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Vážení spoluobčané, 
ve dnech 23.–24. září se konají volby do dobříšského zastupitelstva. K volbám na Dobříši se regis-
trovalo 7 politických uskupení. Svým hlasem rozhodnete o složení budoucího zastupitelstva a to 
následně zvolí i nového starostu či starostku. 
Dobříš není velkoměsto. Řadu současných zastupitelů můžete znát osobně, stejně jako mnohé 
nové kandidáty. Všichni se navíc budou chtít před volbami ještě více zviditelnit. Jsem přesvědčen, 
že všichni kandidáti to s městem myslí dobře. Nabídka programů jednotlivých stran se tak liší v de-
tailech. Zabere to nějaký čas, ale stojí za to si programy přečíst a zjistit, na co klade jaká strana důraz. 
Ideální kandidát neexistuje. Zastupitelé mají velkou odpovědnost za rozvoj města. Jejich rozhodnu-
tí ovlivní jak hospodaření s městskými penězi, tak třeba počet míst ve školkách, opravy ulic a spor-
tovišť, pořádání kulturních akcí či cenu za vodu. Před naším městem leží velké výzvy. Mění se počet 
i struktura obyvatel, zdražují se energie a následně i vše ostatní včetně stavebních prací, čelíme 
klimatické změně, v Evropě probíhá válka. Ani v Dobříši se před změnami neschováme. Můžeme se 
k nim ale postavit jako k výzvám, které nás posunou kupředu. Přijďte prosím zvolit své zastupitele, 
kteří budou naše město spravovat následující čtyři roky. 
Kromě voleb se v září koná v našem městě celá řada akcí. Jen namátkou: hned na začátku měsíce 
proběhne tradiční Týden v pohybu. V pondělí 5. září se koná v kulturním domě veřejné projednání 
změny č. 3 územního plánu. V sobotu 10. září můžete Zažít město jinak a nakoupit na dobříšském 
trhu. A nakonec první říjnovou sobotu proběhne slavnostní udělení Ceny města Dobříše. 
Přeji vám dobrý start do nového školního roku a šťastnou ruku při volbách.

Pavel Svoboda, starosta

I když velkou část uplynulého volebního 
období vyplnily starosti s epidemií covid-19 
a nouzovým stavem, přesto jsme dokončili 
nebo alespoň nastartovali řadu změn. Pod 
„jsme“ myslíme nás, členy původní koali-
ce složené ze zastupitelů ODS, Pro Dobříš 
a KDU-ČSL. 
Mnohé změny byly realizovány s podporou za-
stupitelů bez ohledu na jejich politickou přísluš-
nost. Prakticky žádnou z níže uvedených akcí 
však politici nemohou prosadit sami. Vždy je 
k tomu třeba spolupráce s dalšími kolegy z měst-
ského úřadu, městských příspěvkových organi-
zací a v řadě případů i dobříšské veřejnosti. 

Dokončeny byly projekty zahájené ještě před-
chozím zastupitelstvem, a to nový pavilon 
a rozšíření jídelny v 2. ZŠ a zateplení sportovní 
haly. Dotažen byl také projekt nového chlaze-
ní zimního stadionu. Ve spolupráci s HC Dob-
říš proběhla základní sanace šaten, které letos 
procházejí celkovou opravou. Dokončena byla 
celková rekonstrukce ubytovny na Větrníku. 

Největším investičním projektem byla rekon-
strukce Pražské ulice v centru města včetně 
rozšíření chodníků a  doplnění zeleně. Mezi 
další opravy komunikací patří rozšíření Březo-
vé ulice a celková rekonstrukce ulic Jiráskova, 
U Slávie, Bezručova, Přemyslova, Horymírova, 
U Slovanky, Part. Svobody a Jeřábová. Nové 
chodníky dostala také ulice Žižkova či přístup 
k zámku. Zmizely nevzhledné panely v proluce 
u hotelu Heinz. Omezili jsme množství reklam-
ního smogu v centru. V oblasti péče o zeleň byl 
zpřístupněn jedlový hájek u anglického parku 
a upravena odpočinková zóna u Papeže včetně 
nového mola, byla obnovena dětská pískoviš-
tě a proběhla i výsadba stromů. Dalších přes 
200 stromů bylo vysázeno jak uvnitř města, tak 
podél cest v okolí. Na dobříšském hřbitově byla 
rozšířena plocha pro další urnová místa. Po roky 
dlouhém váhání byla stržena opuštěná budova 
bývalého kina a na místě byl vybudován parčík.

V oblasti hospodaření jsme převzali Dokas 
ve stavu, kdy docházelo k porušování zákona 

Jak jsme za čtyři roky posunuli město vpřed

Foto: Michael Hrabák Kočí
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o zadávání veřejných zakázek. Za to město do-
stalo i půlmilionovou pokutu. Proto jsme pro-
vedli výrazné změny nejen v Dokas, ale i VHS, 
tak aby bylo zajištěno, že městu žádné další 
porušování zákonů nehrozí. V obou městských 
společnostech byly nastaveny nové kontrolní 
mechanismy včetně podrobného finanční-
ho reportingu sledovaného členy dozorčích 
rad. Do obou společností jsme také umožnili 
majetkový vstup okolním obcím, protože jak 
nakládání s odpady, tak zásobování vodou má 
smysl řešit společně v rámci regionu Dobříšska 
a Novoknínska.

Upravili jsme pravidla pro přidělování dotací 
kulturním, sportovním a vzdělávacím spolkům 
a zvýšili částku rozdělovaných peněz. Letos se 
přidělovaly dotace v celkové výši 3,7 mil.  Kč. 
Do kalendáře sportovních akcí jsme přida-
li turnaj Basket na Dukeláku, který je určen 
mladým sportovcům. Zavedli jsme hlasování 
v  rámci participativního rozpočtu Tvoříme 
Dobříš, kde občané již ve třech ročnících pří-
mo vybírali projekty k realizaci.

V rámci péče o památky a připomínání historie 
byla dokončena rekonstrukce sochy sv. Judy 
Tadeáše a byla opravena kaple sv. Jáchyma. 
V  roce 2021 byla v místě narození genmjr.  
Balabána umístěna pamětní deska a konala 

se velká vzpomínková akce s účastí zástupců  
Armády ČR či Parlamentu. V oblasti kultury 
i přes covidová omezení proběhla s podporou 
města řada tradičních i nových akcí. Letošní 
Májové slavnosti se konaly na 3 scénách. Měs-
to se stalo hlavním partnerem nového Festiva-
lu hudby Zámek Dobříš. Do letního programu 
města jsme přidali Pivní slavnosti. 

Zlepšili jsme komunikaci s občany. Dobříš-
ské listy se umístily na 3. místě v celostátním 
hodnocení radničních listů. Web města zís-
kal 1.  místo v rámci hodnocení obcí Středo-
českého kraje. Město aktivně informuje na 
facebooku, kde je měsíčně publikováno přes 
50  příspěvků. Vedení města organizovalo 
řadu veřejných setkání, besed a kulatých stolů 
k  nejrůznějším tématům, od přijetí eura přes 
změny územního plánu až po cyklodopravu. 
Starosta zavedl online otázky a odpovědi Ptej-
te se starosty a publikuje další komentáře na 
vlastním blogu. 

Město se více otevřelo. Zintenzivnila se spo-
lupráce v rámci Dobrovolného svazku obcí 
Dobříšska a Novoknínska. Město aktivně spo-
lupracuje s Místní akční skupinou Brdy–Vltava 
například v oblasti podpory sociálních služeb 
v  celém regionu či hledání dalších vhodných 
dotačních titulů. V roce 2021 se Dobříš stala 
členem spolku Turistická oblast Brdy a Podbrd-
sko. Byla uzavřena smlouva s novým partner-
ským městem Wągrowiec v Polsku. Město se 
podílelo na pomoci tornádem postiženým ob-
cím na jižní Moravě. Ve spolupráci s místními 
organizacemi pomáháme uprchlíkům z Ukraji-
ny, a to jak organizací materiálních a finančních 
sbírek, tak poskytnutím 4 městských bytů. 
Práce se nebojíme, máme na co navázat a víme 
kam město rozvíjet.

Pavel Svoboda, starosta, 
Dagmar Mášová, místostarostka, 

Tomáš Vokurka, místostarosta
Foto: Michael Hrabák Kočí, 

Denisa Havlíčková a archiv města Dobříše
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Poděkování 
pro vedení města Dobříš  
a neznámému nálezci peněženky
Dovoluji si touto cestou veřejně poděkovat 
vedení města Dobříše za pěkně osázené ne-
jen hlavní náměstí, ale také přilehlé parky 
a novou část křižovatky u Husova parčíku. 
Ranní procházky z Větrníku na druhou stranu 
města jsou pro mě nyní opravdu příjemné. 
Zároveň bych také chtěla poděkovat nezná-
mému mladému páru, který odevzdal mou za-
pomenutou peněženku v dobříšské cukrárně. 

S přáním krásných zářijových dní
 Milada Říhová

Stručně ze srpnových zastupitelstev
V pondělí 8. 8. 2022 se konalo v řadě již 28. za-
sedání Zastupitelstva města Dobříše, které bylo 
svolané mimořádně na návrh sedmi zastupite-
lů. Jediným bodem tohoto jednání bylo vyhlá-
šení místního referenda na návrh přípravného 
výboru dle § 13 odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb., 
o  místním referendu. Vzhledem k tomu, že 
z 21 zastupitelů města se jich sešlo pouze 10, za-
stupitelstvo města navržený program neprojed-
nalo a starosta Pavel Svoboda po pár minutách 
jednání ukončil s tím, že zasedání není usnáše-
níschopné. 

Další jednání zastupitelstva bylo svoláno dle  
zákona do 15 dnů.

V pondělí 22. 8. 2022 se tak znovu na návrh sed-
mi zastupitelů konalo mimořádné 29. zasedání 
Zastupitelstva města Dobříše. Hlavním bodem 
jednání bylo opět vyhlášení místního referen-
da na návrh přípravného výboru, který sesbíral 
1 461 podpisů pod peticí za vypsání referenda. 
Předložen byl návrh 3 otázek týkajících se po-
zemků v Brodcích a územního rozvoje města. 
Po více jak dvouhodinové diskuzi návrh usne-
sení nakonec nebyl přijat. Pro návrh hlasovalo 
jen 6 zastupitelů, přitom pro schválení je třeba 
nejméně 11.

Zpracovala DH
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Volby do Zastupitelstva města Dobříše se uskuteční: 
v pátek dne 23. září 2022 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 24. září 2022 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Na Dobříši dochází ke změně sídla okrsku 
č. 1 (bývalá společenská místnost klubu 
důchodců, nově prostory 2. mateřské školy 
Dobříš).

Sídlo volebního okrsku č. 1: Prostory 2. ma-
teřské školy Dobříš, přízemí, Dobříš, Přemys-
lova čp. 1034. – ZMĚNA

Sídlo volebního okrsku č. 2: Učebna 2. zá-
kladní školy Dobříš, 4. pavilon, přízemí, Dob-
říš, Školní čp. 1035. 

Sídlo volebního okrsku č. 3: Nový taneční 
sál Základní umělecké školy Dobříš, (býva-
lá Moneta), přízemí, Dobříš, Mírové náměstí 
čp. 230.

Sídlo volebního okrsku č. 4: Učebna 5. ma-
teřské školy Dobříš, přízemí, Dobříš, Jeřábová 
čp. 613.

Sídlo volebního okrsku č. 5: Prostory skaut-
ské klubovny (Papežanka), v parčíku na jižní 
straně rybníka Papež, Dobříš, Dělnická čp. 1603.
 
Sídlo volebního okrsku č. 6: Učebna Základní 
školy Dobříš, přízemí, Dobříš, Lidická čp. 384.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky, popřípadě státní občanství státu, 
jehož občané jsou oprávněni volit na území 
České republiky.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem konání voleb hlasovací lístky. V den vo-
leb volič může obdržet hlasovací lístky i ve vo-
lební místnosti.
Volič po příchodu do volební místnosti pro-
káže svou totožnost a státní občanství České 
republiky, popřípadě státní občanství státu, 
jehož občané jsou oprávněni volit na území 
České republiky. Totožnost a státní občanství 
prokáže volič občanským průkazem nebo ces-
tovním pasem České republiky, jde-li o cizince, 
průkazem o povolení k pobytu.

Zpracovala Z. Pöschlová 
Foto: Michael Hrabák Kočí

Komunální volby 2022 
Prezentace kandidujících politických stran a hnutí
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JISTOTA A BUDOUCNOSTpro Dobříš

MUDr. STANISLAV HOLOBRADA
lídr kandidátky
zastupitel města Dobříš a ředitel Oblastní nemocnice Příbram

Kdo jsme?
Jsme občané Dobříše s vlastním názorem a zkušeností.
Máme odvahu, chuť a vizi pracovat pro město Dobříš.
Hledat řešení a nacházet východiska v demokratické 
diskuzi v zastupitelstvu města.

Co chceme?
Aktivně se podílet na rozumném rozvoji města.
Plynule pokračovat v započaté práci a podpořit dobré 
a nedokončené projekty z minulosti.

Proč volit jistotu a budoucnost?
Jsme nejlepší kandidátkou v nabídce. 
Životní zkušenost a spolehlivost starších kandidátů 
je doplněna elánem a energii mladších kolegů.
Volit jistotu a budoucnost je rozumné.

Do třetice, s cílem opět ztrojnásobit po-
čet našich zvolených zastupitelů, tak jako 
se nám to podařilo v minulých volbách. 
S nabytými zkušenostmi z osmiletého 
působení v zastupitelstvu, jsme plně 
připraveni převzít správu města a vrátit 
město jejich občanům. Posílili jsme náš 
tým o odborníky z oblasti práva a finan-
cí, vzdělávání, stavebnictví, ekologie i se 
zkušenostmi s řízením firem, vedením 
různých zájmových organizací. Budeme 
naše město spravovat ve prospěch všech 
občanů, ne v zájmu několika zákulisních 
hráčů, jako tomu je doposud. Otevřeme 
radnici. Nic se nesmí odehrávat skryto 
před kontrolou občanů. Dodržování prá-
va, respektování vůle občanů a odbor-
nost našich kandidátů jsou zárukou toho, 
že se Dobříš stane lepším místem k živo-
tu. S vaší podporou to dokážeme! Slibů 
tradičních stran již bylo dost.

www.otevrenaradnice.cz

Jdeme do toho!
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Brodce: Politická hygiena aneb Kdo si vlastně myje ruce?

Tímto reagujeme na článek našich bývalých 
koaličních kolegů (zastupitelů Adama Böhma, 
Daniela Flígra, Dagmar Mášové, Pavla Svobody, 
Jitky Urbanové, Tomáše Vokurky) zveřejněný 
v minulém vydání Dobříšských listů 7–8/2022.

Území Brodců je nyní stále ještě příjemná a klidná 
část našeho města, spadající od roku 2009 do pří-
rodního parku Hřebeny. Tato lokalita však v bu-
doucnu z větší části ztratí svůj přírodní charak-
ter. K tomu přispívají i kroky výše jmenovaných 
zastupitelů.

ÚZEMNÍ STUDIE BRODCE
Naprosto odmítáme nařčení, že jsme zdržovali 
a blokovali zpracování územní studie Brodce. 
Vzhledem k tomu, že výstavbu rodinných domů 
v Brodcích považujeme za nevhodnou, nedo-
poručovali jsme pořízení územní studie, dokud 
nebude posouzeno omezení zastavitelnosti 
pozemků v Brodcích komplexně. Byla to jedna 
z variant, kterou připouštělo právní posouzení 
možných rizik souvisejících s výstavbou v loka-
litě Brodce (ze dne 15. 4. 2021), které si nechalo 
vypracovat vedení města. Na tomto základě 
jsme požadovali nejprve shromáždit všechny 
relevantní podklady a argumenty pro jednotlivá 
řešení, a následně vyhodnotit konkrétní rizika 
včetně případných náhrad ve výši nákladů na 
koupi pozemků za změnu v území Brodců na po-
zemcích soukromých vlastníků (které dle sdělení 
starosty při jednáních někteří nabídli). Také jsme 
požadovali vyčíslení všech nákladů souvisejících 
se zasíťováním území včetně rozšíření a obnovy 
ulice Brodecké, opravy mostu, vybudování chod-
níků apod., aby bylo možné jednat s potencionál-
ními staviteli o nákladech, které by měli investo-
vat do vybudování infrastruktury před samotnou 
výstavbou, neboť jsme odmítali, stejně jako již 
někteří zastupitelé v minulosti, aby se město za 
stávající finanční situace podílelo na zhodnoco-
vání soukromé výstavby v odloučené lokalitě.
Jelikož územní studie nemá právní závaznost, 
navrhovali jsme pak pořídit pro území Brodců re-
gulační plán, který prochází veřejným připomín-

kováním a je závazný pro rozhodování v území 
jak pro stavební úřad, tak pro budoucí staveb-
níky. Z tohoto požadavku jsme následně během 
koaličních jednání ustoupili, aby bylo možné do-
jít k dohodě, že pozemky ve vlastnictví města na 
území Brodců zůstanou ve změně č. 3 územního 
plánu nezastavitelné, což chtěli zvrátit jmenovaní 
koaliční zastupitelé a část zastupitelů PRO Dobříš. 
Pořízení územní studie Brodce pak mělo respek-
tovat parametry dohody ze smírčího řízení o tom, 
že pozemky v lokalitě Brodců zůstanou nezasta-
vitelné v rozsahu plochy, jejímž vlastníkem je 
město Dobříš. Bohužel se tak nestalo.

VÝKUP POZEMKŮ
Naprosto odmítáme tvrzení a zastrašování ob-
čanů, že jsme prosazovali vykoupení pozemků 
v  Brodcích od stávajících soukromých vlastníků 
za stovky milionů korun. V rámci výše uvedené-
ho posouzení komplexního řešení starosta města 
s pomocí městského úřadu prověřil nabývací titu-
ly k jednotlivým pozemkům v Brodcích, aby bylo 
možné odhadnout výši případných soudních ná-
hrad za pozemky od soukromých vlastníků s ohle-
dem na dobu a způsob jimi nabytých pozemků. 
Následně byla tato varianta v rámci diskuse vy-
hodnocena jako zjevně příliš nákladná, byť i v mi-
nimální variantě dle cenové hladiny z nabývacích 
titulů. Proto se o této variantě dále nejednalo.

