tím, že budou všímaví 
k  sobě navzájem. Ti nejvíc potřební o našich 
službách často nevědí nebo sami nemají dost 
sil a odhodlání o péči požádat. Vítáme, když se 
nám ozve třeba ochotná sousedka a my pak 
můžeme včas přijít s nabídkou pomoci. 
Také pokud by měl někdo chuť a časovou kapa-
citu stát se našim dobrovolníkem, rádi kohokoli 
s touto možností blíže seznámíme a zapojíme 
do vznikajícího dobrovolnického týmu. 
Velkou radost nám i našim klientům vždy udě-
lá, když dobříšští občané přijmou pozvání na 
některou z našich veřejných akcí, jako je na-
příklad Den pro seniory či Letní zahradní slav-
nost apod. Vítáme i jakékoli nápady a podněty 
k přípravě programu. V loňském roce například 
jeden dobrovolník přijel se svým profesionál-
ním kávovarem a celé slavnostní odpoledne 
nabízel všem účastníkům různé druhy lahodné 
kávy. Byl to výjimečný zážitek a moc si toho 
vážíme.

Zpracovala DH

Očkování seniorů 80+ 
proti COVID-19 
Sociální odbor Městského úřadu Dobříš nabízí 
možnost pomoci seniorům s registrací.
Registrace očkování proti nemoci covid-19 (ko-
ronavirus) pro seniory začala 15. ledna 2021. 
Hlásit se mohou lidé starší 80 let přes web  
https://crs.uzis.cz/ nebo na telefonní linku 1221. 

S přihlašováním jim mohou pomoci další oso-
by, například příbuzní, ale také jejich praktičtí 
lékaři. K potrvzení registrace je potřeba mobilní 
telefon. Jedná se i o možnosti registrace u prak-
tického lékaře nebo v lékárně. 

V případě zájmu o pomoc s přihlášením kontak-
tujte naše sociální pracovnice a domluvte si ter-
mín návštěvy na sociálním odboru Městského 
úřadu Dobříš.

• Bc. Iveta Koblová, DiS., tel. č. 318 533 374, 
 e-mail: koblova@mestodobris.cz, 
• Bc. Kristýna Trojáková, DiS., tel. č. 318 533 378, 

e-mail: trojakova@mestodobris.cz

Hledá se nový údržbář majetku města
Městský úřad Dobříš zastoupený tajemníkem 
městského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení 1 pracovního místa na pozici údržbáře.

Pracovní náplň: 
• zajištění provozu, drobných oprav a údržby 

nemovitých věcí ve vlastnictví města 
• správa a údržba objektů, budov a zařízení 

v majetku města ve správě nebo nájmu cizích 
subjektů 

Pracovní poměr: 
• na dobu určitou s možností prodloužení na 

dobu neurčitou 
• pracovní pozice je vhodná i pro důchodce 

nebo ostatní na DPČ 
Platová třída: 4 (podle započitatelné praxe od 
15 200 Kč do 25 000 Kč) 
Osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební 
doby podle dosahovaných výsledků až 25 % PT 
Možný nástup: od 1. 3. 2021 nebo dle domluvy 
Požadavky na uchazeče: 
• občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým 

pobytem v ČR) 
• fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let 

• plná svéprávnost 
• bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažu-

je fyzická osoba, která byla pravomocně od-
souzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, 
nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za 
jednání související s výkonem veřejné správy, 
pokud se podle zákona na tuto osobu nehle-
dí, jako by nebyla odsouzena) 

Kvalifikační předpoklad: 
• minimálně střední odborné vzdělání v tech-

nickém oboru (vyučen) 
Další požadavky: 
• schopnost samostatného rozhodování i tý-

mové práce 
• loajalita vůči zaměstnavateli 
• flexibilita a spolehlivost 
• pečlivost, systematičnost, přesnost, důsled-

nost 
• technická zručnost 
• řidičské oprávnění sk. B (aktivní řidič) 

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými do-
kumenty zasílejte na adresu: Městský úřad Dob-
říš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, tak aby 

ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 5. 2. 2021 do 
12.00 hod. Obálku označte heslem: „Výběrové 
řízení – údržbář“. Vybraní uchazeči, kteří nejvíce 
splňují předpoklady pro výkon práce, budou 
pozváni na ústní pohovor, o jehož konání bu-
dou informováni e-mailem nebo telefonicky. 
Bližší informace poskytne Pavel Kožíšek, refe-
rent správy budov, odbor správy majetku, na tel. 
318 533 361 nebo e-mailu kozisek@mestodob-
ris.cz. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto 
výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. 
Více informací a přihláška na elektronické 
úřední desce Městského úřadu Dobříš.
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Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022
Vážení rodiče, zákonní zástupci a budoucí prvňáčci,
vždy v tento čas vás zveme k nám do „staré“ školy na akce Hrajeme si na školu I, II, na den otevřených 
dveří a na informativní schůzku pro rodiče předškoláků. Naše společná setkání jsme plánovali na 
měsíc únor a březen. V současné době nám epidemická situace nic takového nedovoluje. 
V letošním školním roce máme pro vás novinku, zápis do prvních tříd v naší škole bude v pátek 
16. dubna 2021 od 13.30 do 16.30 a v sobotu 17. dubna 2021 od 9.00 do 12.00 hodin. K zápi-
su bude opět možné si zarezervovat volný termín a čas v rezervačním systému nebo přijít i bez 
rezervace, tehdy budete průběžně zařazeni. Pro školní rok 2021/2022 předpokládáme otevření tří 
prvních tříd. Celkový průběh zápisu bude organizován podle aktuální epidemické situace a dle po-
kynů MŠMT. Další informace k zápisu budou zveřejněny 30 dní před zápisem na našich webových 
stránkách (https://zsdobris.cz/informace/zapis-do-prvni-tridy) a průběžně aktualizovány. Zde také 
naleznete Kritéria pro přijetí do prvního ročníku. Budete-li žádat pro vaše dítě o odklad školní do-
cházky, je nutné k žádosti doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského za-
řízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře (např. pediatr) nebo doporučující posouzení příslušného 
školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a klinického psychologa. Případné dotazy rádi 
zodpovíme (https://zsdobris.cz/kontakty).

Mgr. Eva Cacková

ZÁPIS 
do prvních tříd ZŠ Dobříš, 

Komenského nám. 35, se uskuteční

v pátek 16. dubna 2021 
od 13.30 do 16.30 hodin 

a v sobotu 17. dubna 2021 
od 9.00 do 12.00 hodin.

Předpokládaná kapacita tříd 1. ročníku 
pro školní rok 2021/2022 jsou 3 třídy. 

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte 
a občanský průkaz zákonného zástupce. 

Péče o děti vybraných 
profesí na 2. ZŠ
V době uzavření škol z důvodu epidemie co-
vid-19 byla naše škola podruhé vybraná jako 
spádová pro děti vybraných profesí, jako jsou 
zdravotníci, policie, záchranáři a další. S dětmi, 
které se přihlásily k docházce, pracují vychova-
telky ŠD a v dopoledních hodinách jim pomá-
hají s on-line výukou. Pokud děti potřebují po-
radit se zadanými úkoly, jsou jim vychovatelky 
k dispozici. Odpoledne mají děti možnost si hrát 
nebo se zapojit do výtvarného tvoření. V rámci 
odpolední činnosti probíhá i příprava na vy-
učování formou různých kvízů, soutěží a  di-
daktických her. Dbá se i na pobyt na čerstvém 
vzduchu, který je pravidelně zařazován do od-
poledních bloků.