OBSTRUKCE – LEGÁLNÍ, BYŤ NÁMI NEPROSA-
ZOVANÁ MOŽNOST
Dočasnou regulaci aktuálního nátlaku na urych-
lení výstavby v Brodcích popsalo právní stano-
visko jako legální možnost formou „obstrukce“ 
– nepovolení zasíťování vodovodními a kanali-
začními přípojkami přes pozemky města. Využití 
této možnosti se diskutovalo a zvažovalo jako 
dočasné řešení, alespoň do doby, kdy dle plat-
ného územního plánu budou z velké většiny 
zastavěny jmenované prioritní rozvojové lokality 
a bude vyjasněno, jaké další náklady související 
se zástavbou Brodců a v jaké výši kdo bude hra-
dit. Tento názor vůbec nebyl ojedinělý v rámci 
koalice. Přestože jsme se shodli, že takový postup 

je dlouhodobě nekoncepční, byla ale shoda na 
tom, že povolení k zasíťování Brodců prozatím 
toto vedení města nevydá. Tato dohoda však 
byla nakonec porušena vedením města, když 
schválilo výstavbu kanalizace k pozemku parc. č. 
1896/118 a parc. č. 1896/20.

KANALIZACE JAKO OCHRANA PŘÍRODY?
Schválené vybudování kanalizace do oblasti 
Brodců, byť na náklady soukromého investo-
ra, především v této chvíli vytváří podmínky 
pro urychlení začátku jeho výstavby rodinného 
domu v Brodcích. Dlouhodobě ani aktuálně nám 
není známé žádné řízení vodoprávního úřadu či 
odboru životního prostředí ohledně znečištění 
přírody v Brodcích. Pokud v obci není napojení 
nemovitosti na obecní kanalizaci sloužící veřejné 
potřebě technicky možné či ekonomicky únosné, 
mají majitelé nemovitostí možnost řešit čištění 
odpadních vod pomocí zařízení určených pro in-
dividuální čištění odpadních vod.

KDO SI MYJE RUCE?
Vypovězení koaliční smlouvy bylo na stole již 
v  březnu 2021, tedy osmnáct měsíců před vol-
bami. Tehdy jsme na koaličních jednáních vyvi-
nuli maximální úsilí, abychom předešli rozpadu 
koalice. Na konci dubna 2021 jsme však již byli 
nuceni okolnostmi vyvolat smírčí řízení, které 
ve výsledné dohodě potvrdilo parametry koa-
liční smlouvy – tj. nezastavitelnost městských 
pozemků v lokalitě Brodce, aniž by bylo nutné 
využít institut místního referenda, které již na 
smírčím řízení odmítali zastupitelé ODS. Bohu-
žel i dohodu ze smírčího řízení začali ignorovat 
koaliční partneři ODS a část kolegů z PRO Dobříš 
v čele se starostou Pavlem Svobodou na počát-
ku tohoto roku. Nenaplnění dohody ze smírčího 
řízení bylo přirozeným důvodem k úvaze o vy-
povězení koaliční smlouvy, přesto jsme se ještě 
pokusili o udržení koalice. Poslední záchranou 
byl návrh referenda k otázce ne/zastavitelnosti 
městských pozemků v Brodcích, jehož vyhlášení 
jsme navrhli na zasedání zastupitelstva a zároveň 
deklarovali, že budeme respektovat jakýkoli vý-
sledek referenda. Opět, koaliční partneři z ODS 
a také Pavel Svoboda, Dagmar Mášová a Daniel 
Flígr nepřipustili konání referenda. Více již v této 
věci udělat nemůžeme. Není možné setrvávat 
v koalici s partnery, pro které dodržování dohod 
a daného slova nemá evidentně žádnou hodno-
tu a zřejmě nemohou pochopit, že pro nás jsou 
tyto hodnoty zásadní a  jejich popírání znemož-
ňuje další spolupráci, a je zcela jedno, jestli je to 
tři roky, tři měsíce či tři dny před volbami. Čtenář 
ať si udělá názor sám. 
Za ostatními společnými rozhodnutími ve pro-
spěch města Dobříše, které jsme s koaličními 
partnery učinili a pro které jsme v zastupitelstvu 
hlasovali, si i nadále stojíme.

Václav Bálek, Jaromír Bláha, 
Romana Bororová, Jana Vlnasová

Foto: Denisa Havlíčková

Stavební pozemky a veřejná zeleň v Brodcích
Lokalita Brodců je tvořena stavebními pozemky 
dle platného územního plánu. To, že doposud 
nejsou zastavěny, je věcí rozhodnutí vlastníků 
a překážek na straně města. Jedenáct vlastníků 
se prostřednictvím právní kanceláře již v lis-

topadu 2020 obrátilo na město s deklarací zá-
jmu na svých pozemcích stavět. Zastupitelstvo 
již v roce 2010 rozhodlo, že budoucí zástavba 
v této lokalitě má být upravena pomocí územní  
studie. Pro  její přípravu existoval časový limit 

do letošního února. Do té doby musela studie 
vzniknout. To se naštěstí podařilo. Podle názoru 
odborníků pro územní plánování, a koneckonců 
i zastupitelů v roce 2010, je územní studie tím 
správným nástrojem pro stanovení podmínek 
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výstavby v této lokalitě. Schválená územní studie 
je neopominutelným dokumentem pro rozho-
dování v daném území. Stavební povolení musí 
odpovídat parametrům studie, která v Brodcích 
stanovuje přísnější podmínky pro výstavbu než 
územní plán. Odmítání územní studie je tedy 
v  rozporu s domnělou ochranou této lokality 
před živelnou výstavbou.
Město se pokoušelo brzdit výstavbu například 
tím, že v lokalitě nebyly povolovány studny, 
a  zároveň město nesouhlasilo s napojením na 
vodovod a kanalizaci. Zákaz studen však v této 
lokalitě zrušil krajský úřad v roce 2017. Brzdit vý-
stavbu pomocí zákazu napojení na vodovod tak 
již řadu let postrádá smysl. Podobně podmínka 
etapizace definovaná v územním plánu dlou-

hodobě nemůže zabránit výstavbě v Brodcích. 
Jednáním s vlastníky, hledáním kompromisu 
a  důsledným dodržováním zásad územního 
plánování činíme kroky k řešení složité situace 
v  Brodcích. Snažíme se tak zabránit soudním 
sporům a riziku velkých finančních náhrad. 
Městu reálně hrozí žaloby vlastníků nejen podle 
stavebního zákona či zákona č. 82/1998, o odpo-
vědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřej-
né moci rozhodnutím nebo nesprávným úřed-
ním postupem, ale přímo z porušování Listiny 
základních práv a svobod dlouhodobým omezo-
váním vlastnického práva. V letech 2019–2022 si 
město nechalo vypracovat tři právní stanoviska, 
se kterými je dosavadní postup města v souladu.
Stanovení podmínek pro výstavbu v Brodcích 

pomocí územní studie zajistí občanům Dobří-
še přístup do volné přírody na 80 % pozemcích 
města v dané lokalitě. Pro čtyři zbývající pozem-
ky města dva nezávislé týmy specialistů nedo-
poručují měnit jejich charakter na „nezastavitel-
né“. To by bylo v rozporu s principy urbanismu 
a celistvosti zastavitelných ploch. Tímto odpo-
vědným přístupem k Brodcům důsledně plní-
me koaliční smlouvu z roku 2018. Navíc žádný 
záměr stavět na pozemcích města v Brodcích ve 
vedení města nemáme. Více k tématu na www.
zachranmebrodce.cz.

Pavel Svoboda, Dagmar Mášová, 
Tomáš Vokurka, Daniel Flíg, 

Adam Böhm, Jitka Urbanová 

Zdržování místního referenda 
Během pouhého jednoho měsíce shromáždila 
spontánně vzniklá občanská iniciativa „Brodce 
všem“ 1 570 podpisů dobříšských občanů za 
vyhlášení místního referenda o zástavbě Brodců 
a okolní krajiny. Smekám. Nevím o jiném případu 
města, kde by potřebný počet podpisů k vyhlá-
šení místního referenda shromáždili tak rychle. 
Městský úřad podpisové archy zkontroloval 
a 109 podpisů neuznal. Přesto však počet plat-
ných podpisů o hodně překročil zákonem poža-
dované minimum 20 % registrovaných opráv-
něných voličů. Z pověření zastupitelstva nechal 
ještě tajemník městského úřadu otázky navr-
žené do referenda ověřit Ministerstvem vnitra, 
které v nich neshledalo žádné pochybení. 

Každý občan Dobříše se tak bude moci 
v místním referendu vyjádřit k otázkám:
1) Zda si přeje, aby městské pozemky v Brodcích 

zůstaly nezastavěné.
2) Zda si přeje, aby byla zachována a zpřesněna 

pravidla etapizace v územním plánu.

3) Zda si přeje, aby se město rozvíjelo na k tomu 
již územním plánem vymezených rozvojo-
vých plochách a zástavba se v budoucnu 
nerozšiřovala na úkor současné zemědělské 
půdy, zeleně či lesů vně do okolní krajiny. 

I takové návrhy se totiž už objevují a vidíme, jak 
tlak na zástavbu stále sílí. 

Zúčastní-li se místního referenda dostatečný 
počet občanů, bude referendum platné a jeho 
výsledek pak pro zastupitele závazný.
Podle zákona má nyní formálně místní referen-
dum vyhlásit zastupitelstvo. Aby se referendum 
mohlo konat v září zároveň s volbami nové míst-
ní samosprávy, dalo sedm zastupitelů starostovi 
podnět ke svolání mimořádného jednání. Sta-
rosta jednání svolal (což mu v takovém případě 
ukládá jednací řád zastupitelstva), ale odmítl vý-
slovnou žádost sedmi zastupitelů a neumožnil 
on-line účast zastupitelům, kteří v den svolání 
nemohli být v Dobříši. Zaštítil se přitom názo-
rem jiných deseti zastupitelů, kteří požadují 

výhradně osobní účast, a to i v případě neplá-
novaného jednání v době dovolených. A tak se 
na svolané jednání 11 zastupitelů nedostavilo, 
mezi nimi i ti, kteří například z důvodu dovolené 
v zahraničí skutečně nemohli, ale při umožnění 
on-line účasti by „přítomni“ byli. 
V době uzávěrky tohoto čísla Dobříšských listů 
není jasné, jestli se zastupitelé opakovaně se-
jdou v usnášeníschopném počtu, a když ano, 
jestli referendum podle zákona skutečně vyhlásí.  
Starosta města totiž dal najevo, že on pro vy-
hlášení referenda hlasovat nebude, ani když 
přípravný výbor shromáždil potřebný počet 
podpisů občanů Dobříše. Bude ostuda, že refe-
rendum asi bude nakonec muset vyhlásit soud. 
Referendum se tak ale nestihne udělat v září 
zároveň s komunálními volbami, a proběhne 
až v lednu s volbami prezidenta republiky. Než 
bude referendum vyhlášeno, může zastupitel-
stvo pozemky města v Brodcích prodat nebo 
směnit. Doufejme, že to neudělá.

MVDr. Jaromír Bláha, zastupitel

Referendum může být záchrana – nejen pro Brodce
Řeší to, že se nebude alespoň na městských po-
zemcích stavět, dostatečně územní studie Brod-
ce, nebo je potřeba referendum? Územní studie 
může korigovat uspořádání zástavby, bude-li sta-
vebníky a stavebním úřadem respektována. Ale je 
potřeba si na rovinu říct, že problém zástavby 
městských pozemků v Brodcích tak úplně vyřešit 
nemůže. V referendu budou moci lidé rozhod-
nout, zda si přejí vyjmout ze zástavby pozemky 
v majetku města v celých Brodcích. Územní 
studie je ale zpracovaná jen pro část Brodců, 
a navíc i v té části navrhuje 20 % pozemků města 
nechat zástavbě. Především je ale územní studie 
vodítkem pro stavební úřad, pro zastupitele není, 
na rozdíl od výsledku referenda, závazná. A o tom, 
zda budou pozemky města v  Brodcích zastavě-
né, či nikoliv, rozhodují zastupitelé při schvalo-

vání územního plánu, nikoliv územní studie. 
Podle platného územního plánu by se v Brod-
cích zatím nemělo začít stavět ani na soukro-
mých parcelách. Platí totiž pravidla takzvané 
etapizace, která mj. říkají: „Z obytných ploch by 
neměly být zahajovány další lokality do doby 
realizace velké většiny RD v lokalitách Nad 
Papežem, Javorová, Na  Kole, Západní zóna.“ 
To znamená nejdřív dokončit zástavbu v již ro-
zestavěných lokalitách a pak teprve otevřít dal-
ší, územním plánem k tomu určené oblasti.
Vedení města však podniká aktivní kroky k tomu, 
aby se v Brodcích mohlo stavět co nejdříve. V květ-
nu schválila rada města smlouvu s developerem 
na výstavbu kanalizace pro oblast Brodců (PRO 
hlasovali Vokurka, Svoboda, Mášová, Urbanová, 
Flígr, PROTI Bálek, Sochor). A na červnovém jedná-

Podmínka etapizace je již splněna
Podmínka etapizace je v územním plánu definována jako „velká většina“. 
Na čtyřech vyjmenovaných lokalitách představují v současnosti zastavěné 
pozemky již většinu. Konkrétně Nad Papežem 76 %, Javorová 85 %, Na Kole 
83 %, Západní zóna 58 %. Podle názoru architekta, kterého si město najalo 
na prověření podmínek etapizace, tato omezující podmínka již je splněna. 
Zcela nepravdivé je tvrzení, že nejdříve má být „dokončena zástavba v již 
rozestavěných lokalitách“ a pak teprve otevřít další. Takto definovaná pod-

mínka neexistuje ani v územním plánu, ani jiném materiálu územně pláno-
vací dokumentace města. Taková podmínka by vedla k tomu, že by výstav-
bu ve městě mohl zablokovat vlastník jediného pozemku. Dále není pravda, 
že se starosta dohodl s architektem na zrušení podmínky etapizace. K tomu 
ani jeden nemá pravomoc. O případném zrušení podmínky etapizace roz-
hoduje výhradně zastupitelstvo, a to takové rozhodnutí ještě neučinilo. 

Pavel Svoboda, starosta 

ní zastupitelstva jsme dostali informaci, že staros-
ta Pavel Svoboda (jako pověřený zastupitel), 
úřad územního plánování a projektant, který 
připravuje změnu územního plánu, dohodli, že 
se všechna pravidla etapizace v územním plánu 
úplně zruší. To by v praxi znamenalo možnost 
okamžitého zahájení zástavby jak na Brodcích, 
tak na Bzdince, tak na všech dalších rozvojo-
vých lokalitách, aniž by infrastruktura města 
byla připravená na nárůst počtu obyvatel.
Výše uvedené kroky vedení města těsně před kon-
cem volebního období, kterým jsme nemohli ani 
jako koaliční partneři a zastupitelé zabránit, nám 
potvrzují, že naše rozhodnutí (spolu s R. Bodoro-
vou, V. Bálkem a J. Vlnasovou) ukončit koaliční do-
hodu bylo správné.
Zvrátit je ale mohou občané Dobříše v místním 
referendu. 

MVDr. Jaromír Bláha, zastupitel za PRO DOBŘÍŠ
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Dobříšáci pamatujte: Jaká většina zastupitelů vás na mimořádném jednání nezastupovala  
a o místním referendu – z libovůle dosavadního starosty P. Svobody – ani vůbec nejednala.

Na návrh sedmi zastupitelů (Bálek, Bláha, Bodo-
rová, Kadlec, Kahoun, Sochor, Vlnasová) svolal 
starosta P. Svoboda na 8. srpna mimořádné jed-
nání zastupitelstva, které by na základě podpisů 
1 570 občanů Dobříše vyhlásilo místní referen-
dum o další zástavbě ve městě Dobříši a okolí, 
tak aby se to stihlo udělat zároveň se zářijovými 
volbami do zastupitelstva obce. Starosta ale 
výslovně odmítl žádost sedmi zastupitelů, aby 
se jednání zastupitelstva konalo s možností  

on-line účasti těch zastupitelů, kteří kvůli dovo-
lené či z jiných důvodů nebudou v době letních 
prázdnin v Dobříši.
Na jednání rady města dne 2. 8. znovu navrhl 
radní a zastupitel Miroslav Sochor, aby toto jed-
nání zastupitelstva umožňovalo on-line účast, 
ale ostatní členové rady (Svoboda, Vokurka,  
Mášová, Flígr, Urbanová) jeho návrh odmítli!  
Viz zápis z jednání rady – bod 7: https://mesto-
dobris.cz/assets/File.ashx?id_org=2796&id_do-
kumenty=486770 
Náš přípravný výbor místního referenda se zú-
častnil jednání 8. srpna a na něj se dostavilo 
deset zastupitelů z jednadvaceti, konkrétně 
zastupitelé Kahoun, Bláha, Vlnasová, Bodoro-
vá, Flígr, Mášová, Svoboda, Vokurka, Helebrant 
a Holobrada. Ostatní se omluvili kvůli dovolené, 
nebo prostě nepřišli. 
Takže na úvod P. Svoboda sdělil, že daným 
počtem není zastupitelstvo usnášeníschopné. 
Podle našeho názoru neusnášeníschopnost 
zastupitelstva „zařídil“ o své vůli a záměrně, 
neboť – podle jeho vyjádření dříve – on s re-
ferendem nesouhlasí. A přitom svou úlohu 

svolavatele mohl splnit snadno – umožněním 
účasti „on-line“ by došlo k rozhodnutí o míst-
ním referendu. 