Tomuto sportu se věnuje už od svých šesti let 
a získal za tu dobu také řadu ocenění a prestiž-
ních cen. Již v letech 2014–2016 byl mezinárod-
ní mistr ČR do 12 let a v dalších letech na ME 
obsadil 2. až 4. místa. V roce 2017 se stal spor-
tovcem města Dobříš, roku 2018 byl vyhlášen 
osobností motoristického sportu, zúčastnil se 
také republikové soutěže Zlatý oříšek pro talen-
tované a nadané děti do 15 let.
Jaké byly Vánoce, o kterých dostal svoji první 
motorku, popisuje ve školní slohové práci. 
Byl jsem sice ještě hodně malý kluk, ale na tyto 
Vánoce nikdy nezapomenu. Byl Štědrý den 
a  moc jsem se těšil na večer, až přijde Ježíšek 
a přinese mi dárky. Celý den jsem byl jako na trní 
a nemohl jsem se zvědavostí dočkat. Těšil jsem 
se také moc na babičku a dědu, kteří s námi trá-
vili tyto Vánoce.
„Crrr, crrrr!“ zazvonil zvonek. Ale nebyl to Ježí-
šek, byla to babička s dědou. „Jé, vy máte krásný 
stromeček!“ řekla babička a začala vypravovat, 
jaké měli Vánoce oni, když byli malé děti. Po-
slouchal jsem s otevřenou pusou, že měli na 
stromečku jen ozdoby z jablíček, ořechů a ručně 
vyrobené ze slámy. „Pojďte na večeři,“ zavolala 
maminka. Vše bylo přichystané na slavnostním 
stole a krásně to vonělo. „Už se mi sbíhají sliny,“ 

smál se děda a hned vzpomínal, že takové hody 
jako malý kluk neměl. Jídlo bylo dříve daleko 
jednodušší a chudší, vlastně co dům dal.  
Po večeři jsme všichni šli vyhlížet z okna, jestli už 
neletí Ježíšek. A taky že jo! Taťka volá: „Honem, 
pojďte, už tu byl, už jsou tu dárky!“ Pod stromeč-
kem byla spousta dárků, a tak jsme začali hned 
rozbalovat. „O takhle bohatých Vánocích se nám 
jako dětem mohlo jen zdát,“ povzdychla si ba-
bička, ale přesto byla šťastná, když viděla naše 
rozzářené oči a široký úsměv na tváři. Všichni 
jsme byli moc spokojení, co nám Ježíšek přinesl.  
Najednou taťka povídá: „Dádo, není ještě něco 
velkého za stromečkem?“ Opatrně jsem tedy 
obešel stromeček a uviděl jsem obrovskou kra-
bici. Bylo na ní napsané moje jméno. Myslel jsem 
si, že už tam žádný dárek nemám. Když jsem kra-
bici rozbalil, uviděl jsem opravdovou motorku. 
„Ta je parádní!“ řekl děda. „Já, když jsem byl malý 
kluk, dostal jsem dřevěná autíčka.“ 
Byl jsem jak v sedmém nebi. Takový dárek jsem 
nečekal. Byla to moje první opravdová motorka. 
Celý večer jsem se na ni koukal a těšil se, jak si 
ji druhý den vyzkouším na zahradě. Hned jsem 
věděl, že na tyto Vánoce nikdy nezapomenu. 
Davide, držíme Ti palce, aby i rok 2021 byl 
úspěšný! 

Za 2. ZŠ Dobříš zpracovala E. Kašparová

1. ZŠ Dobříš, náměstí Komenského

2. ZŠ Dobříš, Školní 1035
Mistrovství světa Trial GP 125 
„Byla to nádherná sezóna plná překvapení a nových zkušeností,“ říká nejmladší nováček na pódiu MS, 
který získal za rok 2020 ve Francii 2. místo a ve Španělsku 3. místo. A kdo je ten nováček? Žák naší 
školy, David Fabián, reprezentant České republiky a města Dobříš v trialu. 
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Virtuální veletrh středních škol  
Středočeského kraje
Srdečně zveme k návštěvě Virtuálního veletrhu středních škol Středočeského kraje, který při-
pravila Krajská hospodářská komora Střední Čechy ve spolupráci se středními školami v regionu. 
Portál je k dispozici žákům ZŠ a jejich rodičům, ÚP v regionu a všem, které zajímají středočeské školy. 

Webová stránka obsahuje přehled středních škol 
Středočeského kraje, které měly zájem se na vele-
trhu prezentovat. Školy se na portále představují 
prostřednictvím videa nebo prezentace, k  dis-
pozici jsou i náborové materiály a  také termíny 
on-line dní otevřených škol. Více jak 60 středních 
škol Středočeského kraje chce touto formou oslo-
vit žáky 8. a 9. ročníků ZŠ s nabídkou ke studiu 
právě na jejich škole. Na portále lze najít také na-
bídky některých firem, které mají studijní progra-
my pro studenty SŠ. Pro letní měsíce jsou připra-
vovány nabídky firem na brigády a praxe. 

Odkaz na Virtuální veletrh středních škol Středočeského kraje: 
http://www.khkstrednicechy.cz/virtualniveletrh/
Další informace: Vladislava Šizlingová, e-mail: sizlingova@komora.cz, tel. + 420 702 020 489

Základní škola Lidická: Leden v naší škole
Žáci a pedagogický sbor ze základní školy v Lidické nastoupili po Novém roce ke svým pololetním 
úkolům, protože vysvědčení se blíží...
Specifické podmínky a režim výuky – i přes mnohé nesnáze – ovšem dovolují realizovat školní pro-
jektové dny pro jednotlivé třídy, takže 13. ledna vyrazily homogenní skupinky našich žáků se svými 
třídními a asistentkami do anglického parku, kde se děti na šesti stanovištích seznámily „na vlastní 
oči“ s historií míst a staveb. Měli štěstí, protože na Čertově mostě OPRAVDU čerti byli...

Dobříšské spoluobčany zdraví děti ze školy v Lidické!
Mgr. Eva Burešová

Slovní hodnocení 
je férové
V minulém čísle Dobříšských listů jsme psali 
o tom, čím učitelky a učitelé v Trnce trávili leden. 
Byl to čas pololetní bilance, čas procházení pod-
kladů, které se od září do konce ledna o každém 
dítěti nashromáždily, a také čas psaní pololet-
ního vysvědčení. To naši žáci a žákyně obdrželi 
i nyní ve formě slovního hodnocení. 

Pro rodiče, kteří vedou své dítě k zápisu do Trn-
ky, bývá právě tato plnohodnotná alternativa ke 
klasickým známkám jedním z důvodů pro volbu 
naší školy. Chtěli jsme nechat zaznít také jejich 
hlas a uspořádali jsme proto anketu na téma 
slovního hodnocení, z níž vzešel i nadpis dneš-
ního článku. Proč tedy rodiče upřednostňují 
slovní hodnocení před známkami? Eva Lidmilo-
vá, která má v Trnce dvě děti, k tomu říká: „Hod-
nocení známkami nevypovídá vůbec nic o tom, 
co dítěti jde, v čem je silné, v čem potřebuje po-
moci, na čem je potřeba zapracovat. Je to velmi 
omezená škála, která pouze odpovídá určitému 
stupni úrovně, kterou si zcela individuálně na-
staví konkrétní učitel. Není jednička jako jednič-
ka. Slovní hodnocení je mnohem objektivnější. 
Je možné vyjádřit pokrok žáka. Škála hodno-
cení je nekonečná, neomezuje se pouze na pět 
bodů. Slovní hodnocení vede žáka, aby se snažil 
zlepšit v konkrétních věcech namísto toho, aby 
se stal sběratelem jedniček.“ Slovní hodnocení 
pomáhá také budovat pocit důvěry mezi dítě-
tem a učitelem, a jak říká Šárka Daňková: „Dítě 
ví, za co je hodnoceno a proč je tak hodnoceno. 
Navozuje to větší pocit zájmu učitele o dítě a po-
chopení.“ Jana Tománková vidí výhodu slovního 
hodnocení v šíři oblastí, které může obsáhnout: 
„Nejedná se jen o hodnocení školních znalostí, 
ale velmi oceňuji také fakt, že se dozvím, jak na 
tom dítě je také v sociální oblasti, ve skupinové 
práci nebo jak je to s jeho chováním. Jedná se 
o velmi komplexní výstup, který je vždy zakon-
čen oceněním dítěte.“ Dále ve vyjádřeních rodi-
čů zaznívalo, že díky slovnímu hodnocení děti 
nejsou ve stresu ze známek, nebojí se riskovat 
při odpovědích a vytváří se tak bezpečný a ote-
vřený prostor pro vstřebávání vědomostí. Dále 
oceňovali podporu spolupráce mezi dětmi na-
místo jejich srovnávání a škatulkování a fakt, že 
jedno či dvě zaváhání během pololetí v daném 
předmětu neznamená „pokažené“ vysvědčení. 
Více o slovním hodnocení v Trnce si můžete pře-
číst v rozhovoru se zástupkyní ředitelky Marké-
tou Svobodovou na www.dlonline.cz.

Adéla Sauerová, ZŠ Trnka
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Městská knihovna Dobříš  

BEZKONTAKTNÍ VÝDEJNÍ MÍSTO + ROZVOZ 
KNIH

Objednejte si telefonicky či e-mailem kni-
hy, audioknihy, časopisy či hry z fondu naší 
knihovny.

JAK SI OBJEDNAT KNIHY Z KNIHOVNY
1. Pokud chcete knihy dle našeho doporučení 

nebo cokoli z beletrie od určitého autora, je 
to jednoduché. 

2. Máte-li ale zájem o konkrétní tituly, prosíme 
o prověření předem, zda jsou knihy dostup-
né. Budeme-li to muset prověřovat my, ne-
stihneme uspokojit všechny zájemce. 