A co je z výše uvedeného jasně patrné? 
Dosavadní starosta P. Svoboda nejen že opa-
kovaně nehodlá zastupovat zájmy občanů, ale 
prosazuje svoje názory a jiné zájmy  proti  jasně 
vyjádřené vůli velké části občanů Dobříše. 
A jelikož je náš přípravný výbor apolitický – ne-
budeme si ani připomínat, že nejen pan Svo-
boda, paní Mášová a všichni momentální ODS 
zastupitelé tímto navíc porušují svou psanou 
koaliční smlouvu – se kterou jste je před čtyřmi 
lety volili. 
Náš přípravný výbor se místního referenda – na 
rozdíl od většiny absentujících zastupitelů – ne-
vzdává, a protože zákon je na naší straně, věří-
me, že referendum bude, i když se mu dosavad-
ní starosta a další „nezastupitelé“ snaží „házet 
klacky pod nohy“ a zdržovat jej.

Za přípravný výbor H. Kahounová a L. Fišerová
Foto: archiv města Dobříše

Nesmysly kolem mimořádného zastupitelstva
Článek přípravného výboru překrucuje fakta. 
Jaká je skutečnost? Pod petici se podepsalo 
1 570 osob, ale 109 podpisů bylo vyřazeno jako 
neplatné. Ve skutečnosti tedy petici podepsalo 
1 461 oprávněných osob. O návrhu na vyhlášení 
místního referenda zastupitelstvo již hlasovalo 
dvakrát v dubnu t. r. Ani jeden z návrhů nebyl 
přijat. Zastupitelé se tedy k návrhu již vyjádřili 
a nepodpořili ho. 
Starosta nemůže o své vůli „zařídit“ usnáše-
níschopnost zastupitelstva. Ta je daná tím, zda 
na jednání přijde dostatečný počet zastupite-
lů. Dne 8. srpna do tohoto počtu chyběl jeden. 
Zastupitelstvo je nejvyšší orgán samosprávy 
našeho města. Jsem přesvědčen, že zvolení  

zastupitelé by měli být schopni na jednáních, 
která se konají šestkrát za rok, společně s ostat-
ními zastupiteli řešit předložená témata. Na jed-
nom místě, tváří v tvář, při veřejném jednání. 
Všichni jsme si v době nouzového stavu vyzkou-
šeli, jaká má účast na dálku omezení. Ačkoli je 
forma jednání na rozhodnutí starosty, přesto 
jsem se v dubnu ptal ostatních zastupitelů, jak 
chtějí vést další jednání. V anketě se 10 zastupi-
telů vyslovilo pro výhradně osobní účast, 6 bylo 
pro kombinovanou formu. Ostatní se nevyjád-
řili. Na základě takto projevené vůle většiny za-
stupitelstvo svolávám. 
Odkaz na údajné porušení koaliční smlouvy není 
pravdivý. Je to právě naopak. V koaliční smlouvě 

nic o záměru vyhlásit referendum dohodnuto 
nebylo. Prosazovaní referenda je tedy v rozpo-
ru s koaliční smlouvou. Téma změn územního 
plánu je rozsáhlé a nelze ho řešit zkratkovitě. 
Kampaň k podpisu petice provázely záměrně 
nepřesné informace. Pokud by výsledek referen-
da dopadl dle přání přípravného výboru, hrozí 
městu vleklé soudní spory s vlastníky pozemků 
a riziko náhrady škod. 
Stejně jako ostatní zastupitelé jsem složil slib 
občanům. Nepodporuji návrh referenda, u kte-
rého jsem přesvědčen, že by vedlo k poškození 
zájmů města a jeho obyvatel.

Pavel Svoboda, starosta 

Tomáš Vokurka: Referendum k pozemkům v Brodcích  
by mohlo pro město znamenat finanční kolaps
Skupina občanů Dobříše vehementně prosa-
zuje referendum k pozemkům v Brodcích. Pro-
sazuje ho prostřednictvím petice, kterou pode-
psalo cca 1 500 obyvatel Dobříše. Prosazují ho 
i někteří zastupitelé. Mají na to právo. Bohužel 
ale referendum prosazují na základě lživých, ne-
pravdivých či zkreslených informací, a stejným 
způsobem byly sbírány podpisy pod petici, kte-
rá byla prezentována jako „Zachráníme Brodce“. 
Já, starosta Pavel Svoboda, celé vedení města 
ale říkáme: zachráníme město před finanční ka-
tastrofou! Jakou? Je to jednoduché. Nechceme 
platit stamilióny korun z městského rozpočtu 
na náhradách škody! To by byl pro město ko-
laps! Chceme peníze v rozpočtu, které máme, 
používat na zvelebování města, na opravy ulic 
a chodníků, pro školy, pro sportoviště, pro poli-
kliniku, pro spolky. 
Valná většina pozemků v Brodcích jsou stavební 
parcely. Už více než 12 let. To je fakt a nikoli vý-
mysl. A velká část z nich je již mnoho let v sou-

kromých rukách. V případě, že v referendum 
projde s kladným stanoviskem, všichni majitelé 
pozemků v Brodcích podají na město žalobu 
k soudu, a budou chtít desítky a desítky milio-
nů korun, protože nebudou moci na svých po-
zemcích stavět. Budou chtít finančně vynahra-
dit vzniklou újmu. Na město už dorazila jejich 
předžalobní výzva!
Také město vlastní menší část pozemků v Brod-
cích. Jednoznačně říkám, že ani já, ani starosta, 
nikdo z rady města nechce na městských po-
zemcích stavět. Bude tam zeleň, park, hřiště, ko-
munitní zahrada, volný přístup do blízkého lesa 
a přírody. To prosazujeme a budeme prosazovat 
jako skupina ODS a nezávislých i v budoucnu. 
Jistě si v jiném článku v těchto Dobříšských listech 
přečtete, jak jsme zaprodaní, nedemokratičtí, zlí 
a podlí, protože bráníme v referendu. Nebráníme! 
Jen chceme, aby bylo jasno. Otázky v referendu 
jsou napsány tak, že zcela určitě se bude město 
soudit se soukromými vlastníky, bude muset 

platit miliony právníkům a následně stamiliony 
poškozeným majitelům pozemků v  Brodcích. 
Vezmou si ti, co tak plameně a nepravdivě argu-
mentují pro kladné referendum, toto na triko? Při-
jmou takovou neblahou zodpovědnost například 
stávající zastupitelé paní Vlnasová, paní Bodoro-
vá, pan Bláha či pan Kahoun? 
Dobříšáci, chcete zastřešený zimní stadion? 
Chcete opravenou polikliniku? Chcete pěkné 
silnice a chodníky? Nebo chcete platit cizí škodu 
a město na huntě? 

Tomáš Vokurka, místostarosta
Foto: Michael Hrabák Kočí
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Jindřiška Romba: Zastupitelstvo snů
Dvě červnová zastupitelstva, jedno řádné, dru-
hé mimořádné. Ať už byla taková nebo maková, 
vytrácela se z nich věcnost, objektivita, pokora 
a respekt k druhým. Názorová různost není nut-
né zlo, naopak může být prospěšná, ale přijímat 
a respektovat názor druhých – to je už nároč-
nější disciplína. Je nás dvacet jedna zastupitelů. 
Každý má svoji vizi a přesvědčení, svůj názor. 
Pracuje a snaží se svůj mandát vykonávat určitě 
co nejlépe.
Z logiky věci: Máme přece všichni stejný zájem 
– rozvíjet naše město. Tak proč se NEUSTÁLE 
zdržujeme vracením se do minulosti, kterou jed-
noduše NEZMĚNÍME. Historická zkušenost nám 
má být moudrým rádcem, jak neopakovat chy-
by. Ale patlat se v emocích je zoufalá ztráta času. 
Představme si pro příště u vchodu do jednací-
ho sálu něco jako „bezpečnostní rám“, který by 
všechny jím procházející oprostil od křivd a ti by 

pak s čistou myslí, soustředěnou na dané téma, 
mohli usednout k jednacímu stolu.
Není lehké vyhnout se zcela emocím a soustře-
dit pozornost k jádru dané problematiky, jsme 
lidské bytosti a máme různá očekávání. Ale jed-
nání zastupitelstva přece nemá připomínat scé-
nu hysterické hádky po třiceti letech.
Věřím, že jsme schopni jednat kultivovanou ces-
tou. Jak toho dosáhnout? Nabízí se 1) pracovní 
zastupitelstva k důležitým tématům; 2) sezna-
movat veřejnost s problematikou PRŮBĚŽNĚ 
a DŘÍVE než na zastupitelstvu, což se neděje čas-
to (větší frekvence kulatých stolů by neškodila); 
3) dát si rozumný, přiměřený a termínovaný čas 
pro rozhodování. A ten nepřekračovat. Věci mo-
hou postupně uzrát, argumenty druhých se roz-
leží, a najednou nemusí být až tak nesnesitelně 
blbé. Nemusíme se brodit věčně v medu. Pojď-
me se bavit, diskutovat kultivovaně v předstihu, 

zjišťujme postoje, argumenty, zvažujme okol-
nosti, dělejme to, kvůli čemu nás lidé volili…
První dítě, dovolená v Jugoslávii, druhé dítě, 
pořízení automobilu – jako v legendárních Bás-
nících. 

Jindřiška Romba, zastaupitelka
Foto: archiv zastupitelky

Pozvánka  
na 30. zasedání 
Zastupitelstva 
města Dobříše
Starosta města Dobříše svolává 30. zasedání 
Zastupitelstva města Dobříše, které se usku-
teční ve čtvrtek 8. září 2022 od 17.00 hod. 
ve společenském sále Kulturního střediska 
Dobříš (Mírové náměstí 68).

Pozvánka na veřejné 
projednání návrhu 
změny č. 3 územního 
plánu Dobříš
Úřad územního plánování oznamuje konání 
veřejného projednání Návrhu změny č. 3 územ-
ního plánu Dobříš dne 5. 9. 2022 od 17 hodin 
v kulturním domě, kde je zároveň možné do 
návrhu změny nahlédnout. Každý může k návr-
hu podat připomínky do 12. 9. 2022.

Rekonstrukce ulice Okružní

Jako jednu z posledních větších investic 
letošního roku si město přichystalo rekon-
strukci ulice Okružní v lokalitě Na Kole. Tato 
ulice prošla před časem opravou a výměnou 
kompletní sítě vodovodů a kanalizací. Oprava 
povrchů vozovky a chodníků je tak logickou 
návazností. 
V červenci rada města schválila vypsání ve-
řejné zakázky na stavební práce s předpoklá-
danou hodnotou cca 6,25 mil. Kč bez DPH. 
Nabídku nakonec podalo celkem pět staveb-
ních společností, přičemž nejvýhodnější cenu 
nabídla společnost Znakon, a. s., a to ve výši 
5,56 mil. Kč bez DPH. Rada města na zasedání 

2. srpna schválila uzavření smlouvy s vítězným 
uchazečem, bohužel ale po zaslání výzvy spo-
lečnost Znakon odstoupila ze soutěže s  odů-
vodněním nedostatečných výrobních kapa-
cit. Rada města proto 17. srpna přistoupila ke 
schválení smlouvy s druhým uchazečem v po-
řadí, kterým je společnost Strabag, a. s., která 
podala nabídku ve výši 5,76 mil. Kč bez DPH. 
Harmonogram prací počítá s tím, že stavební 
práce se rozběhnou v průběhu měsíce září, a to 
na počátku zejména zemními a bouracími pra-
cemi stávajících konstrukcí. V návaznosti na to 
začne pak zakládání konstrukcí budoucí nové 
vozovky, instalace obrub pro chodníky a parko-
vací stání a přípravy nových sloupů veřejného 
osvětlení. Pokládka asfaltových vrstev vozovky 
je naplánována na přelom října a listopadu. 
Celé dílo by mělo být hotovo a předáno do 
18. listopadu. 
Z důvodu kompletní rekonstrukce budou platit 
v lokalitě různá dopravní omezení, se kterými 
budou rezidenti zavčas seznámeni.
Prosíme o trpělivost a respektování dočasných 
omezení, bez kterých se taková rekonstrukce 
ulice neobejde. 

Tomáš Vokurka, místostarosta
Foto: archiv města Dobříše

Město Dobříš bodovalo v soutěži 
„Obec přátelská rodině“
V úterý 28. června 2022 ve 14.00 hodin proběhlo v Kaiser-
štejnském paláci v Praze slavnostní vyhlášení vítězů soutě-
že „Obec přátelská rodině a seniorům 2022“. Mezi vy-
brané obce, rozdělené do pěti kategorií dle počtu obyvatel, 
MPSV rozdělilo téměř 16 milionů korun, které poslouží na 
podporu výjimečných projektů zaměřených na rodiny a se-
niory. Letošní rok se do soutěže zapojilo rekordních 97 obcí, 
z nichž 28 dostalo v rámci slavnostního vyhlášení z rukou 
ministra Mariana Jurečky diplomy a symbolické šeky. 
Město Dobříš získalo za činnost knihovny Dobříš 3. mís-
to v  této soutěži, a to ve své III. kategorii (3 001–12 000 
obyvatel). S oceněním je spojena neinvestiční dotace na 
realizaci prorodinných aktivit ve výši 235 000 Kč. 
Blahopřejeme.

Ing. Eva Hladíková, projektová manažerka
Foto: archiv MPSV
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Jaké byly letošní Dobříšské pivní slavnosti? Opět zmoklé, ale jinak vydařené!

Své nejlepší zlatavé moky přivezlo do našeho 
města tentokrát jedenáct pivovarů a minipivo-
varů a návštěvníci tak mohli ochutnat světlá, 
polotmavá, tmavá i ochucená piva ze sklepů 
pivovarů Hostomice pod Brdy, Vagabund, Vlas-
tenec, Malý Janek z Jinec, Baštýř, Kytín, MMX 
Beer s. r. o., Cobolis, Chalupářského pivovaru 
Višňová, Psychovaru a pivovaru Všerad. Na akci 
samozřejmě nechybělo ani dobré jídlo, mnoho 
masa a slané pochoutky, které k pivu jedno-
značně patří.
O technické zajištění se postarala společnost 
DOKAS Dobříš, a cisternu s pitnou vodou zajis-

tila VHS Dobříš, za což těmto partnerům akce 
patří velký dík.
Program slavností zahájila v 15 hodin svým 
vystoupením skupina ALEX, k poslechu a tanci 
zahrál oblíbený Swing band Dobříš a v závěru 
akce patřilo pódium Duu John, které roztančilo 
a rozezpívalo všechny přítomné.
Dobříšské pivní slavnosti se tak jako v loňských 
letech vyvedly a opět potvrdily staré pravdy, 
které nám říkají, že pivo k Česku patří tak jako 
k Anglii déšť nebo třeba, že u piva se vždycky 
všechno vyřeší. A jestli jste na slavnostech byli, 
tak sami víte, že se vyřešilo v dobré náladě 
mnohé… Tak na zdraví!

Zpracovala DH 
Foto: Petr a Petra Švihlíkovi

Město Dobříš se zařadilo mezi města s dobrou odpadovou praxí
Na základě dobrých výsledků v odpadovém 
hospodářství se město Dobříš zařadilo mezi ty 
samosprávy, kterým se daří průběžně snižovat 
množství směsného, a naopak zvyšovat množ-
ství vytříděného odpadu. O to, jak na Dobříši na-
kládáme s odpady, se začala zajímat i nezisková 
organizace Arnika, která se dlouhodobě odpa-
dové problematice na celorepublikové úrovni 
věnuje. V květnu letošního roku město navštívil 
zástupce společnosti pan Ing. M. Havel, který 
se rozhodl zviditelnit výsledky našeho odpado-
vého hospodářství v článku a zařadil tak město 

do kategorie měst s dobrou odpadovou praxí. 
Arnika se věnuje mimo osvěty v odpadovém 
hospodářství (nebo ochraně ovzduší) i pořá-
dání soutěže s příznačným názvem „Odpadový 
Oskar“ pro obce s nízkou produkcí směsného 
odpadu (max. 150 kg / osoba / rok). Na zařaze-
ní do soutěže si zatím musíme počkat, protože 
průměrný občan na Dobříši ročně vyprodukuje 
zhruba 161 kg směsného odpadu. Přesto se jed-
ná o velmi dobré číslo. Celorepublikový průměr 
se pohyboval v roce 2021 kolem 194 kg / osoba 
/ rok. Produkci směsného odpadu snížíme pře-

devším tím, že své odpady budeme důkladně 
třídit. U některých odpadů je to poměrně jedno-
značné (papír, plastové obaly, nápojový karton 
atd.), ale co například s takovou žiletkou, prázd-
ným deodorantem nebo platem od vajíček? 
Víte si rady? Pokud váháte, podrobné informace 
o tom, jak které odpady třídit, najdete na webu 
SAMOSEBOU.CZ, který vám pomůže vaše odpa-
dy zatřídit do správné odpadové nádoby. 
Děkujeme, že třídíte!

Ing. Kateřina Rambousková, 
referentka životního prostředí 

Podmínky pro rodinné domy
Rodinné domy budou mít ná-
rok na jednu žlutou (na plast, 
kovové obaly a nápojové karto-
ny) a  jednu modrou (na papír) 

nádobu o velikosti 240 l. Zažádat si mohou 
i  domácnosti, které již barevnými nádobami 
disponují.

Podmínky pro bytové domy
Barevné kontejnery (žlutý a mod-
rý, vel. 1100 l, případně též 240 l) 
k bytovým domům je nutné řešit 
vzhledem k jejich kapacitě (počtu 

obyvatel) a umístění individuálně přímo s měs-
tem. Pokud máte v bytovém domě o kontejnery 
zájem, je nutné se domluvit s paní Ing. Rambou-

skovou prostřednictvím pověřených zástupců 
vašeho bytového domu na tel. 318 533 384 nebo 
e-mailu rambouskova@mestodobris.cz, kance-
lář č. 2.08, odbor výstavby a životního prostředí, 
2. patro (budova úřadu B, nad Penny Marketem).
Vyplněním dotazníku nevzniká automaticky 
nárok na nádobu. Přidělení nádob se odvíjí od 

Vážení občané, v letošním roce bude pravděpodobně otevřena výzva Operačního programu  
Životního prostředí (OPŽP) na podporu adresného sběru tříděných odpadů od domů. Město Dobříš 
chce v rámci výzvy žádat o dotaci na barevné nádoby k rodinným i bytovým domům. Pokud máte 
o nádoby na svoz tříděných odpadů zájem, vyplňte prosím nejpozději do 30. 9. 2022 dotazník, který 
naleznete na webových stránkách města a v papírové podobě na MěÚ Dobříš.