3. Knihy si můžete objednat těmito způsoby:
a) vhodit lísteček do schránky knihovny (vhoz 

vedle vchodu)

b) e-mailem: knihovna.dobris@seznam.cz
c) telefonicky: 318 522 561
d) SMS na č. 777 299 044

JAK PŘEVZÍT BALÍČEK S KNIHAMI
Můžete si vybrat: 
a) po domluvě si vyzvednout knihy ve vesti-

bulu knihovny (bezkontaktní výdejní místo) 
v pondělí, úterý, středu a pátek od 8.00 do 
17.00, ve čtvrtek možno po předchozí do-
hodě

b) dohodnout se s námi, kdy máme možnost 
dovézt vám knihy domů (pondělí, úterý, 
středa, pátek)

VRACENÍ PŘEČTENÝCH KNIH
Knihy je možné vracet – ve vestibulu je připra-
vena označená krabice. Knihy si zde vyzvedne-
me a během dvou pracovních dnů vám zašle-
me e-mailem potvrzení – tedy aktualizovaný 
seznam vašich výpůjček. Výpůjčky všech 
knih zatím automaticky prodlužujeme, na 
případnou upomínku (zasílá automaticky 
systém) nereagujte.

VÝPŮJČKY E-KNIH
Po dobu uzavření knihovny si můžete zdar-
ma půjčit 6 knih na 31 dní. Návod na stažení  
e-knih najdete zde: https://www.knihovna-
dobris.cz/pujcovani-e-knih-i-s-cteckou/ 

SETKÁNÍ V SÍTI – každou středu od 10.00 hod.
Přidejte se do naší nové debatní skupiny. Popoví-
dejte si s námi (nejen) o knihách, zjistěte, jaké kniž-
ní novinky vám můžeme nabídnout, poslechněte 
si fejeton či krátkou povídku, domluvte si dovoz 
knih z knihovny, získejte kvíz na podporu trénová-
ní paměti... Setkání trvají zhruba hodinu, potřebu-
jete k nim pouze notebook či počítač s kamerou 
a mikrofonem, popřípadě chytrý telefon. 
Pro informace o připojení volejte přímo ředitel-
ce knihovny Katce Pechové na telefonní číslo 
739 088 108 nebo pište na adresu kat.pechova@ 
seznam.cz.

Výtvarná dílna s Jíťou: LAPAČ SNŮ – najdete 
na našem webu a facebooku
S lapačem podle Jíti už nikdy nebudete mít zlé 
sny!

KNIHOMRNĚ V SÍTI – najdete na našem webu 
a facebooku
On-line verze našeho programu pro rodiče 
s dětmi (hlavně) od 0 do 4 let: rytmy, melodie, 
říkadla, divadelní i pohybové prvky. Pokusme se 
společně podpořit vyjadřovací a intelektuální 
schopnosti vašich dětí a pomoci jim vytvářet si 
dobrý vztah k českému jazyku.

PŘÍBĚHY Z KNIHOVNY – najdete na našem 
webu a facebooku
Po delší pauze se můžete těšit na nové pohádky 
či příběhy, které vám z knihovny budou předčí-
tat Romana, Tomáš či Radek. Můžete s námi tře-
ba  usínat či vstávat dle libosti...

Milí čtenáři, vzhledem k současné situaci si už ani my nedáváme do plánu jakýkoli živý program 
na únor – nicméně kdyby se stal zázrak, jsme připraveni! Zatím vám tedy nabízíme alespoň knižní 
servis a několik on-line programů a samozřejmě možnost výpůjček:

VELKÁ ÚNOROVÁ SOUTĚŽ O KOMIKS 
– najdete na našem webu a facebooku
Každý týden jeden úkol, na konci měsíce vyhod-
nocení a výherce získá knihu Pověsti z Dobříšska 
– komiksové zpracování místních pověstí. Kni-
ha autorů Martiny Jerie-Lukáškové a Karla Jerie 
obsahuje komentáře, ve kterých se k pověstem 
dozvíte mnoho dalších zajímavostí. A to nejlepší 
nakonec: v únoru výjimečně rozdáme tři výtisky 
místo jednoho! Soutěž není věkově omezena, věk 
soutěžících však při hodnocení zohledňujeme. 
Úkoly budou rozmanité: ten první je vyfotogra-
fovat se s vlastnoručně vyrobeným sněhulákem 
či sněhuláčkem. Fotografie můžete poslat e-mai-
lem na adresu knihovna.dobris@seznam.cz nebo 
na whatsapp, číslo 721 112 559. Nezapomeňte 
připsat vaše jméno, abychom si vaše řešení za-
daných úkolů mohli spojit.

Milí čtenáři, přejeme vám i sobě, ať se můžeme 
zase co nejdřív setkávat naživo – a do té doby, ať 
to holt nějak přežijeme... 

Za celý knihoteam zdraví 
Romana Bodorová
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Čapkovi přátelé
Až bude Památník Karla Čapka moci otevřít své 
brány, nabídne výstavu ke 100 letům hry R.U.R. 
a slova „robot“. Letos připomene také nejbližší 
přátele K. Čapka a F. Peroutky. 
Ani v „domácím kovidovém vězení“ nemusíte 
být odříznuti od kultury, stačí sledovat webo-
vé stránky, instagram či facebook Památníku 
Karla Čapka! Najdete tu nejen řadu půvabných 
fotografií z expozice, zahrady, výstav a starších 
akcí, ale také zajímavé pořady a články – tře-
ba na webu v sekci Média o nás. Ten z Reflexu 
č. 53/2020 připomíná osobnost dr. Karla Stein-
bacha. Tento bonvivánský gynekolog a starý 
mládenec patřil k nejbarvitějším postavám pr-
vorepublikové Prahy i newyorského exilu. Dvo-

Kultura – únor 2021 
Ani leden nového roku nepřinesl žádný po-
zitivní vývoj. Opatření proti pandemii se 
naopak zpřísňují, a tak bohužel dále rušíme 
plánované akce. 

Plánované výstavy:
7. 1. Jirka Jiroušek – NEBESKÉ (letecká fotogra-
fie). ZRUŠENO (náhradní termín 24. 4. – 23. 5. 
2021)
11. 2. Tomáš Hřivnáč (grafika, malba) – ZRUŠENO 
(hledáme náhradní termín)
18. 3. Jitka Nejedlá (kostýmní tvorba, scénogra-
fie) – ZRUŠENO (hledáme náhradní termín)
24. 4. Jubilejní X. Salon dobříšských výtvarní-
ků – odložen na příští rok

Plánované koncerty a představení:
26. 1. Travesti show Techtle Mechtle a Kočky  
– ZRUŠENO (náhradní termín 8. 6. 2021), pro-
dané vstupenky zůstávají v platnosti
29. 1. Gaia Mesiah – koncert – ZRUŠENO 
(hledáme náhradní termín)
19. 2. Horkýže Slíže – koncert – ZRUŠENO 
(hledáme náhradní termín)
12. 3. Poletíme? – koncert – ZRUŠENO 
(hledáme náhradní termín)

Jubilejní X. Salon dobříšských výtvarníků odložen 
na příští rok
Vážení přátelé, umělci a kolegové,
jistě jste se všichni, stejně jako my, těšili na X. ročník Salonu dobříšských výtvarníků, který se měl 
opět po dvou letech uskutečnit na přelomu dubna a května letošního roku. Zejména z důvodu pře-
trvávající nejistoty ohledně epidemické situace a časové náročnosti s přípravou výstavy jsme se roz-
hodli tuto tradiční kulturní událost přesunout do příštího roku. Salon se již od svého vzniku v roce 
2007 těší velkému zájmu nejen ze strany výtvarníků, ale i široké veřejnosti a byla by veliká škoda 
nechat se vládními omezeními připravit třeba jen o slavnostní zahájení tohoto jubilejního desátého 
ročníku. Doufám, že najdeme u většiny z vás pochopení a budeme se moci společně těšit na snad 
již klidnější rok 2022, a tedy i adekvátní podmínky pro uspořádání tohoto výjimečného ročníku. 
Ostatní výstavy naplánované na tento rok budou uspořádány, jakmile to umožní epidemická situa-
ce. Výstava leteckých fotografií Jirky Jirouška, která měla probíhat v lednu, byla prozatím přesunuta 
na uvolněný termín salonu.

MgA. Marek Hájek, kurátor výstav KS Dobříš

Sdružení pro obnovu varhan v kostele  
Nejsv. Trojice v Dobříši
Vážení podporovatelé a příznivci projektu obnovy varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. 
V  prosincových listech jsme vás informovali o zapojení naší neziskovky do soutěže v programu 
ČSOB pomáhá regionům. Soutěž spočívala v tom, že čím více financí vybere soutěžící projekt od  

veřejnosti, tím vyšší dar získá od ČSOB, tedy až 
50 000 Kč. V této soutěži obdrží 4 projekty v kaž-
dém kraji darem 50 000 Kč, 40 000 Kč, 35 000 Kč 
a 25  000  Kč. Soutěžilo celkem 60 projektů 
z 15 krajů s tím, že Praha byla počítána za dva 
kraje. Do každého kraje ČSOB věnovala ceny 
v celkové hodnotě 150 000 Kč. 
Soutěž proběhla ve dnech 7. 12. 2020 až 6. 1. 
2021 a na účet u ČSOB bylo pro naši neziskov-
ku zasláno od 63 dárců celkem 119 730 Kč. Vý-
sledek předčil naše očekávání a náš projekt se 
umístil v rámci Středočeského kraje na 1. místě. 
Ve smyslu pravidel obdržíme od ČSOB dar ve 
výši 50 000 Kč. Zároveň jsme se v rámci celore-
publikové soutěže zařadili na 3. místo mezi nej-
úspěšnější projekty.
K datu uzávěrky únorových Dobříšských listů lze 
zkonstatovat, že pro obnovu varhan schází na 
účtu veřejné sbírky cca 470 000 Kč, tj. již pou-
hých 10,9 % z celkové ceny nového nástroje. 
Srdečně děkujeme všem dárcům, kteří v této 
složité době přispěli na realizaci stavby nových 
varhan pro Dobříš.

Za „Sdružení“ 
Ivo Kylar, předseda

řil se zadané Olze Scheinpflugové, ale oddaně 
sloužil také jejímu umírajícímu muži, Karlu Čap-
kovi. Ferdinandu Peroutkovi odmítl po únoru 

1948 podat jed, dokázal ho zlákat do Ameriky. 
Ve službách US Army ordinoval do svých 88 let, 
odvedl 56 000 žen – branců. Jako šestadevade-
sátník zemřel na silvestra 1990. 
Osobnost Karla Steinbacha, ale také nakladatele 
a pozdějšího manažera Svobodné Evropy Julia 
Firta přiblížíme na Strži od 25. září krátkodobou 
výstavou „V nouzi poznáš přítele aneb Věrný Ka-
delík a ti druzí“. 
Jakmile vládní nařízení umožní otevření Památ-
níku Karla Čapka, budete si moci prohlédnout 
čerstvou výstavu „Cesta do hlubin robotovy 
duše“. Před 100 lety se totiž toto čapkovské slo-
vo rozletělo do světa a zdomácnělo v řadě jazy-
ků. Snad brzy opět na viděnou!

Více na www.capek-karel-pamatnik.cz
www.facebook.com/PamatnikKarlaCapka 

www.instagram.com/pamatnikkarlacapka/ 
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Co s náměstím Svobody
Téma tohoto čísla Dobříšských listů se zamě-
řuje na rozvoj Dobříše a jeho další směřování. 
Jasným tématem budoucnosti bude Mírové ná-
městí a s ním spojené náměstí Komenského, jež 
se bohužel bude potýkat s masivním kácením 
většiny, nebo možná všech zde rostoucích stro-
mů. Tomuto tématu se ovšem věnovat nechci. 
Na Dobříši je totiž ještě jedno náměstí, které by 
si zasloužilo stejnou pozornost, a tím je opomí-
jené náměstí Svobody, které dnes tvoří pomysl-
né historické centrum našeho města. Proč se mu 
tedy nevěnuje stejná pozornost, když by mohlo 
být naší výstavní skříní? Má totiž soukromého 
majitele, protože jako pozemek bylo v rámci 
restituce vráceno rodině Colloredo-Mannsfeld, 
a ta, ač by to mohlo být v jejích strategických 
plánech, zatím žádnou rozsáhlou rekonstrukci 
neplánuje. Pokud je mi tedy známo. 
Na celé ploše se nacházejí komunikace a chod-
níky, které ve své podstatě nikdo neudržuje 
a které se nacházejí ve stavu, ve kterém byly 
před předáním náměstí současným majitelům. 

O tom, že město nemá zájem o základní údržbu, 
jsme se přesvědčili před několika lety, kdy jsme 
si tam jako okrašlovací spolek udělali brigádu 
a  kompletně jsme očistili dlážděný chodník 
před kostelem od usazenin a travnatých nále-
tů. O  odvoz velkého množství hlíny a travna-
tých drnů jsme ovšem museli požádat vedení 
dobříšského zámku. Od té doby se na chodník 
nálety vrátily. Na stálou údržbu jsme totiž rezig-
novali poté, co jsem vyslechl rozhovor brigád-
níků z Dokasu v tom smyslu, že „zde to uklízet 
nemusí, o to se tu stará okrašlovací spolek“. Po-
kud však je plocha v majetku rodiny Colloredo-
-Mannsfeld, jak je možné, že si zde město vybírá 
parkovné a městská policie rozdává těm, kdo 
nezaplatili, pokutu? Je možné, že to zde někdo 
z města jako reakci vysvětlí. To sem však nepatří. 

V plánu Okrašlovacího spolku města Dobříše pro 
tento rok bude oslovit rodinu Colloredo-Mann-
sfeld, zda by nebyli ochotni se z části podílet 
na parkové úpravě plochy kolem sochy sv. Jana 
Nepomuckého. Kdyby se zde mohly vybudovat 
štěrkové cesty, které by mohly tvořit kříž, a u so-
chy by se případně umístily lavičky a kolem cest 
ochranný plůtek. Vně by se mohly vysadit křovi-
ny, díky čemuž by se na tomto náměstí vytvoři-
la odpočinková plocha. Tato úprava by nebyla 
nová, protože zde již v meziválečném období 
existovala a byla tehdy také zrealizována okraš-
lovacím spolkem. Samozřejmě vše bude ve fázi 
jednání, ale byli bychom rádi, kdyby se podobná 
věc mohla v tomto roce zrealizovat.

Petr Kadlec, 
předseda Okrašlovacího spolu města Dobříš

Rodinné centrum Dobříšek
I v lednu trvají omezení, která znemožňují osob-
ní účast na akcích v Dobříšku. Připravili jsme si 
proto pro vás netradiční on-line aktivity, jako je 
například Keramika ONLINE. Je to opravdu zá-
bava a lektorce Lucce se podařilo přenést stejně 
příjemnou a tvořivou atmosféru z klasických ho-
din i do domovů dětí. Přidejte se k nám!

Od února také začíná nová hra Skřítek Dobří-
šek: Lapálie s domečkem. Hra je určena pro 
děti každého věku, které rády tvoří a také tráví 
čas venku. Stačí na stránkách www.dobrisek.cz 
zakoupit Skřítkův balíček a užít si příběh skřít-
ka Dobříška a spolu s ním plnit úkoly, které ten-
tokrát – na rozdíl od Adventní detektivy – ne-
vyžadují každý den chodit na konkrétní místa. 
Většinu úkolů zvládnete splnit doma či venku 
v okolí vašeho domova a cestu na Dobříš bude 
třeba absolvovat jen minimálně, a to kdykoliv 
– dle vašich možností. Hru je možné realizovat 
i za nejvyššího stupně PES. Těšíme se na vás!

Tým RC Dobříšek

Základní organizace 
Českého zahrádkářského 
svazu Dobříš
Vážení spoluobčané, drazí přátelé, zahrádkáři,
dovolte mi, abych vám jménem naší organizace 
popřál všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví 
v novém roce. Na poslední schůzce výbor orga-
nizace hodnotil uplynulý rok. Jako jedna z mála 
organizací zahrádkářů jsme i v době epidemie 
a nouzového stavu vyhlášeného vládou zacho-
vali provoz moštárny. Zahájili jsme kampaň 
v  srpnu a končili jsme 28. listopadu. Za tuto 
dobu jsme zpracovali 34,8 t jablek a vyrobili 
jsme 24 369 l moštu. Za tento výkon patří velké 
poděkování všem brigádníkům a pracovníkům 
moštárny. Ještě neskončilo moštování a již jsme 
otevřeli pálenici, kde do současné doby máme 
vypáleno 50 kádí. Co nás čeká v letošním roce. 
Pandemie pokračuje, naštěstí zahrádkáři ne-
jsou žádnými opatřeními na svých zahrádkách 
omezováni, a tak si mohou užít klidu a radosti 
uprostřed zeleně. Jak víte, již 31 let jsme na Dob-
říšsku nemohli vybudovat novou zahrádkovou 
osadu nebo komunitní zahradu. Když jsme ta-
kovou osadu založili, skončilo to fiaskem. Proto 
vás, spoluobčané, vyzýváme, dejte nám vědět, 
zda si přejete nové zahrádkové osady nebo ko-
munitní zahrady, aby si naše děti a vnoučata 
měly kde užívat přírody a zeleně. Sdělte nám to 
e-mailem na agrooil@volny.cz nebo písemně do 
schránky na moštárně.