Barevné nádoby k rodinným a bytovým domům zdarma
úspěšného získání dotace z OPŽP. V případě, že 
dojde k nákupu barevných nádob, budete kon-
taktováni na e-mail, případně telefon. Akce bude 
realizována pravděpodobně během léta 2023.
Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Kontakt: Ing. Kateřina Rambousková, 
318 533 384, rambouskova@mestodobris.cz.

Dotazník v papírové podobě je možné vy-
plnit i na podatelně MěÚ nebo v kanceláři 
u paní Ing. Rambouskové na Odboru výstav-
by a životního prostředí.

Letošní 3. ročník Dobříšských pivních slavností se uskutečnil v pátek 26. 8. 2022 
ve skate/bike parku V Lipkách a přivítal stovky návštěvníků.
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Novinky ze Střediska zdraví, spol. s r. o.
Ordinace praktického lékaře pro 
dospělé přijímá nové pacienty
Lékařky: MUDr. Andrea Hronzová, MUDr. Eleono-
ra Lukač, zdravotní sestra: Bc. Zuzana Kremrová
Telefon: 318 542 508, e-mail: pl24@szdobris.cz
Ordinační hodiny od 12. 9. 2022:
pondělí 8.30–12.30, úterý 14.00–18.00
středa, čtvrtek, pátek 8.30–12.30
Smlouva se všemi zdravotními pojišťovnami.
Nová moderně vybavená ordinace se nachází 
v přízemí vpravo.

Kromě poskytování akutní péče provádíme také 
vstupní a preventivní prohlídky, součástí vybave-
ní je glukometr, přístroj na měření CRP, INR (krev-
ní srážlivosti), oxymetr ke stanovení saturace krve 
kyslíkem, dále nabízíme kvantitativní vyšetření 
okultního krvácení, od podzimu bude možnost 
24hodinové monitorace krevního tlaku. Mimo 
telefonického objednání nabízíme i  možnost 
e-mailové komunikace. Domluvíme se i s cizinci.

Zpracování a foto: Ing. Veronika Švagrová, 
jednatelka Střediska zdraví, spol. s r. o.

DOKAS Dobříš, s. r. o.
Hledáme zaměstnance na pozici: 
Mzdová účetní + personalistka

Náplň práce:
• vedení a kompletní zpracování personální 

a mzdové agendy v souladu s aktuální legis-
lativou a interními předpisy

• vedení příslušných výkazů a dokumentace 
pro komunikaci s příslušnými úřady

• organizování náboru pracovníků
• příprava a správa veškeré personální doku-

mentace
• vedení agendy pracovnělékařských prohlí-

dek
• zajišťování, plánování a organizace vzdě-

lávání zaměstnanců (evidence, zajišťování 
kvalifi kačních požadavků)

• evidence a hlášení pracovních úrazů
• správa BOZP a PO

Požadavky:
• orientace v oblasti personální a mzdové 

agendy
• znalost zákoníku práce
• práce s PC + program Byznys výhodou
• praxe v oboru minimálně 5 let

Nabízíme:
• odpovídající mzdové ohodnocení s navýše-

ním mzdy po zapracování
• zázemí stabilní společnosti
• přátelský kolektiv
Nástup je možný ihned.

KONTAKT: Lucie Kovářová 
• tel.: 606 641 470
• e-mail: sekretariat@dokas.cz

Výběrové řízení na obsazení 
pracovního místa „referent/ka
životního prostředí
Městský úřad Dobříš vyhlásil dne 1. 8. 2022 vý-
běrové řízení na obsazení jednoho pracovního 
místa „referent/ka životního prostředí – ZPF, 
zemědělství, rybářství“.

Pracovní náplň: výkon státní správy na úseku 
zemědělského půdního fondu, rybářství, rostli-
nolékařské péče, týrání zvířat
Pracovní poměr: na dobu určitou po dobu zá-
stupu za RD
Místo výkonu práce: Dobříš 
Platová třída: 9 (podle započitatelné praxe od 
19 730 Kč do 28 920 Kč) 
10 (podle započitatelné praxe od 21 260 Kč do 
31 240 Kč) – po absolvování zkoušky ZOZ
Osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební 
doby podle dosahovaných výsledků až 25 % PT 
Možný nástup: od 1. 11. 2022

Požadavky na uchazeče: 
• občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým 

pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)
• 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) 

Kvalifi kační předpoklad: vysokoškolské vzdě-
lání v bakalářském studijním programu nebo 
vyšší odborné vzdělání (přírodovědného nebo 
zemědělského směru výhodou)

Informace k dalším požadavkům na uchaze-
če, náležitosti přihlášky, přihlášku samotnou 
a další podrobnosti naleznou zájemci o pra-
covní místo na webových stránkách města 
v sekci Občan a úřad – Městský úřad – Volná 
pracovní místa.  
Písemnou přihlášku spolu s požadovanými do-
kumenty zasílejte tak, aby ji vyhlašovatel obdr-
žel nejpozději 5. 9. 2022 do 13.00 hod., na ad-
resu: Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 
263 01 Dobříš. Obálku označte heslem: „Výbě-
rové řízení – ZPF“. 
Bližší informace poskytne Ing. Alena Harmano-
vá, vedoucí odboru výstavby a životního pro-
středí, na tel. 318 533 380 nebo e-mailu harma-
nova@mestodobris.cz. 

Forenzní značení jízdních kol 
Jde o nejmodernější metodu, která je zalo-
žena na technologii mikroteček s obsahem 
jedinečného kódu DNA. Tyto mikrotečky 
přeneseme na vaše kola či kompenzační po-
můcky. 
Předmět zároveň opatříme samolepkou, která 
potencionálního pachatele upozorní, že věc 
označena syntetickou DNA a zároveň je zaregis-
trována v národním registru forenzního značení 
REFIZ. Vaše jízdní kolo se pak pro budoucího pa-
chatele stává bezcenné z hlediska jeho dalšího 

zpeněžení. Toto vše představuje silný nástroj při 
ochraně vašeho majetku a zejména jeho jedno-
značné identifi kaci.
Značení jízdních kol opět proběhne v září 2022. 
Pro informace o volných termínech volejte služeb-
nu MP, 318 533 391, každý všední den do 15.00.
Při označování je třeba mít kolo čisté a vzít si 
s sebou doklad o koupi kola a občanský průkaz. 
Značení je jen pro občany Dobříše a je ZDARMA. 

Eva Přibylová, prevence kriminality města
Foto: archiv MP Dobříš



14 | DOBŘÍŠSKÉ LISTY Z MĚSTA A RADNICE

Z důvodu stále rostoucích cen energií pro vás  
odbor výstavby a životního prostředí připravil pár rad,  
kde a jak v domácnosti ušetřit. Často stačí jen 
maličkosti, které nezaberou žádný čas navíc

1) Vyhodnocení největších žroutů energie 
v domácnosti a jejich stavu

Mezi spotřebiče s nejvyšší spotřebou elektric-
ké energie rozhodně patří lednička a pračka. 
U těchto i jiných spotřebičů je třeba brát v úva-
hu stáří a energetický typ spotřebiče. Většinou 
platí, že čím starší je to model, tím více energie 
spotřebuje. Pokud tedy vlastníte lednici star-
ší třeba deseti let, neváhejte s nákupem nové. 
Také moderní pračky spotřebují na jeden prací 
cyklus mnohem méně energie než podobné 
spotřebiče před deseti a více lety. Pokud se 
rozhodnete pro nákup nového spotřebiče, měl 
by vás kromě ceny zajímat hlavně jeho energe-
tický štítek, který popisuje provozní spotřebu 
energie, účinnost a také hlučnost. Nejúspornější 
a  nejefektivnější elektrospotřebiče jsou ozna-
čeny třídami A, B a C. Třídy B a C přitom zhruba 
odpovídají dřívějšímu označení A+++. Snížit 
spotřebu můžete rovněž správným používáním 
a pravidelnou údržbou. Zanesené filtry v myč-
kách, pračkách, klimatizacích, které zbytečně 
nutí zařízení pracovat na vyšší výkon, je dobré 
měnit. Do lednice dávejte opravdu vychladlé 
potraviny. Mrazák zbavujte námrazy a vrstev 
ledu. Říká se, že půlcentimetrová námraza zvýší 
spotřebu dokonce až o 30 %. 
Při praní prádla vsaďte na nižší teploty, šetřit 
tak budete nejen energie, ale i oblečení. Pračku 
i  myčku zapínejte pouze, pokud je naplněná. 
Pokud má vaše domácnost nárok na nízký tarif 
na elektřinu, snažte se maximálně využívat noč-
ní proud. Nárok na nízký tarif máte v případě, 
že vlastníte jedno z těchto zařízení: bojler, elek-
trické topení (například eletrokotel, podlahová 
vytápění, přímotop, …), tepelné čerpadlo k vy-
tápění domácnosti, elektromobil, akumulační 
nebo hybridní vytápění. Kdysi šlo hlavně o noč-
ní hodiny, dnes však máte časy s nižším tarifem 
i během dne. Těžit se dá tak i z funkce odložené-
ho startu u myček, sušiček nebo praček. 
Pozor také na úsporný stand by režim u domácí 
elektroniky. Pokud máte víc zařízení, která po 
vypnutí zůstávají v pohotovostním režimu, spo-
třebují opět nezanedbatelné množství energie. 
Zvažte, jestli tedy počítače, wi-fi routery, set top-
-boxy, nabíječky, televize, rádia, konzole, čističky 
vzduchu a vůbec všechno, co ovládáte na dálku, 
nevypínat úplně. To znamená tak, že na přístroji 
už nesvítí ani žádná stavová kontrolka nebo di-
gitální hodiny. 

Zvažte také výměnu varných elektrických skloke-
ramických desek za indukční. Ty jsou o  30–45  % 
úspornější. Dávejte také pozor, aby průměr hrnce 
vždy odpovídal velikosti použité plotýnky nebo 
hořáku. Při vaření používejte pokličku. Mohlo by 
se zdát, že jde o drobnost, ale vaření v otevřených 
nádobách bez pokličky je na spotřebu energie ná-
ročnější o 150–300 %. Navíc trvá podstatně déle. 

2) Sviťte LED žárovkami 
LED žárovky jsou až sedmkrát úspornější než 
ostatní. Pozor možná dejte jen v ložnici, kde 
vám modré světlo z LED žárovek může kompli-
kovat usnutí. A nezapomeňte zhasínat. LED sice 
šetří, ale pořád energii spotřebovávají.

3) Každý stupeň se počítá 
Nepřetápějte, snížením teploty o 1 ⁰C se sníží 
náklady na vytápění o 6 %.
Netopte nárazově, udržování konstantní teplo-
ty v radiátorech je levnější. 
Větrejte krátce, ale intenzivně několikrát za den. 
V různých místnostech udržujte různé tep-
loty (ložnice 18–19 ⁰C, obývací pokoj 20–22 ⁰C, 
koupelna 24 ⁰C, chodba 17 ⁰C, …), mezi jednot-
livými místnostmi pak zavírejte dveře. 
Před každou zimou kontrolujte těsnění oken 
a dveří a nevyhovující těsnění vyměňte. Pokud 
máte předokenní rolety nebo okenice, na noc 
je zavírejte, vzduch mezi oknem a roletou fun-
guje jako další izolační vrstva. 
Pravidelně radiátory odvzdušňujte, zbavujte 
je prachu a nezakrývejte je nábytkem nebo zá-
věsem. 
V případě nepřítomnosti delší než dva dny, 
temperujte na cca 15 ⁰C.

4) Neplýtvejte
Žijte pohodlně, užívejte si moderní vymoženosti. 
Ale když jdete na nákup, na tu chvíli byste mohli 
pozhasínat světla. Když odjíždíte na tři měsíce, 
vykliďte a vypněte i ledničku. Když už usínáte 
u zapnuté televize, nastavte si časovač, aby ji za 
hodinu sám vypnul. Uvidíte, že dokážete ušetřit, 
aniž by se vám žilo hůř. Pokud si osvojíte těchto 
pár jednoduchých návyků jak ušetřit, poděkuje 
vám nejen vaše peněženka, ale i životní prostředí.

Odbor výstavby a životního prostředí
Zdroj foto: unsplash.com

V Dobříši již počtvrté 
Zažít město jinak!
Zažít město jinak! na  téma „Bez zábran“ se le-
tos opět ponese ve znamení propojení něko-
lika akcí a míst v samém  centru Dobříše. Těšit 
se můžete na Dobříšský regionální trh, který 
se bude mimořádně konat až do 14.00 hodin 
na dobříšské alejce. V parku a na parkovišti 
za sokolovnou pro vás od 8.30 do 14.00 hodin 
přichystají program spolky, ale bude zde také 
probíhat zdravotní akce. Těšit se tedy můžete na 
divadelní, hudební, taneční či sportovní vystou-
pení, různé pohybové hry, ukázky taekwondo, 
Krav Magy, střílení na hokejovou branku, ská-
kací hrad, tvořivou dílničku, opékání špekáčků, 
možnost pikninku, vyjížďky na kole,... Po čtyřech 
letech také zavítá do našeho města Liga proti ra-
kovině s preventivním programem „Každý své-
ho zdraví strůjcem“. V  Husově parku bude po 
celý víkend probíhat Podbrdská výstava drob-
ného zvířectva (pro návštěvníky jsou připraveny 
ukázky králičího hopu, živá hudba, občerstvení 
atd.). Od 10.00 do 15.00 hodin proběhne přímo 
v sídle komunitního centra Brdy–Vltava, Pioný-
rů 892, společné vaření z výpěstků vlastní zahra-
dy a ochutnávka. Bližší informace k  programu 
budou zveřejněny na stránkách města Dobříše.

Za město Dobříš Šárka Krůtová
Akce je začleněna do projektu Dobříš  

– Zdravé město a místní Agenda 21 

Zažijte v sobotu 10. září 2022 
Dobříš jinak!  
Chcete se aktivně zapojit?
Chcete se aktivně zapojit do této akce (něco vy-
rábíte, umíte něco zajímavého a chcete to uká-
zat ostatním, ...)? 
Neváhejte a přidejte se k Zažít město jinak! 
Bližší info na e-mailu: krutova@mestodobris.cz.

Dobří(š) v pohybu
Město Dobříš pořádá již 7. ročník akce „Dob-
ří(š) v pohybu“, která je určena zejména dě-
tem a  rodičům. V  přehledu představujeme 
možnosti sportovního vyžití na Dobříši pro 
školní rok 2022/23. Akce proběhne v  týdnu 
od 5. do 9.  září 2022, nábory jsou vypsány 
v přehledu nebo dle domluvy s trenéry. S ně-
kterými sportovními spolky se můžete také 
potkat v sobotu 10. září na akci „Zažít město 
jinak!“ v parku za sokolovnou.  K této akci se 
také letos připojují spolky zaměřené na jinou 
činnost, než je sportovní. 
Nabídku sportů a zájmových kroužků pro 
děti a mládež v Dobříši najdete na straně 16.

Za město Dobříš Šárka Krůtová

Akce se uskuteční v rámci projektu Dobříš  
– Zdravé město a místní Agenda 21  

a kampaně Dny zdraví
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10 000 kroků pro zdraví
Dejte chůzi šanci!
Cílem výzvy není ujít každý den 10 000 kroků, 
ale chodit. Chodit častěji než doteď. Chodit 
v rámci běžných dnů místo toho, abyste jezdili 
autem. Chodit pro odpočinek těla i duše, cho-
dit pro radost i zdraví. Chodit kvůli sobě i jiným. 
Chodit pro lepší město i vztahy s kamarády.
Zkrátka oživit to, na co jsme možná už zapo-
mněli. 

Registrujte se od 1. 9. na Deset tisíc kroků ke 
zdraví – 10 000 kroků ke zdraví (desettisic-
kroku.cz).
V letošní jarní výzvě v souboji téměř stovky 
měst z celé ČR obsadila Dobříš 2. místo. Obhájí-
me tuto pozici společně i na podzim?

Za město Dobříš Šárka Krůtová
Akce se uskuteční v rámci projektu Dobříš 

– Zdravé město a místní Agenda 21 
a kampaně Dny zdraví

Zdroj: Deset tisíc kroků ke zdraví – 10000 kroků 
ke zdraví (desettisickroku.cz) 

Vyjeďte si s Honzou 
Tománkem – bez zábran
Kolo a vy, handbike a Honza Tománek, a k tomu 
pěkná společná sobotní vyjížďka. Kdy že se to 
uskuteční? Také v  sobotu 10. 9. 2022 se sra-
zem účastníků na parkovišti za sokolovnou 
v 9.50 hod. Trasu prozradíme náznakem (pove-
de z Dobříše přes Rosovice, Svaté Pole zpět do 
Dobříše – cca 15 km) a je vhodná spíše pro zdat-
nější děti, samozřejmě jsou zvaní i dospělí. V cíli 
bude čekat na účastníky vyjížďky malé občer-
stvení a také možnost si s Honzou Tománkem 
popovídat třeba o překonávání různých zábran.

Foto: archiv Honzy Tománka

Ukliďme Česko
Město Dobříš se opět zapojuje do dobrovolnic-
ké úklidové akce Ukliďme Česko, která probí-
há na území celé České republiky, kdy hlavním 
podzimním úklidovým dnem je 17. září, a jejímž 
cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky 
a nepořádek. 