Ing. Karel Vítek, CSc., předseda ZO ČZS Dobříš



DOBŘÍŠSKÉ LISTY | 17SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST

Jarní plány Aerobik studia Orel Dobříš
Již teď v lednu plánujeme v našem studiu aktivity na další měsíce tohoto roku. Loni kvůli jarnímu 
lockdownu nebyl již tradiční dubnový víkend pro maminky s dětmi, tzv. Apalucha. Letos doufáme, 
že se uskuteční, a to v termínu 23.–25. 4. v Autocampu Sedmihorky v Českém ráji, kde je opravdu 
krásná příroda vhodná právě pro relax s dětmi. Náplní víkendu je cvičení jak dětí, tak i maminek, pro-
cházky, různé skupinové hry a zábava. Tento víkend je velmi oblíbený a vždy se nám všechna místa 
obsadí.  Pokud nám situace dovolí, rádi bychom uspořádali další víkendové akce, jako je například 
Yoga víkend nebo Fit víkend a jiné akce i v prostorách našeho studia. Veškeré informace se dozvíte 
na našich sociálních sítích a na webu.

Od ledna jsme našim závodním oddílům zprostředkovali on-line tréninky, aby se naše závodnice do-
staly před jarní sezónou do formy. Podle kladných reakcí našich svěřenek je toto dobrá cesta, jak zů-
stat i v téhle době aktivní a udržovat spolu kontakt. Trenérkám se už po dětech hodně stýská. Proto 
pevně doufáme, že orlovna bude již v co nejbližší době otevřená a s dětmi se uvidíme i v tělocvičně.
Nezapomeňte, cvičení způsobuje zdraví a radost! 
Aktuální informace o provozu studia naleznete na internetových stránkách www.aerobikdobris.cz 
a na oficiálním facebooku a instagramu. Tým ASOD

Taekwondo: Největší školu bojových umění covid 
nezastaví
Loňský rok byl plný nečekaných událostí, které nás zastihly. Na jaře nás přepadla koronavirová opat-
ření, kterým jsme se museli přizpůsobit. Tréninky, které byly venku, nikomu nevadily, alespoň jsme 
byli na čerstvém vzduchu. Horší byla opatření, co následovně přišla – zákaz stýkání osob, to pro nás 
znamenalo i konec tréninků. 

My jsme se ale nevzdali a začali jsme s video lekcemi a on-line tréninky 
Náš mistr Martin Zámečník udělal přes 100 výukových videí a nespočet on-line tréninků. Probíhaly 
také soukromé lekce pro naše členy. Naši nejlepší členové se připravovali na mistrovství Evropy, 
které mělo proběhnout v květnu 2020 v Praze. Našich 16 nominovaných studentů mělo speciální 

cvičební plán, který museli dodržovat. Nebylo 
to jenom o trénincích, ale také o pilné domácí 
přípravě. Všichni byli perfektně připraveni, ale 
bohužel kvůli špatné situaci se mistrovství Evro-
py přesunulo na léto, kdy bylo poté taky zruše-
no. Naši nominování členové dlouho nesmutnili 
a začali na sobě pracovat mnohem více, aby na 
dalších závodech prokázali svoji výkonnost. 
V roce 2020 jsme se také chystali obhájit titul 
nejúspěšnějšího střediska talentované mládeže 
a  též obhájit titul nejúspěšnější školy na mis-
trovství České republiky. Ač byly obě soutěže 
zrušeny/odloženy, my nepřestáváme cvičit. 
V letošním školním roce 2020/2021 jsme měli 
velmi slabé nábory díky neumožnění tradičních 
exhibičních ukázek na školách kvůli epidemické 
situaci. Na podzim kvůli opatřením naši učitelé 
začali vysílat opět tréninky on-line a  účast na 
trénincích byla opravdu obrovská. 
Také je třeba zmínit, že pokračuje stavba našeho 
tréninkového centra v Beztahově u Votic. Nyní je 
na řadě zbrusu nová prostorná hala, která bude 
na jaře dokončena. Všichni se již těší, až si v nové 
hale naplno zacvičí.
Velký dík patří hlavně našim členům, kteří nás 
celou dobu podporovali a byli s námi. 
Staňte se členy největší školy bojových umění 
v ČR, posilujte cvičením obranyschopnost svoji 
i vašeho organismu a naplňte třeba svůj dávný 
sen nebo novoroční předsevzetí!!! 
Naše on-line lekce si můžete vyzkoušet na 
webu: www.tkd.cz.

Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

Oslavy 100 let  
MFK Dobříš se blíží

Blíží se nám 5. červen 2022, a tím i oslavy 100 let 
od založení fotbalového klubu na Dobříši, a tak 
se snažíme doplnit a získat nové i staré statisti-
ky, dokumenty, fotografie a historické předměty 
spojené s MFK Dobříš. Touto cestou vás chceme 
poprosit o případnou spolupráci, která by nám 
pomohla navázat na knihu Františka a Josefa 
Vitáskových 80 let dobříšské kopané (1922–2002) 
a brožuru 90 let fotbalu na Dobříši (období 2002–
2012). Budeme rádi i za vaše vzpomínky a vše, 
co by nám zároveň pomohlo při důstojných 
oslavách tohoto významného výročí jak pro náš 
klub, tak i město Dobříš.
 
Předem vám děkujeme za kladnou odezvu, pří-
padnou spolupráci a přivítáme i nové kontakty 
nebo přeposlání této informace těm, kteří by 
nám podle vás mohli být nápomocni při osla-
vách v roce 2022.  

S pozdravem výbor MFK Dobříš
Kontakt: Jan Soukup, Mánesova 1117, 

Dobříš 263 01,
mobil: 607 963 471, 

e-mail: honza.soukup@centrum.cz.
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Psí útulek Dobříš
Přijďte si vybrat kamaráda na celý život 

Tito pejsci na vás čekají v psím útulku Dobříš v areálu MFK – V Lipkách 1021. Můžete přijít denně (pracovní dny, víkendy, svátky) po telefonické domlu-
vě na tel. č. 724 077 264 a některého z nich vyvenčit, pohladit, případně si ho po procházce, důkladném zvážení a podepsání adopční smlouvy také 
adoptovat. 

Brit, 10 let, kříženec německého ovčákaJuly, 5 let, kříženka rotvajlera a pitbulteriéra

Rex, 12 let, kříženec německého ovčáka

Arlett, 7 let, německý ovčák 

Fred, 5 let, kříženec stafordšírského bulteriéra

Zeus, 5 let, kříženec pitbulteriéra 

Kim, 9 let, kříženec rotvajleraFreddie, 9 let, německý ovčák 

Alan, 4 roky, kříženec labradora

Sociálně prospěšné projekty podpořené 
prostřednictvím Místní akční skupiny Brdy–Vltava 
z Operačního programu Zaměstnanost

Místní akční skupina (MAS) Brdy–Vltava je regio-
nální organizací, která přináší fi nanční prostřed-
ky pro rozvoj našeho území. 

Jak to děláme? 
Nejdříve zmapujeme potřeby našeho regionu, 
který čítá 32 obcí (oblast Dobříšska, Novoknín-
ska a středního Povltaví). Poté zpracujeme spo-
lečnou strategii, na kterou žádáme o fi nanční 
prostředky. 
Kdo pro náš region fi nance dává? 
Jednotlivá ministerstva, která rozdělují fi nanč-
ní prostředky z Evropské unie prostřednictvím 
operačních programů. 
Kdo může o tyto prostředky žádat? 
Kdokoli, kdo působí na našem území a splňuje 
podmínky pro poskytnutí dotace, vždy v rámci 
aktuálně otevřených výzev: http://www.brdy-
-vltava.cz/hlavni-oblasti/vyzvy/#!8.
Jak jsou fi nanční prostředky rozdělovány? 
O podpoře projektů rozhoduje výběrová komi-
se složená z odborníků z našeho území. Projekty 
jsou pak fi nancovány přímo jednotlivými minis-
terstvy na základě smlouvy mezi daným minis-
terstvem a konkrétním žadatelem.
Co konkrétně bylo prostřednictvím MAS 
Brdy–Vltava podpořeno? 
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Vzpomínky

Dne 6. ledna 2021 uplynulo 2. výročí úmrtí 
mého kamaráda Josefa Němce. 

Vzpomíná Lucka Hronová a přátelé.

Dne 29. ledna 2021 uplynulo 2. výročí úmrtí mé 
milované maminky Marie Soukupové. 

Stále vzpomíná syn Radek Soukup. 

Dne 9. února 2021 
vzpomínáme 33. vý-
ročí úmrtí naší 
maminky, babičky 
a  prababičky paní 
Alžběty Hůlové 
z Dobříše. 
S láskou vzpomínají 
děti Václav, Jarmila 

a Ladislav s rodi-
nami.

Dne 13. února 2021 
si připomeneme 
5. výročí úmrtí paní 
Margity Čermáko-
vé. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. 

Vzpomíná manžel 
a děti s rodinami.

Dne 18. února 2020 
nás opustil náš mi-
lovaný manžel, tatí-
nek a dědeček pan 
Josef Šimonovský. 
S láskou a vděčností 

vzpomíná manžel-
ka s rodinou.

Blahopřání

Dne 6. února 2021 oslaví významné životní ju-
bileum, krásných 80 let, paní Marie Pelikánová. 
Milované manželce, mamince, babičce a pra-
babičce ze srdce přejeme vše nejlepší, pevné 
zdraví, mnoho štěstí, radosti, spokojenosti a ži-
votního elánu.

Manžel a dcery s rodinami.

Moc děkuji všem, kteří si předem dárky rezervo-
vali v rezervačním systému na webu. Mohu pak 
klidně spát, když vím, že dárků bude dost a bu-
dou i dárky pro kluky.
Letos se v Dobříši sešlo neuvěřitelných 682 dár-
ků. Moc děkuji ZŠ Trnka, která se již tradičně stala 
spolu s evangelickou farou oficiálním sběrným 
místem. Paní Eva Šejnová z Trnky mi byla oprav-
du velkou pomocí. Dále děkuji i všem ostatním 
místům, která sbírala. Byly to: 1. ZŠ Dobříš díky 

paní učitelce Monice Houskové, gymnázium 
Dobříš díky paní učitelce Šárce Musilové, kato-
lická fara díky Janě Svobodové a krámek Ruka-
ma nohama díky Noemi Trojanové. Moc si této 
pomoci vážím. Na Dobříš lidé přiváželi dárky 
z širokého okolí – ze školy ve Zdicích, Dolních 
Hbitech, z Příbrami, Sedlčan, jedna rodina z Jin-
ců přivezla plný kufr dárků.
Dobříš vybírá hned po Mníšku pod Brdy v rámci 
této akce nejvíce dárků na počet obyvatel v naší 
zemi, a možná, že i na světě .
Dárky putovaly jako každý rok dětem, a letos 
poprvé i několik jejich rodičům do Nymburka, 
Berouna, Děčína, do azylových domů v Sedl-
čanech, Příbrami, Mokrovratech a Lochovicích, 
do terénních služeb v Příbrami, Dobříši, Sedl-
čanech, Bratronicích, Voticích a Hořovicích a na 
jednu opravdu drsnou ubytovnu do Libušína.
Moc děkuji a doufám, že už máte pod postelí 
další krabici, kterou celý rok plníte, jak mi hlásila 
maminka Aničky z naší ulice.
Přeji vám v novém roce, ať nezapomínáte na 
sebe a ani na ty druhé.
Pán Bůh vás ochraňuj ode všeho zlého.

Za Diakonii Českobratrské církve evangelické
Katka Vojkůvková

Společenská kronikaZ Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) byl podpořen provoz sociálního podniku Dobroty 
s příběhem, který vyrábí nakládané hermelíny a další lahůdky. Dále je z něj financován provoz šicí 
dílny Rukama nohama z Dobříše. Z OPZ byla rovněž navýšena kapacita odlehčovací služby na na-
šem území, kterou poskytuje zapsaný spolek Stéblo. Dále je z něj financována dluhová poradna 
Charity Starý Knín, která tak své služby může zdarma poskytovat v Domě nad vodou v Dobříši. 
Podpořen byl také provoz komunitního centra Svět dobrých lidí, který zaštiťuje naše organizace 
MAS Brdy–Vltava. Z Operačního programu Zaměstnanost tak bylo do našeho území rozděleno více 
než 12,5 milionů Kč.
Příště se můžete těšit na příklady projektů podpořených prostřednictvím organizace MAS Brdy–Vl-
tava z Integrovaného regionálního operačního programu.

Za realizační tým Brdy–Vltava Bc. Markéta Dvořáková, DiS., a Ing. Dana Benáková

Poděkování za akci Krabice od bot
Letos jsme byli v Diakonii všichni napnutí, zda se sbírka Krabice od bot bude moci vůbec pořádat, 
zda se lidé nebudou bát dárek přinést a zda nebude úplný lockdown. Díky Bohu se sbírka mohla 
uskutečnit a všichni učitelé, děti i jejich rodiče ve velice omezeném čase připravili krásně zabalené, 
láskou a péčí vonící dárečky. Chtěla bych vám za všechny ty děti, které díky této sbírce mohou věřit, 
že ani na ně Ježíšek nezapomněl, moc poděkovat. 
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Věřím, že motivace ke třídění odpadů je správná 
cesta. Na druhou stranu by byla chyba zavírat 
oči před nedostatky celého systému. Stále zů-
stává řada otázek k diskuzi:

• Proč město tak výrazně zvýhodnilo všech-
ny osoby bez trvalého bydliště na Dobříši, 
přestože jich zde žije možná několik tisíc? 
Odpověď vedení města:

 To určitě není záměr města. S problematikou 
obyvatel, kteří ve městě žijí, ale nemají trvalý 
pobyt, se potýká řada obcí a měst. Zatím ne-
existuje jednoznačný postup, jak počet lidí 
zmapovat a přesvědčit je k placení místního 
poplatku.

• Poplatek naopak platí i občané Dobříše, 
kteří ve městě nežijí. Například studenti 
žijící v Praze, kde je zavedena platba dle 
obsluhy nádoby, platí poplatek za komu-
nální odpad 2×.
Odpověď vedení města:

 Ano, je to bohužel tak. Od poplatku jsou osvo-
bozeny pouze osoby defi nované v obecně 
závazné vyhlášce. Jedná se například o osoby 
v dlouhodobé hospitalizaci, dlouhodobě žijí-
cí v zahraničí nebo ve výkonu trestu.

• Proč doposud nemáme uživatelsky pří-
větivé řešení pro biologický odpad v by-
tových domech? Jejich obyvatelé jsou 
systémem sankcionováni, protože nemají 
možnost získat body za třídění bio odpa-
du. Bio odpad tak nadále tvoří velký podíl 
směsného odpadu na Dobříši, protože ne 
každý s ním pravidelně jezdí do sběrného 
dvora. Jako pozitivní fakt lze zmínit, že 

město již umístilo 5 BIOtejnerů. Bude jich 
však nepochybně potřeba mnohem více.
Odpověď vedení města:

 V letošním roce se zaměříme především na 
podporu třídění odpadu v bytových domech. 
V návrhu rozpočtu je položka pro 5 nových 
BIOtejnerů právě pro bytové domy. Další 
změny budeme realizovat po dohodě s jed-
notlivými SVJ.

• Proč jsou obyvatelé bytových domů zare-
gistrovaní ke sběrným hnízdům systémem 
sankcionováni za to, že sem ve velké míře 
odkládají odpad i ostatní obyvatelé, ať už 
registrovaní v MESOH, či nikoliv? Všechny 
zde odložené odpady jsou rozpočítány jen 
mezi zde registrované osoby, ty pak těžko 
mohou získat EKO body za snižování pro-
dukce odpadů. 
Odpověď vedení města: 
Řešením je obyvatelům bytových domů 
umožnit vznik tzv. uzavřeného hnízda. To jsou 
uzamykatelné nádoby pouze pro daný dům. 
Musejí se na tom však obyvatelé daného SVJ 
shodnout. 

• Město Dobříš plánováno v roce 2020 vy-
brat 6 mil. Kč za komunální odpad, ale dle 
aktuálního rozpočtového opatření vybralo 
pouze 4,3 mil. Kč. Kam se poděl rozdíl? Ko-
lik občanů poplatek nezaplatilo? Jak efek-
tivní je vymáhání dlužných částek a jaké 
dodatečné náklady tím městu vznikají?
Odpověď vedení města: 
V rozpočtu na rok 2020 byla původně částka 
z výběru poplatku 6 mil. Kč, protože návrh 
vznikal na podzim 2019 v době, kdy jsme 

uvažovali o poplatku ve výši 750 Kč. Vzhle-
dem k nejasnostem okolo hospodaření 
Dokas byl nakonec rozhodnutím zastupitel-
stva schválen poplatek nižší, 550 Kč. Oprava 
v rozpočtu proběhla až při schválení rozpoč-
tového opatření na podzim 2020. Dlužné 
částky za jakékoli poplatky jsou vymáhány 
formou upomínek. 