Sraz dobrovolníků bude v sobotu 17. září 2022 
v  9.00 hodin před Městským úřadem Dobříš, 
Mírové náměstí 119, kde budou k dispozici pro 
všechny účastníky pytle i rukavice. Současně 
bude zajištěn svoz všech nasbíraných pytlů.  
Pokud byste se rádi účastnili této úklidové akti-
vity, ale nemáte volný čas v uvedeném termínu, 
kontaktujete místního organizátora za město 
Dobříš e-mail: krutova@mestodobris.cz, mobil: 
776 785 781.
Děkujeme za vaši spolupráci a těšíme se na vás!

Za město Dobříš Martina Uhrinová
Akce je pořádána v rámci projektu Dobříš 

– Zdravé město a místní Agenda 21 



16 | DOBŘÍŠSKÉ LISTY Z MĚSTA A RADNICE

Aerobik studio Orel Dobříš
Sportovní kroužky pro děti 
1–14 let: batolátka, MTV, tik-
-tok, zumba, gymnastika, 
akrobatická gymnastika, 

moderní gymnastika, roztleskávačky, balet, ho-
oping, celonárodní projekt Děti na startu, atleti-
ka, parkur, aerobik, step aerobik. Závodní oddíl 
5–26 let: aerobik, step aerobik, zumba, dance. 
 Klára Jandová, mob. 603 904 952
 Hedvika Kloudová, mob. 736 754 261
info@aerobikdobris.cz
www.aerobikdobris.cz

Atletika
SK Sporting Příbram
Sportovní oddíl atletiky pro 

děti od 9 do 13 let. Tréninky v úterý a ve čtvrtek. 
 Jaroslava Michálková, mob. 606 776 712
jaroslava.michalkova@email.cz
www.sksporting.cz

Fotbal
Městský fotbalový klub (MFK) 
– rozpis dle tréninků uveden 
na stránkách klubu i s kontakty 
na dané trenéry, ale i na www.

mestodobris.cz.
 Martin Hemr, mob. 602 419 895
 Pavel Foltýn, mob. 605 764 851
m.hemr@anbremetall.cz; p.folty@seznam.cz
www.mfkdobris.cz

Ge-Baek Hosin Sool
Výuka korejského bojového 
umění taekwondo.
Nábor: úterý 6. 9.,
16.45–18.15 hod.

 Tomáš Dušánek, mob. 773 085 704
dusanekt@gmail.com
www.tkd.cz

Tělárna
Silově kondiční cvičení 
s  Kettlebell (KB), cvičení pro 
děti 5–8 let (KIDZ 5–8), cviče-
ní pro mládež 9–14 let (KIDZ 

10–16), Animal Flow, cvičení pro PEVNÁ ZÁDA 
– Metoda SM Systém.

 Lukáš Rác, mob. 777 845 353
info@telarna.cz
https://telarna.cz

KAPAP CZECH – izraelská 
sebeobrana
Výcvik funkční sebeobrany 
pro děti, mládež i  dospělé 

(od 4 do 80 let).
Nábor: pondělí 26. 9. – 16.00 hod. bojová pří-
pravka (4–7 let), 17.00 hod. školáci (8–13 let), 
19.00 hod. dospělí (14+).
 Michal Janoušek, mob. 605 130 057
mike@kapap-czech.cz
www.kapap-czech.cz

Gymnastika Dobříš
Pro děti a mládež 4–15 let. 
Dospělí.

Přípravka roč. 2016, 2017, 2018 – nábor úterý 
6. 9. od 15.00 do 16.00 hod. sokolovna Dobříš.
Gymnastika pro radost 1.–9. tř. nábor úterý 
13. 9. od 15.00 do 16.30 hod. sokolovna Dobříš.
Parkour – začátečníci i mírně pokročilí 1.–9. tř. 
nábor pátek 9. 9. od 17.00 hod. ZŠ Dobříš, Lidic-
ká 384. Sportovní gymnastika, teamgym, par-
kour i závodní.
 Soňa Lásková, mob. 603 160 927
 Jitka Holcová, mob. 777 145 603
info@gymnastika-dobris.cz
www.gymnastika-dobris.cz

OK Dobříš
Orientační běh – náborový 
trénink středa 7. 9. od 18.00 
hod., vchod do anglického 
parku. Tréninky každou stře-

du. Pro děti od 7 let.
 Markéta Žižková, mob. 739 698 247
 Jana Bochenková, mob. 602 394 614
okdobris@seznam.cz
www.okdobris.cz

Fitforma.cz
Disco aerobik (6–13 let) – 
pondělí 15.00 hod. (moderní 
tance, zábavné choreogra-

fie). Roztleskávačky/Hoopdancing (5–10 let) 
– pondělí 14.00 hod. (hravé cvičení a tančení 
s  třásněmi i  obručemi pro radost z pohybu). 

Discodance (12–17 let) – pondělí od 16.00 hod. 
Naučte se tančit, improvizovat. Nábory a první 
lekce zdarma probíhají 12. 9. 
 Martina Dvořáková, mob. 606 130 291
martina.mail@centrum.cz
www.fitforma.cz

Sportovní akademie Dobříš
Atletika, florbal, gymnastika, 
orientační běh, plavání, lyžová-
ní, windsurfing, kajak, paddle-
board, sportovní kurzy. 

 Michal Ciboch, mob. 777 305 266
m.ciboch@gmail.com
www.sportovniakademiedobris.cz

T. J. Sokol Dobříš
Cvičení různého druhu: všestran-
ná cvičební průprava, florbal, 
rope skipping, aerobik, tanec. 
Nábor po celý tyden 15.00–21.00 

hod. dle cvičebního rozvrhu.
 Gita Otavová, mob. 732 838 444
gita@sokoldobris.cz 
www.sokoldobris.cz

Tenis Centrum Dobříš
Seznámení s tenisem zábavnou 
formou. Výuka tenisu, kondiční 
příprava.
 Martin Beran, 

mob. 777 282 723
mpberan@seznam.cz
www.teniscentrumdobris.com

HC Dobříš
Lední hokej a bruslení, 2–3× 
týdně pro děti ve věku 4–12 
let.

 Štěpán Souček, mob. 774 457 717 
 Michal Dragoun, mob. 605 214 806
 Michal Ciboch, mob. 777 305 266 
 Karel Máša ml., mob. 606 803 326
hcdobris@hcdobris.cz, stepan.soucek@hcdob-
ris.cz
www.hcdobris.cz

V případě zájmu či otázek kontaktujte tre-
néry, vedoucí či koordinátory na uvedených 
číslech nebo e-mailem.

Dobří(š) v pohybu: Nabídka sportů pro děti a mládež v Dobříši 2022/2023

Dobří(š) v pohybu: Nabídka zájmových kroužků pro děti a mládež v Dobříši 2022/2023

Modeláři Dobříš
1× týdně společné setkání 
na 2 hodiny pro děti od cca 
10 let věku (ale případně i pro 
dospělé); stavba a povrchová 

úprava plastikových modelů letadel, tanků, lodí; 
zkoušení novým modelářských metod; návštěvy 
modelářských soutěží a dalších podobných akcí.
 Tomáš Vokurka, mob. 728 074 851
 Jaroslav Sauer, mob. 775 605 892
t.vokurka@post.cz, modelari.dobris@gmail.com 
www.dobrismodel.cz 

Pastorační centrum sv. To-
máše
Výtvarka s Mirem a Danie-
lou – tvořivé setkávání pro děti 

školního věku pod odborným vedením výtvar-
níků Miro Pograna a Daniely Doubkové: kresba, 
malba, grafika a další techniky. Výuka od října 
každou středu. 
 Veronika Tetuová, mob. 775 852 341
pcstomas@volny.cz
www.farnostdobris.cz

Rodinné centrum Dobříšek
Aktivity pro nejmenší děti, krouž-
ky pro předškolní, školkové 
a  školní děti, kurzy pro mládež, 
dospělé a seniory. Bohatý rozsah 
aktivit od vzdělávacích, kreativ-

ních po sportovní.
 Veronika Liotard, mob. 608 459 559
koordinator@dobrisek.cz, www.dobrisek.cz

Chodící dřevo z Dobříše
Loutkařský kroužek – pro všechny generace 
(loutkoherectví, herectví, výroba loutek, řez-
bářství, scénografie a kostýmy, masky, režie, 
scenáristika, divadelní hudba) – od října každé 
pondělí 16.00–18.00 hod. 
Výroba loutky – od 3 let pro všechny generace 
(sestavování loutky, řezbářství, malování, vrtání, 
zatloukání atd.).
Výtvarný kroužek – od 8 let pro všechny gene-
race od října: modelování, malba, krajinná mal-
ba (olej, akryl, akvarel), kresba, malba na hed-
vábí, rychlokresba, grafické techniky, mozaiky, 
šperkařství, drátování, řezbářství atd.
 Eva Hellerová Hodinková, mob. 601 058 062
evahodinkova@gmail.com 
www.evahodinkova.rajce.net 
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Zapojené spolky a sportovní 
kluby budou pořádat 
dny otevřených dveří spojené 
s náborem dětí i dospělých 
do svých kurzů.

��–������������
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1. ZŠ Dobříš: Už se těšíme na nový školní rok a připomínáme školní rok 2021/22

Září – Techmánie Plzeň 7. ročník

Listopad – školní časopis

Leden – LVVZ 7. ročník, zimní školy v přírodě

Březen – den otevřených dveří

Květen – Štědronín 6. ročník

Září – T-Mobile olympijský běh

Prosinec – Vánoční cinkání, videopozdrav

Leden – pasování prvňáčků na čtenáře

Duben – přijímací zkoušky nanečisto 8. ročník

Červen – vystoupení dramatického kroužku

Říjen – drakiáda ŠD

Prosinec – Vánoční cinkání, videopozdrav

Únor – Hrajeme si na školu I

Květen – výstava výtvarných prací

Červen – rozloučení s deváťáky



DOBŘÍŠSKÉ LISTY | 19ŠKOLY

Určitě si nemyslíte, že s vydáním vysvědčení se 
škola zamkne a má také prázdniny! Naše škola 
ani nevydechla po ruchu posledního dne a už se 
třídy začaly malovat, uklízet a dále připravovat 
na nový školní rok…
To vše ale za stálého provozu, který byl sice 
prázdninový, ale nebyl bez dětí: příměstské tá-
bory od gymnastiky až po letní příměstské tá-
bory pro ukrajinské děti dočasně žijící v našem 
městě, a samozřejmě – v prvním patře školy 
v Lidické je už několik let dětská skupina Čáp, 
která musí mít provoz.
Standardní opravy a údržba budovy, mytí oken 
a zalévání květin – i to je letní práce paní školnice 
a uklízečky. Letos ovšem přibyl i rozsáhlý „stěho-
vací manévr“, protože pobyt v kanceláři ředitelny 

mi byl po šesti letech ukončen, tak jsem měsíc 
třídila, zakládala a ukládala dokumenty, které 
se musí archivovat, aby s novým školním rokem 
měla nová paní ředitelka čistý pracovní stůl…

Novou ředitelkou ZŠ Lidická je Mgr. Michaela Fejtová Krajská
Na základě konkurzního řízení na pozici ředi-
tel/ka ZŠ Lidická byla vybrána Mgr. Michaela 
Fejtová, která od 1. 9. 2022 oficiálně nastupu-
je do své funkce. Nová paní ředitelka převza-
la nyní vedení školy do svých rukou a hodlá 
se mu věnovat naplno. V nové funkci čeká 
paní Fejtovou mnoho povinností týkajících 
se nejen samotné školy, pedagogů a žáků, 
ale i jejich rodičů a spolupráce s vedením 
města. Před zahájením školního roku tak 
převzala paní Fejtová mnoho informací od 
místostarostky Dagmar Mášové, která se 
v Dobříši věnuje právě oblasti školství.
„Nové paní ředitelce přeji v její funkci mnoho úspě-
chů a věřím, že škola bude pod jejím vedením fun-
govat minimálně stejně dobře, jako tomu bylo do-
posud. ZŠ Lidická je pro naše město velmi důležitá. 
Děti ve škole mají speciální potřeby, které je třeba 
ve spolupráci s rodiči a ostatními pedagogickými 
pracovníky naplňovat,“ řekla po schůzce s  no-
vou paní ředitelkou paní místostarostka 
Dagmar Mášová.

Slovo nové paní ředitelky  
Mgr. Michaely Fejtové Krajské
Ač jsem původně vystudovala střední průmys-
lovou školu, táhlo mě to k práci s dětmi. Vystu-
dovala jsem postupně vychovatelství a speci-
ální pedagogiku, kterou jsem zakončila státní 
zkouškou ze speciálně pedagogické diagnostiky 
a  poradenství. V rámci dalšího studia jsem po-
kračovala ve studiu učitelství pro 1. stupeň a uči-
telství odborných předmětů. Mám specializační 
studium určené pro metodiky školní prevence 

a  metodiku pro vedení školních parlamentů. 
Od  roku 2004 jsem postupně pracovala jako 
učitelka s dětmi různého věku, s dětmi se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami, s žáky střední 
školy i studenty vyšší odborné školy. 
Jsem matkou dvou dospělých dcer, manželkou 
učitele, který před třemi roky zdárně překonal 
akutní leukémii, majitelkou čtyř koček z útulku, 
a především člověk s velkým srdcem. Na Zá-
kladní škole Lidická v Dobříši jsem nyní pátým 
rokem a troufnu si říct, že jsem si s žáky i rodiči 
takzvaně padla do noty. Snažím se brát každé-
ho žáka jako individuální bytost s vlastními po-

třebami a názory a hledám v každém to dobré. 
Mým cílem je rozvíjet školu za pomoci žáků, 
rodičů, nápaditých a vstřícných pedagogů, ote-
vřít ji veřejnosti. Budu se snažit, aby se zde učily 
spokojené děti, protože o to snadnější je takové 
dítě ideálně rozvíjet. A především, aby děti cítily, 
že jsou důležitou součástí života naší školy a zá-
leží nám na nich. A od spokojených dětí je jen 
krůček ke spokojeným rodičům. Pak věřím, že 
mohu být spokojená i já.

Zpracování a foto: 
Denisa Havlíčková

Akademie třetího věku – A3V VISK Dobříš
Vzdělávací institut Středočeského kraje otevírá pro akademic-
ký rok 2022/2023 – podzimní semestr, ve spolupráci s městem 
Dobříší studium pro seniory: 

LABYRINTEM CTNOSTÍ A NEŘESTÍ – II.
Jednosemestrální studium bez závěrečných zkoušek 
– určeno pro: seniory a další zájemce.

• Termíny konání: říjen 2022 – leden 2023
•  12. 10., 14. 11., 16. 12. 2022, 16. 1. 2023
Cena: 800 Kč / semestr 

Studium zajišťuje středisko Příbram Vzdělávacího institutu 
Středočeského kraje 

Místo konání: Pastorační centrum sv. Tomáše,  
Na Nábřeží 1650, Dobříš

Lektoři: Mgr. Ivan Bauer, Mgr. Radek Kotlaba

Přihlášky ke studiu se přijímají: e-mailem: dubnicky@visk.cz, 
tel. 731 470 381. 
Přihlášku můžete podat do 15. 9. 2022.

ZŠ Lidická Dobříš  
a nový školní rok

Naše škola se zaměřuje na vzdělávání dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami, s mentál-
ním postižením, se zdravotním postižením: spe-
cifické poruchy učení, poruchy chování a  děti 
s  kombinací zdravotního postižení a s autis-
mem. Máme osmdesátiletou tradici kvalitního 
vyučování s individuálním přístupem ke každé-
mu žákovi, vzdělávání probíhá ve třídách se sní-
ženým počtem žáků. Žáci se pravidelně účastní 
různých soutěží, součástí vzdělávací a výchov-
né práce jsou pravidelné návštěvy divadelních 
a  hudebních představení, výlety, exkurze, pla-
vecký výcvik, turistické vycházky a jiné. Naším 
cílem je vychovávat žáky, kteří dokáží co nejvíce 
využít svůj duševní i fyzický potenciál. Snažíme 
se, aby naše škola byla místem, kam se žáci těší, 
jsou spokojeni a cítí se bezpečně.
Přeji nové paní ředitelce hodně zdaru v její práci.

Mgr. Eva Burešová
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Nový školní rok v ZŠ TRNKA
Školní rok 2022–2023 bude pro Trnku význam-
ným milníkem. Poprvé totiž bude naše škola 
kompletní, to znamená, že budeme mít za-
stoupeny všechny ročníky od 1. až do 9. třídy. 
Celkem budeme vzdělávat 142 dětí, o které se 
bude starat 21 učitelů a 9 asistentek pedago-
ga. Novinkou pro nás bude změna dodavatele 
obědů, které budeme vozit ze školní jídelny 
v Příbrami. 
Naši pedagogičtí pracovníci ovšem nezaháleli 
ani o letních prázdninách. V červenci se usku-
tečnilo třídenní setkání učitelů a asistentů, kteří 
pracují na 2. stupni. Kromě reflexe uplynulých 
projektů jsme plánovali projekty budoucí, vě-
novali jsme se také způsobu hodnocení žáků, 
spolupráce učitelů s asistenty nebo tomu, co je 
třeba pro dobré fungování druhostupňové-
ho týmu. Kromě tohoto setkání si každý učitel 
připravoval tematické plány pro své předmě-

ty, třídní učitelky plánovaly zářijové adaptační 
výjezdy a vedení školy skládalo rozvrhy a pro-
mýšlelo harmonogram i celkovou organizaci 
nového školního roku. V srpnu jsme poprvé 
vyjeli na společný letní výjezd, při kterém jsme 
se věnovali důležitým otázkám, které jsou pro 
naši práci nyní aktuální a skrze společné pracov-
ní i nepracovní zážitky jsme se naladili na nový 
školní rok. Jaký bude a co nás v něm čeká? Jak se 
podaří realizovat naše projekty a plány? O tom 
vás budeme pravidelně informovat nebo může-
te sledovat naše webové stránky www.zstrnka-
dobris.cz či facebook.