• Město odůvodnilo zvýšení poplatku mimo 
jiné tím, že „…na likvidaci odpadů město 
v roce 2020 vynaložilo 11 mil. Kč.“ Částku 
kolem 10 mil. Kč však město vynaložilo 
i v roce 2019 a cca 9 mil. Kč v předchozích 
letech. 
Odpověď vedení města:

 Město dlouhodobě svoz a likvidaci odpadů 
od občanů dotuje. Myslíme si, že promítnutí 
nákladů do poplatku je správný krok. Systém 
MESOH poskytuje slevy těm, kteří dbají na 
snižování směsného komunálního odpadu. 

• Město plánuje v roce 2021 zaplatit za od-
padové služby společnosti DOKAS Dob-
říš, s. r. o., již 12,4 mil. Kč. Jak dobře město 
vykonává svá vlastnická práva a tlačí DO-
KAS k vyšší efektivitě a snížení poplatků 
za služby? Bude jediným hmatatelným 
výsledkem změny jednatele společnosti 
v minulém roce další navyšování nákladů 
pro město?
Odpověď vedení města:

 Nový jednatel má ve své manažerské smlou-
vě kritéria, která jej motivují mj. k efektivnímu 
provozu společnosti. V průběhu loňského 
roku byl také v DOKASu zaveden nový ma-
nažerský informační systém, který předkládá 
detailní informace o hospodaření společnos-
ti. Členové dozorčí rady tyto reporty prochá-
zejí s jednatelem každý měsíc.

• Máme tedy očekávat každoroční zvyšo-
vání poplatků za odpad, když město platí 
DOKASu stále více peněz, a naopak ob-
čané zapojením do MESOH získají vyšší 
slevy? V tom případě by bylo vhodné pře-
jmenovat celý systém na DEMESOH (de-
motivační a evidenční systém pro odpado-
vé hospodářství).
Odpověď vedení města:
Devět z deseti odborníků se shoduje, že ná-
klady na svoz a likvidaci odpadů budou trvale 
růst. Souvisí to i s celoevropskými změnami 
a  očekávaným zákazem skládkování v ČR. 
Odpad z Dobříše se po uzavření skládek bude 
muset vozit do spaloven v Mělníku, Plzni 
nebo Českých Budějovicích. To vše povede 
k vyšším nákladům. Jedinou cestou, jak každý 
z nás může tyto náklady omezit, je svědomité 
třídění a omezování vzniku směsného komu-
nálního odpadu. V roce 2019 připadalo na 
každého obyvatele Dobříše 158 kg směsné-
ho odpadu. Rok 2020 byl atypický vzhledem 
k opakovanému nouzovému stavu a nucené-
mu pobytu obyvatel doma. Ve městech, kde 
se snižování odpadů dlouhodobě věnují, do-
sahují hodnot pod 100 kg na osobu a rok. 

Autor článku: Miroslav Brajer, 
za vedení města Dobříš odpovídali 

starosta Pavel Svoboda 
a místostarostka Dagmar Mášová

MESOH z pohledu občana
Co přinesl první rok fungování MESOH? Statistika zapojení občanů zveřejněná na stránkách města 
není lichotivá. Roční zkušenost odhaluje, že jsou podmínky slev nastaveny vůči jednotlivým sku-
pinám občanů asymetricky a diskriminačně. Nejméně výhodný je systém pro obyvatele bytových 
domů s trvalým bydlištěm na Dobříši. Naopak nejvýhodnější je pro osoby bez trvalého bydliště, kte-
ré neplatí žádný poplatek, případně poplatek jen za 1 osobu, pokud zde vlastní nemovitost. Je zde 
hodně prostoru ke zlepšení na straně občanů i na straně radnice. Nedávné zvýšení poplatku za 
odpad může odradit i skalní příznivce třídění. Město nedávno vyslalo svým občanům jasnou zprávu: 
Třiďte a získejte slevu, a to třeba ve formě navýšení poplatku o 36 %. 
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Elektrifikace Dobříše
České země patřily ke špičce v elektrifikaci veřejného prostoru. Město Brno s pomocí Thomase 
A.  Edisona zavedlo elektrickou ústřednu už v roce 1882 a Praha o sedm let později spustila prv-
ní veřejnou elektrárnu na Žižkově za výrazného přispění Františka Křižíka. Na venkově už potřeba 
elektrického proudu nebyla tolik poptávána. Na Dobříši se ještě v roce 1904 zaváděly pouliční pe-
trolejové lampy jako projev okázalé modernizace. Nic na tom nezměnil ani fakt, že o rok později 
železárny ve Staré Huti elektrický proud zavedly, konkrétně se tam používalo 11 obloukových lamp 
a 900 žárovek. Teprve vyhoření dobříšské pily v roce 1911 paradoxně dalo věci do pohybu, protože 
v rámci obnovy se postavila i první malá elektrárna.

Prvním soukromým odběratelem elektřiny na 
Dobříši se v roce 1912 stal zámek rodiny Collore-
do-Mannsfeld. Radnice nechtěla zůstat pozadu 
a 1. října téhož roku posvětila zavedení proudu 
pro sebe a do školy. Na Vánoce se pak skutečně 
centrum města rozsvítilo, což místní kvitovali, 
i když s mírnou výhradou: „Intensita světla byla 
velmi dobrá a plně vyhovovala zdejším pomě-
rům, avšak velmi se šetřilo s počtem osvětlova-
cích těles, takže jsou místa, ba i na náměstí, kde 
je úplná tma.“ Instalaci elektrických rozvodů na 
radnici a ve škole vyhotovila firma AEG Union 
z  Prahy za celkovou částku 1 363 rakouských 
korun. Následující rok pak došlo i ke kolaudaci.
Velká válka modernizaci zpomalila, ale po vzni-
ku Československa se u nových veřejných budov 
už běžně počítalo s elektrickým proudem. Zlaté 
časy petrolejových lamp pozvolna končily a na 
konci léta 1930 došlo, díky práci firmy Hora z Be-
nešova, k poslední výrazné vlně elektrifikace, 
po které domovy bez proudu už byly poměrně 
vzácné. V listopadu 1930 pak elektrický podnik 
evidoval 600 odběratelů „světelného“ proudu, 
což vzhledem k celkovému počtu 753  domů 
svědčilo o téměř dokončené elektrifikaci města 
Dobříše.

PhDr. Jan Michl, Ph.D.
Depozitář a archiv Muzea města Dobříše

Montáž elektrických rozvodů v Pražské ulici

Zaměstnanci firmy Hora z Benešova za přihlížení místních dítek staví kovový stožár 
u domu čp. 240 v dnešní ulici Partyzána Svobody

Spuštěním transformátoru u Papeže 
dne 1. 10. 1930 byla dokončena 

elektrifikace města
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Tříkrálová sbírka
Děkujeme všem, kteří přispěli fi nanční část-
kou na letošní Tříkrálovou sbírku. Protože kvůli 
epidemiologické situaci nebyla možná ná-
vštěva koledujícíh dětí v domácnostech, byly 
pokladničky umístěny v kanceláři obecního 
úřadu a v prodejně potravin. Peněžní dar bylo 
také možné zaslat elektronicky. Do uzávěrky 
tohoto čísla nebyla ještě známa celková výše 
vybrané částky, budeme vás o ní informovat 
v dalším čísle zpravodaje.

Poplatky za psa
Připomínáme občanům, kteří dosud neuhra-
dili poplatek za psa, že v souladu s Obecně 
závaznou vyhláškou č. 2/2012 o místních po-
platcích jsou do 31. 3. 2021 povinni tento po-
platek uhradit. Poplatek je 100 Kč za jednoho 
psa a 300 Kč za každého dalšího psa v domác-
nosti. Pro poživatele starobního nebo invalid-
ního důchodu platí poloviční sazba. Zároveň 
připomínáme povinnost od 1. 1. 2020 čipová-
ní každého psa. Prosíme o nahlášení čísla čipu 
obecnímu úřadu kvůli evidenci.

Známky na popelnice
Od 1. 2. 2021 musí být každá popelnice opat-
řena platnou známkou. Známky jsou pro ob-
čany celoročně ke koupi pouze na obecním 
úřadu. Upozorňujeme, že na popelnici musí 
být vylepena pouze aktuálně platná známka, 
jinak se vystavujete riziku nevyvezení odpadu. 
Děkujeme za pochopení.