TRNKAKCE – mimoškolní aktivity pro děti 
z Dobříše i okolí (nejen pro ty trnkové):
Tvořivé ruce, Šachový kroužek, Hra na kytaru, 
Hra na ukulele, Zdravověda, Psaní všemi deseti, 
Programování, Školní kapela, Jóga.

Aktivity pro dospělé: Sbor, Francouzština pro 
začátečníky, Ukulele pro dospělé.
Kroužky začínají 19. 9., přihlašování je od 1. 9. 
Chystáme také akce zaměřené na Digitální sto-
pu, Šití, Vánoční tvoření.
Více na stránkách školy a na facebooku.

Mgr. Markéta Svobodová

Před začátkem prázdnin se 5. MŠ Dobříš rozzářila portréty předškoláků 
a originální krabicovou výzdobou 

Děti z celé školky si pohrály s barvami a vyzdo-
bily obyčejné papírové krabice svými obrázky, 
na kterých mohli nejen rodiče, ale i kolemjdoucí 
vidět krásná sluníčka, domečky, kytičky, autíč-
ka nebo zvířátka... prostě všechno, co děti mají 
rády a co jim dělá radost, přenesly na povrch 
krabic a zcela tak změnily jejich vzhled.
Stejně jako v jiných dobříšských školkách se 
i v 5. MŠ Dobříš nejstarší děti loučily se svou milo-
vanou školkou... Na rozloučenou si všechny holky 

i kluci zkusili namalovat vlastní autoportrét, který-
mi se pak vyzdobila okna po celé budově školky.
Konec školního roku 2021/2022 byl pro školku 
na Větrníku spojený navíc ještě s jedním velkým 
loučením… Po čtyřiceti třech letech se s dětmi, 
rodiči i svými kolegy rozloučila také paní ředi-
telka Jitka Šedivá. Ta tuto mateřskou školu vedla 
třicet jedna let. Za celé město a nespočet dětí 
ještě jednou touto cestou všichni vzkazujeme: 
DĚKUJEME, DĚKUJEME, DĚKUJEME!

Na základě konkurzního řízení nyní na pozi-
ci ředitelky 5. MŠ Dobříš nastupuje od 1. 9. 
2022 paní Jana Trombíková, která ve školce 
působí již od roku 1994 jako učitelka. Chod 
školky a  kolegyně tak velmi dobře zná a na 
práci paní Šedivé hodlá navázat v podobném 
duchu a školku samozřejmě rozvíjet i nadále.

Zpracování a foto:
 Denisa Havlíčková

5. MŠ Dobříš vede od 1. 9. 2022  
paní Jana Trombíková
Od 1. 9. 2022 má 5. mateřská škola v Dob-
říši novou paní ředitelku. Na základě výbě-
rového řízení se jí stala paní Jana Trombí-
ková, která v této školce již řadu let pracuje 
jako paní učitelka. 
„5. MŠ Dobříš je pro mě srdeční záležitostí.  
Určitě se budu ze všech svých sil snažit navá-
zat na vynikající práci mé předchůdkyně paní 
Jitky Šedivé a školku dál vylepšovat po všech 
stránkách,“ sdělila při svém jmenování paní 
Trombíková.

„Paní ředitelce blahopřeji. Nastupuje do krásné, 
fungující a zavedené školky. Přeji hodně nadše-
ní, energie a sil pro práci ředitelky, radost z práce 
s dětmi, kolegyněmi a spokojené rodiče,“ popřála 
nové paní ředitelce místostarostka Dagmar 
Mášová.
Jana Trombíková pracovala v 5. MŠ Dobříš vět-
šinu svého profesního života jako učitelka a na 
svou novou roli ve školce se těší. 

Zpracování a foto: Denisa Havlíčková
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Kvalitní školy jsou základem úspěchu našich dětí a rozvoje města 
Prázdniny právě skončily a je čas se zamyslet 
nad výzvami, které čekají město jako zřizo-
vatele škol. 
Dobříšské školy fungují velmi dobře a učitelům 
a ředitelům za to patří náš obdiv a velké podě-
kování.
Máme několik škol a školek. Každá z nich má 
jedinečný vzdělávací program a vlastní tradici. 
Zároveň je spojuje přátelská a rodinná atmosfé-
ra, kultura tolerance a pestrá nabídka aktivit pro 
děti a žáky. 
V uplynulých letech se podařilo uskutečnit 
několik investičních akcí, z nichž zejména 
výstavba nového pavilonu 2. ZŠ posílila ka-
pacitu základních škol. Většina škol vybu-
dovala v uplynulých letech nové moderní 
učebny či kuchyně a jídelny. Nyní proběhla 
oprava fasády 1. ZŠ. Problémem zůstává ne-
dostatečná kapacita tělocvičen. Tu chceme ře-
šit výstavbou nové sportovní haly. Stejně tak 
je třeba dokončit projekt přestavby půdy nad 
4.  mateřskou školou. Obdobně bude město 
muset rozšířit výukové kapacity pro ZUŠ. Kapa-
citu pro předškolní vzdělávání je žádoucí navy-
šovat podporou zakládání dětských skupin. 
Aktuálně spatřujeme velký problém v ra-
zantním nárůstu cen energií, který se v zimě 
významně dotkne nás všech, tedy i škol. Hle-
dáme alternativy k současnému vytápění ply-
nem, např. instalací fotovoltaických panelů.
Kromě důležitých materiálních podmínek se 
veřejnost v našem městě stále živěji zajímá 
o  kvalitu a efektivitu samotného vzdělávacího 
procesu. Vycházíme z principu, že za kvalitu 
vzdělávání ze zákona zodpovídá především ře-
ditel. Část zákonné zodpovědnosti ovšem při-
padá i zřizovateli. Jsme přesvědčeni, že je třeba 
více zapojit město jako zřizovatele do debaty 
o tom, jak vzdělávání probíhá. Jde nám přede-
vším o zintenzivnění podpory ředitelům. 
Město naší velikosti by mělo výrazně zkvalitnit 
servis poskytovaný našim školám. Jsme pře-
svědčeni, že město může ředitelům pomáhat 
daleko účinněji než dosud nejen s administrati-

vou žádostí o dotace na modernizaci výukových 
prostor a školních pomůcek, ale i s řešením otá-
zek hospodaření škol. Tím by ředitelům zbylo 
více prostoru na to, co má být jejich hlavním 
úkolem – věnovat se řízení a zkvalitňování pe-
dagogického procesu. Chceme proto při měst-
ském úřadu vytvořit odbor školství.
Chceme také vytvořit účinnou platformu pro 
debatu rodičů, ředitelů a pedagogů s cílem pro-
hloubit vzájemnou spolupráci dobříšských škol 
ve snaze o zvýšení kvality vzdělávání. Takovým 
nástrojem by se měla stát školská komise, kte-
rá by měla být prostorem pro takovou debatu. 
Také zástupci města ve školských radách by měli 
aktivněji pomáhat ředitelům při řešení problé-
mů, které je trápí ve vztahu ke zřizovateli – tedy 
městu. 
Významnou vzdělávací institucí na Dobříši je 
také Gymnázium Karla Čapka. Byť jde o školu 
zřizovanou krajem, jsme přesvědčeni, že město 
by mělo s gymnáziem intenzivně spolupracovat 
a zapojit jej do debat o celkové kvalitě vzdělává-
ní na Dobříši.

Již existující komise prevence kriminality by 
měla ve spolupráci se školami a dalšími subjek-
ty věnovat zvýšenou pozornost řešení někte-
rých patologických jevů, které se ve městě ob-
jevují a narušují zdravý vývoj dětí a mladistvých. 
Máme na mysli zejména rostoucí kriminalitu 
včetně užívání drog mladými lidmi. Město by 
mělo vybudovat „klub pro náctileté“, v němž by 
starší děti (především žáci 2. stupně ZŠ) mohli 
smysluplně trávit volný čas. K využití pro tako-
vý klub se nabízí například proluka na náměstí 
u hotelu Heinz. 
Prevence kriminality a přibývající psychické 
problémy dětí si žádají širší podporu ze strany 
města, výraznější zapojení psychologů, meto-
diků prevence či koordinátorů mimoškolních 
aktivit do výchovy žáků ve školách. Žáci i jejich 
rodiče dnes více než dříve potřebují mít mož-
nost konzultovat s těmito odborníky výchovné 
problémy. Chceme proto hledat nástroje, jak fi-
nančně pomoci školám tyto poradenské služby 
rozšířit.

Bc. Dagmar Mášová, místostarostka
PhDr. Jan Bureš, Ph.D., 

učitel na Gymnáziu Karla Čapka

Foto: archiv místostarostky

Třídy, chodby a další prostory 4. MŠ Dobříš  
se přes prázdniny změnily k nepoznání
V budově 4. MŠ Dobříš se celé prázdniny pracovalo. Díky získané dotaci prošla velká část školky 
rekonstrukcí, a děti tak v září přivítaly nové a světlé chodby, krásně vymalované a vyzdobené třídy, 
interaktivně vybavené prostory a oživené šatny. Příjemnější je nyní prostor kuchyně, kde budou 
paní kuchařky dětem připravovat jídla v částečně nově vybavené kuchyni. 
Zásadní a největší opravou v budově 4. MŠ Dobříš prošly školní chodby, kuchyně a prostor 
určený pro adaptační skupinu dětí z Ukrajiny. 
„Podlahy v prostorách budovy byly už ve velmi špatném stavu a já jsem ráda, že se nám podařilo je vy-
měnit za zbrusu nové a velmi kvalitní. Nový povrch byl položen v chodbách, na schodišti a v kuchyni. 
Značnou část školky jsme také nově vymalovali a na stěny dětem a jejich rodičům namalovali edukativní 
prvky, díky kterým propojujeme rodiče a děti se školkou samotnou. Do tříd jsme zároveň pořídili nový 
nábytek a další vybavení. Díky nově navázané spolupráci s firmou Meru sport mají nyní děti k dispozici 
řadu moderních, interaktivních a naučných pomůcek, které využijeme během celého roku. Doufám, že se 
nový vzhled školky bude líbit hlavně dětem a že se do školky budou každý den těšit,“ upřesnila k velké 
prázdninové rekonstrukci ředitelka školky Andrea Hornová.
Rekonstrukce 4. MŠ Dobříš byla finančně náročná. Z celkové částky bylo 80 % hrazeno z dotace 
a zbytek zafinancovalo město Dobříš z vlastních zdrojů. 
Vedení školky zároveň touto cestou vyjadřuje své velké poděkování městu Dobříš, a především 
paní Markétě Samcové, která pomohla celou dotaci vyřídit. Při rekonstrukci zároveň velmi pomohli 
pracovníci VHS Dobříš, Dokas Dobříš a další dobrovolníci z řad rodinných příslušníků a pracovníků 
školky. V neposlední řadě pak patří opět velké poděkování panu P. Sevaldovi, jehož dobříšská firma 
finančně podpořila celý tento projekt a modernizaci budovy. 

Zpracování a foto: Denisa Havlíčková
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Knihovna: herní víkend, Noc literatury, procházky Dobříší a Týden knihoven
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, už se nemů-
žeme dočkat, až si po uběhaných prázdninách 
přijdete odpočinout k nám do knihovny. A tak 
jsme pro vás kromě spousty nových knih připra-
vili také několik spoust lákavých programů:

HERNÍ VÍKEND V KNIHOVNĚ – pátek 2. 9.  
od 18.00 / sobota 3. 9. od 10.00 do 18.00

Pátek: Superfarmář, Bang! / sobota: Krycí jména, 
Dominion.
Vhodné i pro úplné začátečníky, herní pravidla 
budou před turnajem vysvětlena. Startovné: 
50 Kč za turnaj, slevy pro přihlášené. Hodnotné 
ceny od distributorů a knihovny! Spaní v knihov-
ně možné. Přihlášky na proton@mail.com.

KNIHOMRNĚ – pondělí 5. 9. od 10.00

Speciální program pro děti (zejména) od 0 do 
5  let s rytmy, říkankami, písničkami, pohádkou 
a pohybovými i dalšími různorodými prvky pra-
videlně jednou měsíčně, vstup volný. Ozvěte se 
nám na knihovna.dobris@seznam.cz, popř. na 
tel. č. 777 299 044, nabídneme vám místo ve 
skupině se stejně starými dětmi.

VÝTVARNÁ DÍLNA S JÍŤOU: VESELÁ MUCHO-
MŮRKA – pondělí 5. 9. od 12 do 17 hodin

Stačí dát si ji na stůl, a hned budete mít dobrou 
náladu! Vyrobit ji není těžké a Jíťa vám pomůže. 
Vstup volný, materiál zdarma.

BALENÍ UČEBNIC ATYPICKÝCH FORMÁTŮ  
– středa 7. 9. od 12 do 17 hodin

Pomůžeme vám zabalit učebnice, které se ne-
vejdou do typizovaných obalů. Cena za materiál 
10 až 15 Kč / kus.

RUČPRČKY – úterý 13. 9. od 18.00

Základy háčkování, pletení, nové vzory a tech-
niky, originální výrobky, veselá nálada a neko-
nečně trpělivá pomoc lektorky Lenky Kšanové. 
Setkání jsou otevřená komukoli, bez předchozí 
domluvy; materiál a jehlice či háček s sebou! 
Pravidelně jednou měsíčně v úterý od 18.00 do 
19.30. Vstup volný.

NOC LITERATURY – středa 21. 9. od 19.00  
v RELAX BOoXu před knihovnou

Ukázky z novinek evropské literatury v podání 
oblíbených herců Lukáše Typlta a Jitky Smutné, 
která vám navíc v pauzách mezi čtením zazpívá 
několik šansonů ze svého repertoáru. Ku zpří-
jemnění atmosféry též nabídneme malé ob-
čerstvení. Noc literatury je malý svátek čtenářů 
a probíhá v mnoha městech a obcích v celé re-
publice na různých netradičních místech, u nás 
letos v nové venkovní čítárně. Vstup volný.

AŤ ŽIJE RODINA! – sobota 24. 9. od 17 hodin

Program pro děti, rodiče i prarodiče s hudbou, 
čtením, divadlem, výtvarnou dílnou a domácím 
občerstvením. Vstup volný.

MALÁ DOBŘÍŠSKÁ UNIVERZITA
Cyklus přednášek pro veřejnost na nejrůznější 
zajímavá témata. Přihlášky pro další semestr při-
jímáme od 12. 9., zvýhodněná cena za 3 před-
nášky je 150 Kč. Můžete se těšit například na 
zajímavé povídání o Severní Koreji či vyprávění 
cestovatele Jakuba Greschla. První přednáška 
proběhne ve čtvrtek 6. 10. Nabízíme též před-
platné jako dárkový balíček.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU  
– přihlášky od poloviny září

Ve spolupráci s Českou zemědělskou univer-
zitou v Praze otvíráme další ročník virtuálního 
univerzitního studia. Téma semestru: Michelan-
gelo Buonarroti, 6 přednášek celkem za 400 Kč – 
dvakrát měsíčně v pondělí od 10.00. První před-
náška je 26. 9. Pouze pro důchodce. 
Více informací v knihovně a na www.knihovna-
dobris.cz.

KURZY ANGLIČTINY – od středy 7. 9.
Kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé i pokro-
čilé pravidelně ve středu odpoledne a večer. 
Lektorku Jarmilu si naši studenti chválí již ně-
kolik let, ceny mírné! Přihlášky a více informací 
v knihovně.
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TÝDEN KNIHOVEN: 3.–9. 10.
Výtvarná dílna s Jíťou: VYROB SI SVÉ MÝDLO 
– pondělí 3. 10. od 12 do 17 hodin
Posbírejte doma všechny zbytky tuhých mý-
del, co máte, Jíťa vás z nich naučí vyrobit krás-
né nové mýdélko. Vstup volný.

PŮLSTOLETÍ POD ŠMINKOU – pondělí 3. 10. 
od 18.00
Pocta herečce, kterou dobříšské publikum 
může pamatovat z bytových her v domě paní 
Hoškové – vzpomínky na padesát let u divadla 
a nejdůležitější role Evy Seemannové. Vstupné 
60 Kč.

DEN BEZ OBALU – úterý 4. 10. od 15.00 
do 18.00
Výtvarná recy-dílna, výměnný bazárek sazenic 
a semínek, malá pohádka... Vstup volný, mate-
riál zdarma.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – středa 5. 10. od 
12 do 17 hodin
Komentované prohlídky knihovny, malé ob-
čerstvení, kvízy a soutěže...

MDU: OŠKLIVÁ KOREA – čtvrtek 6. 10. od 17.00

Nina Špitálníková přednáší pro Malou dobříš-
skou univerzitu o zemi, do které byste asi ne-
chtěli jet na dovolenou. A rozhodně byste v ní 
nechtěli žít... Vstupné 70 Kč. 

PEVNOST BOJAJÁR – pátek 7. 10. od 12 do 
18 hodin 

Konečně se dočkají ti, kteří už celý rok čekají 
na Otce Sůvu s jeho zapeklitými, odpornými 
a strašidelnými úkoly... Jestli to ještě neznáte, 
tak honem: to si vážně nenechte ujít! A jestli 
jste tu už byli, nebojte – on Otec Sůva vymyslí 
něco, co vás zase překvapí... Malé děti mohou 
soutěžit s velkým doprovodem. Vstup volný.

ČAJOVNA KNIHOVNA – sobota 8. 10. od 
9 do 12 hodin

Ke každé knize šálek dobrého čaje zdarma, vý-
běr z několika druhů – zaručeně žádný pytlíko-
vý nebo granulovaný!

KAVÁRNA KNIHOVNA – neděle 9. 10. od 
14 do 17 hodin

Týden knihoven končí, tak na závěr už jen vo-
ňavá kávička zdarma. Několik různých zcela 
neinstantních druhů!

ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE – od 3. do 9. 10.
Máte v knihovně jakýsi dluh či vroubek? Přijď-
te to vyřešit v Týdnu knihoven a promineme 
vám veškeré pokuty.

REGISTRACE ZDARMA pro nové čtenáře 
– od 3. do 9. 10.
Nejste ještě čtenářem naší knihovny? Staňte 
se jím právě teď – jako bonus vám promineme 
registrační poplatek na celý jeden rok – tedy 
do října 2023!

Milí čtenáři, přejeme vám krásný konec léta 
i začátek podzimu a těšíme se na vás v knihov-
ně – denně kromě čtvrtka a svátku sv. Václava!

Romana Bodorová

JÓGA S DÁŠOU
Cvičte pro zdravé tělo i mysl s Dášou Berkovou 
každou středu od 19.15 hod. Přihlášky, ter-
mín první lekce a další informace na tel. čísle 
732 360 253.

ŠACHOVÝ KROUŽEK 
pokračuje a vítá nové zájemce. Hlaste se 
v knihovně.

SKÁCEL SE SVĚT? – výstava soutěžních prací

Jan Skácel dodnes inspiruje děti i dospělé – přijďte 
se podívat! Pro velký zájem prodlužujeme výstavu 
do konce září.

Poslední důležitá zářijová informace:
VE STŘEDU 28. 9. JE KNIHOVNA ZAVŘENA!

A dále začátkem října:

DOBŘÍŠSKÉ DNY ARCHITEKTURY
V rámci celorepublikové akce Den architektury 
vám na Dobříši nabídneme dvě komentované 
procházky městem:

PO STOPÁCH DOBŘÍŠSKÝCH POVĚSTÍ S LUC-
KOU – sobota 1. 10., odchod ve 14.00 od rad-
nice (hlavní vchod)
Lucie Piskáčková vás provede po místech, svá-
zaných s místními pověstmi. Děti, kočárky, se-
nioři, ba i vychovaní pejsci vítáni. Předpokláda-
ná délka procházky 90–120 minut. Vstup volný.

PO STOPÁCH DOBŘÍŠSKÝCH POVĚSTÍ S PETREM 
KADLECEM – neděle 2. 10., odchod ve 14.00 od 
radnice (hlavní vchod)
Amatérský historik, autor dvacítky knih o místní 
historii, vás zavede na místa spojená s lokálními 
pověstmi. Procházka je vhodná pro zájemce ja-
kéhokoli věku, včetně dětí v kočárku. Trasa pro-
cházky se liší od procházky s Lucií Piskáčkovou 
z předchozího dne. Vstup volný.

KNIHOVNA PRO UKRAJINU
1) SBÍRKOVÁ KASIČKA
Dobříš pořádá veřejnou sbírku na pomoc 
běžencům, jednu z kasiček najdete také 
v knihovně.

2) PŘIJĎ SI HRÁT I ODPOČINOUT DO 
KNIHOVNY! – pro děti (nejen) z Ukrajiny 
každé úterý od 16.00
Děti, které se nečekaně octly v novém, nezná-
mém světě, mají na Dobříši místo, kam mohou 
přijít šest dní v týdnu – samozřejmě zdarma. 

A každé úterý od 16.00 se jim budou věnovat 
knihovníci – program se bude měnit podle 
věku a potřeb dětí. Hry pro malé i větší děti, 
pomoc s prvními českými slovíčky, prohlíže-
ní knížek, Xbox, virtuální realita, deskové hry, 
puzzle, jednoduché pohádky, … Děti, přijďte, 
je tu veselo! Vítáme i české děti a jejich rodiče.

3) ČEŠTINA PRO CIZINCE – kurz zdarma
Kurzy pro dospělé a mládež – více informací 
v knihovně, na našem fb a www.knihovnadob-
ris.cz nebo na tel. č. 777 299 044.
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Kultura září 2022
8. 9. DVA SOCHAŘI A FOTOGRAF
Výstava fotografií kameramana a fotografa 
Andreje Barly a sochařů Jiřího Kašpara a Jiřího 
Kašpara mladšího. 

Andrej Barla 
Slovenský kameraman a fotograf Andrej Barla 
se narodil v roce 1940 v Sečovcích na Sloven-
sku. Nejprve studoval obor fotografie v Bratisla-
vě, pak v roce 1964 ukončil studium oboru ka-
mery na pražské FAMU, kde absolvoval filmem 
Juraje Jakubiska Čekají na Godota. Úspěšný byl 
i vstupem do hraného filmu. Otakar Vávra si jej 
vybral ke spolupráci na filmech Zlatá reneta 
a Romance pro křídlovku. Přišla také první oce-
nění. S Vávrou Barla pracoval i na historických 
válečných filmech Sokolovo a Osvobození Pra-
hy. S režisérem Jurajem Herzem natočil Holky 
z porcelánu a film Holka na zabití. Jeho jméno 
najdeme vlastně na titulcích úspěšných filmů 
všech žánrů. Vedle filmové tvorby se věnuje 
také té fotografické. Kromě reportážních sním-
ků se dlouhodobě zabývá krajinou a aranžova-
ným zátiším.

Jiří Kašpar 
Narodil se v roce 1941 ve Svijanech u Turno-
va. Absolvent studia sochařství na AVU v Praze 
v  ateliéru Vincence Makovského. Jeho domé-
nou jsou nejen plastiky komorního charakteru, 
ale i  plastiky v otevřeném prostoru. Plastika  
Jiřího Kašpara připomíná zpověď umělce, je-
hož neopouští údiv nad „chůzí po světě, kam se 
noha šine“ (jak nazval jedno ze svých děl). Jeho 
dílo je uměleckým svědectvím pocitů a myšle-
nek přítomnosti. Jiří Kašpar je také restauráto-
rem starých uměleckých děl.

Jiří Kašpar ml. 
Narodil se v roce 1977. V letech 1992–1996 vy-
studoval Střední umělecko-průmyslovou ško-
lu v Praze – obor tvarování dřeva a řezbářství. 
Pokračoval studiem (1996–2004) na Akademii 
výtvarných umění v ateliéru figurálního sochař-
ství a medaile u prof. Hendrycha. V roce 2000 

absolvoval také stáž odlévání z bronzu na umě-
lecké škole ve finském Kankaanpaa. Jiří Kašpar 
ml. tvoří své sochy z nejrůznějších materiálů, ze 
dřeva, z bronzu, železa, laminátu, ale i z ledu či 
písku.  
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 8. září 2022 od 
17.00 hod. Výstava potrvá do 9. října 2022. 
Otevřeno po–čt 8.30–16 hod., pátek a sobota 
zavřeno, ne 14–16 hod. Vstup zdarma!

16. 9. Mr. Loco – koncert
Kdo jste slyšeli tuhle balkánko-jihoamerickou 
jízdu loni na Summer festu, jistě na ně dorazíte 
i tentokrát do KD. Ostatní srdečně zveme, proto-
že koncert bude stát za to.  
Mr. Loco je synonymum pro pohodovou muzi-
ku. Tuto charakteristiku si mezinárodní sestava 
vybudovala díky zdařilému debutu „Balkan Trip“ 
a  nové desce „Balkanizace“, na které dominuje 
především pozitivní feeling, reggae rytmy, skáč-
kové tempo, jižanský temperament a české texty.
Hudba kapely Mr. Loco vychází z balkánských 
folklorních vlivů. Je to tím, že zpěvák a kytaris-
ta Filip Flusser má v Bulharsku rodinné kořeny 
a rád se tam vrací. Na balkánské vlivy se pak 
nabalují další z jiných koutů světa a výsledkem 
je divoká a zábavná muzika, která lehce svede 
k tanci. Mr. Loco jsou: Filip Flusser (zpěv, kytara), 
Kryštof Verner (trubka), Pavel Homer (klávesy), 
mexický harcovník Luis (Jachu) Franco (basky-
tara, kontrabas) a zkušený kolumbijský bubeník 
Felipe Bermudez.

Společenský sál KD, pátek 16. září 2022 od 
20.30 hod. Vstupné: 250 Kč (předprodej 
v trafice U Davida) a 280 Kč (Goout.net a na 
místě). Předprodej vstupenek od 24. 8. 2022.

Připravujeme na říjen
1. 10. – Cena města Dobříše 
V rámci slavnostního večera bude v Zrcadlovém 
sále zámku Dobříš předána Cena města Dobříše 
panu Ivo Kylarovi za významnou činnost a dílo 
v  oblasti kultury. Od cca 19.30 hod. vystoupí 
jako hudební host vokální skupina KrisKros 
a cappella, která od svého založení v roce 2007 
zaznamenala řadu úspěchů a ocenění doma 
i v zahraničí. Repertoár KrisKros je velice pestrý, 
zahrnuje hudbu klasickou, populární, ale i lido-
vou. Večerem provází paní Zdeňka Žádníková 
Volencová. Pořadatelé akce: město Dobříš a Kul-
turní středisko Dobříš za podpory Správy zámku 
Dobříš a rodiny Colloredo-Mannsfeld. 
Zámek Dobříš – Zrcadlový sál, sobota 1. října 
2022 od 19.00 hod. 
7. 10. Schodiště + Zlo z jihu – koncert
21. 10. Totální Halucinace + Vasilův Rubáš 
– koncert
27.–30. 10. Podzimní divadelní festival 
ochotnických souborů
13. 10. – 13. 11. Výstava krajinomaleb Veroniky 
Rejfířové s názvem Imprese

Jindřiška Kastnerová, ředitelka KS Dobříš

Kapela Mr. Loco

KrisKros a cappella
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chválou nejen špičkových hudebních výkonů, ale 
i krásného prostředí dobříšského zámku. Toto je 
akce, které pomáhá Dobříš zviditelnit a kterou 
jednoznačně za vedení města podporujeme,“ řekl 
k letošnímu festivalu starosta Dobříše Pavel 
Svoboda.

Festival hudby – Zámek Dobříš se líbil i dalším 
zástupcům z vedení města.

Tomáš Vokurka, místostarosta: „Báječný, skvě-
lý, dechberoucí! Takový byl pro mě letošní Festival 
hudby v Dobříši. Už zahajovací koncert s nesmr-
telnými tóny Mozarta při úplňku ve francouzské 
zahradě dobříšského zámku byl pro mě naprosto 
fantastickým a magickým zážitkem. A vyvrcholení 
v neděli, kdy se po pódiu doslova míhaly smyčce 
v ďábelském tempu čardáše, to bralo dech. Vyni-
kající výkony všech interpretů, báječná atmosféra, 
krásné kulisy zámku v Dobříši. To prostě musíte za-
žít! Mé velké poděkování patří všem, kteří přispěli 
k tomu, aby se tato skvělá akce pořádala. A spe-
ciální dík patří panu Jaroslavu Svěcenému a paní 
Zdeňce Žádníkové, protože bez jejich velkého úsilí 
a maximálního nasazení by festival zkrátka vůbec 
nebyl. Ještě jednou: Moc díky. A  nemusím zdlou-
havě vyprávět, jak moc se těším na další ročník. 
Tak za rok opět, na Dobříš, na festival, na brzkou 
shledanou!“

Jaromír Bláha, zastupitel: „Festival hudby nebyl 
běžný hudební festival. Zdeňka Žádníková a Jaro-
slav Svěcený tu vytváří propojováním lidí a hudby 
něco naprosto mimořádného. Na závěrečný kon-
cert pozvali Cigánské diably z Bratislavy s nejlep-
ším cimbalistou světa, každý se může na youtubu 
podívat a poslechnout si, jak hrají. Být přítomen 
naživo jejich fúze s virtuosním mistrovstvím Jaro-
slava Svěceného byl neskutečný zážitek, jehož ne-
dílnou součástí bylo i vlídné průvodní slovo Zdeň-
ky Žádníkové a Jaroslava Svěceného vyzdvihující 
a apelující na to dobré a spojující, co je v nás. Moc 
děkuji a těším se na další ročník.“

Filip Kahoun, zastupitel: „Jsem rád, že jsem při-
jal pozvání na koncert Ciganských diablů. Po ná-
ročném sportovním víkendu mimo Dobříš to byla 
jediná možnost, jak si užít jedinečný kulturní záži-
tek z celého bloku koncertů. Jejich energie, spon-
tánnost, ale na druhou stranu i udivující předsta-
vení klasických, ale i jazzových skladeb byla pro 
mne výjimečným zážitkem. K tomu letní atmosfé-
ra zámku, skvělá organizace, zajištěné občerstvení 
mě získaly i pro příští rok. Prostě akce, která stojí 
za podporu.“

Organizátoři Festivalu hudby – Zámek Dobříš
Foto: archiv organizátorů festivalu

„Jsme nesmírně šťastní, že se podruhé podařilo vy-
tvořit nádhernou atmosféru pospolitosti v  době, 
která spíš rozděluje, než spojuje. Hudba je mocná. 
Dobříš se stala místem, kam se jezdí za kulturou. 
Každý večer plno a standing. Děkujeme. Ta půl-
roční práce za to stála,“ shrnuli hudební maraton 
oba organizátoři a zároveň každý večer vystu-
pující umělci Jaroslav Svěcený a Zdeňka Žádní-
ková.

Zahajovací Galakoncert v parku (středa 10. 8.) 
diváky zavedl do 18. století v prostředí nově zre-
konstruovaného francouzského parku. 
Árie ze známých Mozartových oper v podání 
barytonisty Filipa Bandžaka si vysloužily ovace 
ve stoje. Zahájení patřilo knížeti Jerome Collore-
do–Mannsfeldovi, který vtipnou řečí publikum 
doslova odzbrojil. 

O den později (čtvrtek 11. 8.) byl celý večer vě-
nován nově zrekonstruovaným dobříšským var-
hanám v kostele Nejsvětější Trojice. Ve Varhan-
ní slavnosti vystoupil jeden z našich nejlepších 
varhaníků současnosti Pavel Svoboda. 

Na nádvoří zámku Dobříš si v pátek 12. 8. diváci 
užili slunečnou energii Argentiny. Ve znamení 
ohnivého tanga! se představila absolutní sou-
časná akordeonová špička (Markéta Laštovič-
ková, Martin Kot, Martin Šulc, Viktor Stocker). 
Spolu s J. Svěceným zahráli emocemi nabitou 
hudbu Ástora Piazzolly a dalších skladatelů. 
Speciálním hostem večera byl mistr tanga a ta-
nečník flamenga Eduard Zubák s partnerkou 
Nelou. Došlo i na sázku, kterou mezi sebou  

organizátoři festivalu Jaroslav Svěcený a Zdeň-
ka Žádníková uzavřeli. Ten, kdo prohrál, musel 
zatančit tango. Svou prohru uchopila Zdeňka 
Žádníková s humorem sobě vlastním. 
Festivalová sobota 13. 8. nabídla program 
po celý den. Výstava Slavné italské housle 
17.–20. století v Konírně dobříšského zámku 
nabídla dvě komentované prohlídky Jaroslava 
Svěceného. 
Na nádvoří zámku byl obě víkendová dopoled-
ne program pro celou rodinu – pohádky Kašpá-
rek staví dům a Matěj a čerti v podání oblí-
beného divadelního spolku LokVar. Měly velký 
úspěch u dětí i rodičů.
Sobotní program vyvrcholil unikátním koncert-
ním a divadelním programem Na Vivaldiho!, kde 
se představili J. Svěcený a členové komorního or-
chestru Virtuosi Pragenses v roli hudebníků i her-
ců. Jejich herecké a hudební improvizace prová-
zely salvy smíchu a zároveň celý večer na nádvoří 
zámku zněly špičkově provedené nádherné sklad-
by tohoto italského hudebního velikána. 

Závěrečný festivalový koncert patřil meziná-
rodně proslulému orchestru Cigánski diabli ze 
Slovenska. K cimbálu zasedl jeden z nejlepších 
hráčů na světě Ernest Szarközy a tento česko-
-slovenský uragán proletěl dobříšským zám-
kem. Strhující večer byl tou správnou tečkou za 
druhým festivalovým ročníkem. 

„Zdeňka Žádníková a Jaroslav Svěcený přinesli do 
Dobříše pět nádherných hudebních večerů. Za pří-
pravou festivalu je obří hora práce a já jsem nadše-
ný, že vše vyšlo na jedničku. Divácké ohlasy nešetří 

2. ročník Festivalu hudby – Zámek Dobříš  
přinesl návštěvníkům nádherné kulturní zážitky
Zámek Dobříš nabídl široké veřejnosti 2. ročník hudebního festivalu. Město Dobříš 
ve spolupráci s agenturou SUBITON Jaroslava Svěceného a pod záštitou hejtman-
ky Středočeského kraje paní Petry Peckové představilo „nadupaný“ nejen hudební 
program. 
Festival hudby v lokalitě nádherného dobříšského zámku přinesl kromě doprovod-
ného programu pět nezapomenutelných, emocemi nabitých večerů v režii tandemu 
Jaroslav Svěcený – Zdeňka Žádníková.
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Dobříšské večery hudby
V neděli 25. 9. 2022 od 19.00 zveme na koncert do kostela Nejsvětější Trojice. 
Představí se smíšený komorní sbor a smyčcový orchestr PICCOLO CORO & PICCOLA 
ORCHESTRA.
Zazní slavné skladby moderních a klasických autorů – Eric Whitacre, Johann Sebastian Bach, Josef 
Rheinberger, Claudio Monteverdi.
Vstupné 200 Kč, děti a studenti vstup volný. Předprodej vstupenek v Informačním středisku Dobříš 
na Mírovém náměstí 103 a půl hodiny před koncertem v kostele.

Připravujeme:
V souvislosti s mimořádnou nabídkou kon-
certu českého varhaníka Karla Paukerta 
u příležitosti návštěvy ČR za účelem převzetí 
čestného doktorátu na pražské AMU rušíme 
připravovaný koncert Amadeus String Trio 
plánovaný na 9. 10. 2022. 
Koncert na nové varhany v kostele Nejsvětěj-
ší Trojice bude s největší pravděpodobností 
15. nebo 16. října 2022 – termín a repertoár bude 
upřesněn. Pan Karel Paukert (nar. 1. 1. 1935) emi-
groval v roce 1964 do USA a žije v Clevelandu, je 
světově uznávaný varhaník a umělecký kurátor. 
Po roce 1989 se do Čech pravidelně vrací, vyu-
čuje varhanní hru a především koncertuje. 