Blahopřání
Významného životního jubilea se v měsíci 
únoru 2021 dožívají paní Jaroslava Zikáno-
vá a  Josefa Jahodová a pánové Petr Adamec 
a Josef Hlaváček. Srdečně blahopřejeme.

Vzpomínka
V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal každý, 
kdo tě měl rád. Ta rána v srdci stále bolí a zapo-
menout nikdy nedovolí. To, že čas rány hojí, je 
pouhé zdání, v srdci nám zůstane jen tiché vzpo-
mínání. 

Dne 4. února 2021 
uplyne 5 let, kdy nás 
navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan Petr 
Švejnoha. 

S láskou vzpomíná 
manželka Jarmila 
a dcery s rodinou.

Zprávy ze ZŠ 
Vážení čtenáři,
zimní měsíc leden je za námi a my jsme se přehoupli do měsíce února, kde na 
nás druhý týden budou čekat jarní prázdniny. V lednu po vánočních prázdninách 

nastoupili do školy žáci prvního a druhého ročníku. Ostatní žáci zůstali doma na distanční výu-
ce. Všichni jsme velice smutní a z covidové doby otrávení a unavení. Vždyť už to trvá skoro rok. 
Počátkem ledna nám napadl konečně sníh, na který se vždy děti těší. Ve školních družinách trá-
víme co nejvíce času venku a tak si sněhu náležitě užíváme. Děti se radují, že mohou stavět sně-
huláky, iglů a sáňkovat na sněhu. Bereme to jako boj proti covidu a zároveň se snažíme otužovat. 
Na další měsíce nic neplánujeme, protože nikdo neví, co bude.
Děkujeme Obecnímu úřadu v čele s panem starostou Petrem Dragounem za další zvelebení naší 
školy v tak náročné době. Ve čtyřech třídách se vyměnilo kompletně celé osvětlení, které bude 
velkým přínosem v úspoře energií. Moc děkujeme a vážíme si toho.

Dana Kunrtová

Zprávičky z mateřské školičky
Milí čtenáři,

po vánočních prázdninách a delším odpočinku se opět vracíme na pár posledních měsíců do naší 
staré budovy MŠ, než dojde k jejímu úplnému zlikvidování. Do nové budovy MŠ se všichni moc 
těšíme a věříme, že se nám blýská na lepší časy.
Už je za námi první měsíc v novém roce 2021, kde se nám uzavřel integrovaný blok „Vánoční čas” 
a začínáme pracovat v novém IB – „Svět v pohybu”. Ani během měsíce ledna naše děti v MŠ chvilku 
nezahálely. První povánoční den ve školce jsme si povyprávěli, copak nám doma pod stromeček 
nadělil Ježíšek a také děti dostaly prostor si konečně pohrát s hračkami od Ježíška ve školce. A že 
jich bylo.
Naše vánoční výrobky vystřídala úplně jiná tématicky laděná tvorba. Děti se naučily mnoho no-
vých a zajímavých věcí o lidském těle, správném oblékání v jednotlivých ročních obdobích, při-
pomněli jsme si, co vše podniknout pro to, abychom nebyli nemocní, postarali jsme se o ptáčky 
v okolí. Děti se naučily připravit si krmení pro ptáčky podomácku. V prvním lednovém týdnu jsme 
nastínili ještě vánoční tradici Tří králů, jejich církevní význam a zahráli si na ně alespoň ve školce, 
když nás letos kvůli epidemii nemohli navštívit doma. Naučili jsme se spoustu nových básniček 
a písniček spojených se zimní náladou. Děti se ve školce velmi rády učí nové říkanky s pohybem 
a s hudebním doprovodem. Odměnou pro nás všechny byla v polovině ledna velká sněhová na-
dílka. Každý den v týdnu se snažíme trávit co nejvíce času na čerstvém vzduchu a nasát tak pravou 
LADOVSKOU ZIMU. Užíváme si koulovaček a stavění sněhuláků. Oprášili jsme sněhové lopaty a vy-
razili na bobovačku k Roštírnám. Děti si plně užívají zimní radovánky.

Kolektiv MŠ
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Stará Huť – historie a současnost ve fotografiích
Dobové pohlednice, které nám umožnil publikovat Ing. Stanislav Solt, ukazují některá místa v naší obci v průběhu více 
než sta let. Přestože se za tu dobu mnohé změnilo a řada staveb prošla modernizací, vstup do obce i její centrální část 
mají stejnou dispozici. Je také patrné, že dnes je v obci více zeleně. Pro srovnání uvádíme také  současnou podobu his-
torických míst.



Dne 29. 2. 2021 to bude rok plný lítosti a žalu, 
kdy nás tragicky při autonehodě navždy opustila 
ve věku 21 let naše milovaná dcera, sestra, teta, 

přítelkyně, ale hlavně báječná žena 
Patricie Egertová a její vipet Čoko.

Navždy zůstane v našich srdcích.



NA CO MŮŽETE ÚVĚR VYUŽÍT:

• modernizaci a revitalizaci – zateplení fasády 
domu; instalaci zabezpečení a kamerového 
systému; přístavbu balkónů, teras nebo lodžií; 
připojení k veřejným sítím technického vybave-
ní; výstavbu vlastní kotelny; pořízení tepelného 
čerpadla; vybudování příjezdové cesty a parko-
viště; úpravu venkovních prostor…

• opravu nebo rekonstrukci – výměnu vnitřních 
rozvodů (elektroinstalaci, vodu, odpad, plyn); 
rekonstrukci nebo výměnu výtahu; výměnu 
oken a vstupních dveří; pokládku 

 nové střechy; opravu nebytových prostor  
a společných prostor domu…

• koupi – domu do vlastnictví bytového druž-
stva včetně privatizace nebo pozemku pod 
domem i vedle domu

• refinancování – převedením stávajících úvěrů 
si snížíte splátky a ještě získáte peníze navíc

• proplacení peněz vložených do nemovitosti  
– až 2 roky zpětně

• na spoustu dalších věcí, které potřebujete 
 – lze financovat téměř cokoli

BONUSY PRO VÁS:

• zpracování a schválení úvěru ZDARMA
• 0% akontace – poskytnutí úvěru není 
 podmíněno složením minimálního vkladu 
• záruka úrokové sazby a stejné splátky  

po celou dobu úvěru
•  až 24 měsíců na vyčerpání úvěrových  

prostředků 
•  do určité výše bez zástavy nemovitosti  

a bez ručitelských prohlášení
•  mimořádné vklady a splátky kdykoliv  

a ZDARMA včetně využití dotací
•  bez blokace peněžních prostředků  

na běžném účtu 
•  možnost rychlého doplacení úvěru  

bez poplatků a sankcí 
•  vedení úvěrového účtu ZDARMA
•  individuální posouzení – i s rizikovějšími 

faktory můžete získat úvěr
•  bezplatná rezervace úvěrových zdrojů
•  nejvyšší objem financí na jednu bytovou 

jednotku
•  vhodné i pro nově založené BD/SVJ bez 

historie 
•  úvěr lze poskytnout, i když máte úvěry  

u jiných finančních institucí
•  bez poplatků za první i další čerpání
•  nejdelší splatnost úvěru

Sjednejte si schůzku na tel.: 728 957 723,  kancelář: Pionýrů 373, Dobříš

Financování bytových domů je nyní ještě výhodnější!
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Karla Čapka 451, Stará Huť

Prodám čerstvé seno v balíku do válce o průměru 60x65cm výšky, 
hmotnost 25 kg, lehké na manipulaci, výhodné pro chovatele králíků, 

koz a ovcí i pro myslivost – 80 balíků na skladě v Novém Kníně.
Cena dle dohody, mobil: 723 017 356.

Prodám naštípané vyschlé dříví (polínka) směs smrk, borovice, 
bříza do kotle nebo do kamen, velké množství – levně, 

oblast Nového Knína. Mobil: 723 017 356.

Prodám velké množství očištěných starých červených 
pálených cihel 30 cm z demolic dvou velkých rodinných domů 

v Novém Kníně u Dobříše. Cena 2 Kč/ks. Mobil: 602 275 113.

 
VÝBÌROVÉ KÁVY
V DOBØÍŠI

PRAŽÍRNA

www.mojeprazirna.cz
COFFEE NOW s. r. o., Pražská 1808, Dobøíš

Nezamìnitelná chu�
a aroma èerstvì upražených

kávových zrn z produkce 
plantáží celého svìta.

Nabízíme kávy jednodruhové, 
espresso smìsi, 

bezkofeinové, speciality.

Nakupte z pohodlí 
vašeho domova