Ivo Kylar

Ze zámku a podzámčí…
Vážení čtenáři,
prázdniny skončily, ale my bychom vás stále rádi pozvali do zrekonstruované zámecké oranžerie, 
kde vás čeká pět nových expozic včetně galerie Zdeňka a Emilie Milerových, kde je možné vidět 
vedle obrazů paní Emilie průřez tvorbou pana Zdeňka Milera a pro děti zde čekají postavičky  
Krtečka včetně herního a foto koutku. Následně můžete vejít do expozice zámecké zeleně, na kterou 
navazuje výstava tvorby F. I. Platzera, významného barokního sochaře, který se podílel na sochařské 
výzdobě francouzského parku včetně fontány Napájení Heliových koní, která je dominantou parku. 
V levé části budovy oranžerie je možné navštívit interaktivní expozice nazvané „Tajuplný les“ a „Voda 
a život“, kde si na své přijdou děti i dospělí.
Budova oranžerie se také pyšní novou největší nástěnnou iluzivní malbou ve střední Evropě.
V zámecké galerii je v současné době k vidění výstava obrazů POP ART umění.

Otevírací doba v měsíci září: středa–neděle 9.00–17.00 hod.

Kateřina Doušová, Správa zámku Dobříš, 
www.zamekdobris.cz
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Nejpestřejší nabídku sportovních kurzů pro děti najdete od září  
opět v Aerobik studiu Orel Dobříš
V orlovně startujeme v září již 19. sezonu! Pro 
děti jsme na nadcházející školní rok připravili 
nejen oblíbené lekce, ale přidali jsme také ně-
jaké novinky. 
Z více než 20 kurzů si určitě pro své děti ně-
jaký vyberete.
I v letošním roce máme lekce pro děti už od 
jednoho roku věku. Mezi novinky patří roz-

tleskávačky, moderní gymnastika, muzikálo-
vý tanec, junior dance team. Pro velký zájem 
jsme lekce atletiky a parkouru rozdělili na 
mladší a starší děti.
Zápisy do sportovních kurzů a závodních 
oddílů probíhají od pondělí 5. září do čtvrt-
ka 8. září 2022 vždy od 14.00 do 18.00 hod. 
na recepci ASOD v budově orlovny, na adrese 

28. října 451 v Dobříši (za Penny Marketem, pod 
budovou Policie ČR).

Pravidelné lekce startují od pondělí 12. září. 
V rámci týdne 12.–16. září bude v orlovně 
probíhat TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO 
DĚTI, během kterých je možnost vyzkoušet 
jakýkoli kurz ZDARMA!

KURZ VĚK DEN ČAS
Batolátka st 1–3 roky st 10.00
Batolátka čt 1–3 roky čt 10.00
Batolátka pá 1–3 roky pá 10.00
Děti na startu – školička 3–4 roky st 15.00
Děti na startu – předškoláčci 4–6 let st 16.00
Děti na startu – školáci 6–9 let st 17.00
Mini tanečky 3–6 let čt 14.00
Mini aerobik + step aerobik 5–9 let čt 17.00
Roztleskávačky 4–7 let st 15.00
Balet   5–10 let st 16.00
Gymnastika 6–12 let út 15.00
Moderní gymnastika 6–12 let út 14.00
Akrobatická gymnastika 6–15 let st 14.00
Základy atletiky a parkouru I. 6–10 let pá 15.00

KURZ VĚK DEN ČAS
Základy atletiky a parkouru II. 10–14 let pá 16.00
Tik tok dance mix 8–14 let pá 15.00
Dětský aerobik + step aerobik 8–14 let st 17.00
MTV dance  9–14 let út 17.00
Zumba team 10–16 let po 17.00
Muzikálový tanec 11–14 let po 16.00
Sportovní přípravka aerobiku 5–7 let po/čt 13.30/16.00
Junior dance team 10–14 let út/pá 16.00
Senior dance team od 15 let út/ne 19.00/18.30
Oddíl závodního aerobiku od 7 let po/út/čt odpoledne

Podrobné informace ke sportovním kurzům naleznete na našich in-
ternetových stránkách www.aerobikdobris.cz nebo na oficiálním face-
booku a instagramu ASOD.

Nabídka dětských sportovních kurzů pro školní rok 2022/2023

Termín: 4. 9. 2022, Dobříš, ul. V Lipkách, anglický park 
dobříšského zámku

Registrace a startovné: on-line – https://brdskypohar.cz
Děti – on-line zdarma, na místě 50 Kč
Dospělí – on-line 200 Kč, na místě 250 Kč
Časomíra: Profi čipová 4Timing.cz
Trasa závodu: anglický park dobříšského zámku – šotolina,  
zpevněný povrch parku, žádný asfalt, hlavní trasa mírně zvlněná

Začátek registrace: 8.00
Harmonogram + kategorie: Děti
Ročník 2019 a mladší  50 m start v 9.00
Ročník 2018–2017 (4–5 let) 150 m start v 9.15
Ročník 2016–2015 (6–7 let) 300 m start v 9.30
Ročník 2014–2013 (8–9 let) 500 m start v 9.45
Ročník 2012–2011 (10–11 let) 1 000 m start v 10.00 
Ročník 2010–2009 (12–13 let) 1 000 m start v 10.15
Ročník 2008–2007 (14–15 let) 1 500 m start v 10.30
Ročník 2006–2005 a 2004–2003  2 000 m start v 10.50
Ceremoniál vyhlášení vítězů starších dětí, dorosteneckých a junior-
ských kategorií v 11.00. 

Fitness běh pro ženy bez kategorií –  4 000 m start v 11.30
Hlavní závod – 8 000 m + štafety  – 4 × 2 000 m start v 12.00

Hlavní závod na 8 kilometrů Muži–Ženy 
Věkové kategorie:
Ročník 2004–1993 (18–29 let)
Ročník 1992–1983 (30–39 let)
Ročník 1982–1971 (40–49 let)
Ročník 1972–1961 (50–59 let)
Ročník 1962–1953 (60–69 let)
Ročník 1952–1943 (70–79 let)
Ceremoniál vyhlášení vítězů kategorií hlavního závodu ve 13.00.

Ceny: Pro všechny děti drobná odměna, pro první tři v kategorii  
diplom, cena. Doprovodný program: Bude upřesněno, co nám fan-
tasie dovolí . Zpracovala DH

Dobříšská osmička s Filipem Kahounem
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Sportovní gymnastika Dobříš
Letní prázdniny a dobu dovolených má asi 
většina z nás za sebou. Určitě jste si je všichni 
užili, tak jako naše děti na příměstském táboře, 
když využily slunečné počasí ke každodenní-
mu koupání.
Pro nový školní rok 2022/2023 jsme pro zájemce 
o jakékoli formy gymnastiky připravili tyto kurzy: 
Přípravka gymnastiky pro nejmenší dívky – 
roč. 2016, 2017, 2018; trenér: Jitka Holcová (ná-
bor 6. 9. od 15.00 do 16.00 sokolovna Dobříš) 
Parkour pro začátečníky a mírně pokročilé 
1.–9. třída, trenér: Ondřej Kremljov (nábor 9. 9. 
od 17.00 do 18.00, ZŠ Lidická, Dobříš) 
Gymnastika pro radost, dívky i chlapci 1.–9. 
třída, trenér: Soňa Lásková (nábor v úterý 13. 9. 
od 15.00 do 16.30 sokolovna Dobříš) 
Sportovní úbor, sportovní obuv s sebou.

Upozorňujeme, že toto jsou nábory v rámci 
akce Dobří(š) v pohybu. Pravidelné cvičení je dle 
rozvrhu. Podrobnější informace a přihlášky na-
jdete na stránkách www.gymnastika-dobris.cz 
v sekci kurzy 2022–2023. Také na telefonu pro 
ty, kdo nemají možnost internetu: 777 145 603, 
603 160 927.
Další kurzy: Gymnastika dospělých a mláde-
že od 15 let začíná ve středu 21. 9. Fit senior 
– zdravotní cvičení ve čtvrtek 22. 9. Přípravka 
starší – pokračuje ve stejný den jako loni, čtvr-
tek, a začíná 15. 9.
Těšíme se na všechny, kdo se chtějí hýbat a zlep-
šit si pohybovou zdatnost. Gymnastika je základ 
pro všechny sporty. V našem městě a okolí je 
oblíbeným a vyhledávaným sportem již 41 let.

Jitka Holcová, foto: Soňa Lásková

I v letošním roce jsme měli tu čest pořádat mis-
trovství České republiky starších žákyň, které 
probíhalo od 26. do 31. července 2022. Celého 
turnaje se účastnilo celkem 48 nejlepších hrá-
ček z České republiky, bohužel se ho nemoh-
la účastnit jedna z nejlepších hráček v této 
kategorii a loňská finalistka Eliška Forejtková. 
Turnaje se ale účastnila rodačka z města Dob-
říše Kateřina Melicharová, která se probojova-
la mezi 8 nejlepších hráček, ale ze čtvrtfinále 
už dále nepostoupila. Chuť si však spravila ve 
čtyřhře, kde skončila se svou spoluhráčkou na 
krásném 3. místě. 
Do nedělního finále se probojovala Sára Oli-
veriusová z LTK Liberec a Tereza Heřmanová 
z SK  Hamr. Obě hráčky čekalo před zápasem 
malé překvapení, a to příjezd na tenisové dvor-
ce v luxusních vozech. Finálové utkání sledova-
lo několik desítek diváků, kteří hráčky po celou 

dobu povzbuzovali a dodali tak klání ještě větší 
důležitost. Zápas byl velmi vyrovnaný a o vítěz-
ce rozhodla až rozhodující 3. sada, ve které byla 
úspěšnější Tereza Heřmanová, a stala se tak 
novou mistryní České republiky starších žákyň 
pro rok 2022.

Na mistrovství České republiky starších 
žáků slavil svůj další úspěch Tomáš Krej-
čí, který obsadil v těžké konkurenci skvělé 
3. místo.
Nejen na Dobříši, ale i ve Valašském Meziříčí 
probíhalo mistrovství České republiky. Zde se 
ale odehrával turnaj starších žáků, na který se 
kvalifikoval dobříšský hráč Tomáš Krejčí. Tomáš 
se v turnaji dvouhry probojoval do semifinále, 
kam došel bez ztráty jediného setu. Zde však 
nestačil na pozdějšího vítěze celého turnaje 
a skončil na 3. místě. V turnaji čtyřhry došel se 

Největší škola  
taekwon-do v ČR  
začíná novou sezónu!
Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezónu 
– přijďte si zacvičit s námi! Jsme dlouhodobě 
nejúspěšnější škola s nejširší nabídkou tréninků 
v Čechách i na Moravě.
Taekwon-do je korejské bojové umění vhodné 
pro všechny věkové kategorie, holky i kluky.  
Naučíme vás praktickou sebeobranu, kopat 
i prát se. Jako tradiční bojové umění ale během 
tréninku klademe důraz i na morální hodnoty 
jako zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovlá-
dání. 
Školu vedeme pod dozorem korejského vel-
mistra Hwang Ho Yonga, se kterým pravidelně 
trénují všichni naši učitelé. Nově jako jediní v re-
publice vyučujeme i další korejská bojová umě-
ní jako taekkyon, gumdo a hoppae sool. 
Není potřeba nic platit – první měsíc máte zku-
šební zdarma! Přihlaste se nejlépe v září nebo 
v říjnu, ať vám nic neunikne, přidat se ale může-
te po celý rok. Jen u nás získáte zdarma zkoušky 
na vyšší pásek, chrániče nebo dobok. Proto ne-
váhejte a přijďte si s námi zacvičit do tělocvičny 
u staré školy v Dobříši – bližší informace k tré-
ninkům uvedeme již brzy na našem webu tkd.cz. 

Anna Krbcová,
Ge-Baek Hosin Sool

Čtvrté mistrovství České republiky starších žákyň v tenisovém areálu 
TenisCentrum Dobříš

svým spoluhráčem do stejné fáze turnaje jako 
ve dvouhře, a skončil také na bronzovém místě. 
Během letních prázdnin navíc probíhají po 
celé České republice i u nás v Dobříši další te-
nisové turnaje pro všechny kategorie, kterých 
se účastní i hráči a hráčky našeho klubu. Všem 
děkujeme za skvělou reprezentaci dobříšského 
klubu i města a držíme palce v jejich další spor-
tovní kariéře. 
V měsíci září proběhne na našich dvorcích 
ještě několik turnajů a mimo to i nábor no-
vých hráčů a hráček do tenisové školičky.  
Nábor se uskuteční v druhém zářijovém týd-
nu, a to od 5. do 9. září 2022. 
Všem hráčům a hráčkám gratulujeme a děkuje-
me za výbornou reprezentaci našeho klubu. 

Za TenisCentrum Dobříš 
Eliška Beranová
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CHODÍCÍ DŘEVO 
z Dobříše připravilo: 
Velmi kreativní loutkářský 
kroužek
Pro všechny generace od 5 let (loutkoherectví, 
výroba loutek, řezbářství, scénografie a kostý-
my, masky, režie, scenáristika, divadelní hudba).
Čas – Každé pondělí od 16 do 18 hod. 
Cena – 100 Kč jedna hodina plus materiál. 
Platí se pololetně.
Začátek – říjen 2022.
Ukázky – na fb CHODÍCÍ DŘEVO.
Možnost podílení se na profesionálních vystou-
peních.
Vedení – Eva Hellerová Hodinková s řadou celo-
světových ocenění, www.evahodinkova.rajce.net, 
studium: Výtvarná škola Václava Hollara, DAMU.
Kontakt – evahodinkova@gmail.com 
Tel.: 601 058 062
Místo konání – v magické Prokopově zahradě, 
Zahradní 377, Dobříš. 
Po domluvě den otevřených dveří. 

OK Dobříš – oddíl sportů 
v přírodě přijímá  
nové členy! 

Náborový trénink se uskuteční ve středu 7. 9. 
2022 od 18.00 hod. u vchodu do anglického 
parku. Tréninky jsou každou středu. 
Zájemci se prosím ozvěte na oddílový e-mail: 
okdobris@seznam.cz.

Za OK Dobříš Markéta Žižková

Veselé rozloučení s létem: Animátoři pro děti, 
soutěže, hry, skákací hrady, tvoření a spousta  
další zábavy zdarma!
Přijďte si s námi opět užít jedno krásné páteční 
odpoledne plné zábavy a aktivit pro děti, rodiče 
i prarodiče! Již 2. ročník akce s názvem Veselé 
rozloučení s létem bude plný bohatého pro-
gramu, který pro vás chystáme na pátek 9. září 
2022 od 15.00 hod. u sportovní haly v Dobříši!

Co vše na akci uvidíte, zažijete, 
ochutnáte, uslyšíte, …?
Veselý program pro všechny děti i dospělé 
bude nabitý k prasknutí a jeho návštěvníci se 
mají opravdu na co těšit! Přímo v prostoru před  
Tankovnou Modrá Kočka bude probíhat zábavný 

animační program pro děti plný tance, soutěží, 
her a krásných odměn. Těšit se můžete letos 
také na Cecilku, která za námi přijede se svou in-
teraktivní klauniádou nebo živou kapelu, která 
nám zahraje k poslechu i tanci. Připravena je ale 
i celá další řada překvapení!
Pro děti zde samozřejmě bude stánek s oblíbe-
ným malováním na obličej a třpytivým tetová-
ním. Menší i větší holky a kluci se mohou těšit na 
opičí dráhu a skákací hrady. A oproti minulému 
roku přinášíme navíc několik novinek nejen pro 
děti. Letos si totiž budete moci odnést něco hez-
kého z naší tvořivé dílny nebo navštívit originál-
ní fotokoutek. Nově chystáme také stánek plný 
překvapení v podobě cosplay a na akci najdete 
také několik stánků se zajímavým sortimentem, 
dalšími aktivitami hlavně pro děti nebo ochut-
návkami. 
Jsme moc rádi, že díky finanční podpoře Středo-
českého kraje, pro vás můžeme Veselé rozlouče-
ní s létem v Dobříši s tak parádním programem 
připravit a pro všechny můžeme nechat vstup 
zcela zdarma!
Více o programu a dalších podrobnostech k akci 
se dozvíte v události na naší facebookové strán-
ce Veselá rodina nebo na www.veselarodina.org.

Těšíme se na vás! Váš tým Veselých animátorů
Foto: Denisa Havlíčková 

Sokol Dobříš: Na značky!
V letošním cvičebním roce se vrátíme do soko-
lovny na značky 5. září. Na všechny naše cvi-
čence se moc těšíme a rádi mezi sebe přivítáme 
i cvičence nové. Sokol nabízí širokou škálu po-
hybových aktivit pro všechny věkové kategorie. 
V Sokole se schází nejen dospělí a senioři, ale 
i děti, mládež, a dokonce i ti nejmenší, sokolská 
batolátka.
Pro děti má dobříšský Sokol v nabídce cvičení 
všestrannosti, kde se malí sokolíci všestran-
ně pohybově zdokonalují, v rámci hodin cvičí 
s různými pomůckami, na nářadí, trénují prvky 
z gymnastiky a akrobacie, hrají nejrůznější spor-
tovní i dětské hry. Oddíly rodiče a děti a před-
školáci se i v letošním cvičebním roce zapojí do 
celorepublikového projektu Se Sokolem do 
života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme 
se zvířátky. Více o projektu se můžete dočíst na 
oficiálních webových stránkách www.sesoko-
lemdozivota.cz.
Dále v Sokole budou pravidelně probíhat pro 
děti tréninky rope skippingu a florbalu. 

Mládež a dospělí mohou navštěvovat hodiny 
tanců, zdravotního cvičení, volejbalu, nohejba-
lu, badmintonu, florbalu nebo šipek.
Více informací o jednotlivých oddílech nalez-
nete na sokolských webových stránkách: www.
sokoldobris.cz nebo na facebooku: www.face-
book.com/TJSokolDobris.
Na podzim máme v plánu uspořádat již tradiční 
akce. Opět se zapojíme do sokolského projektu 
Sokol spolu v pohybu, který proběhne v ter-
mínu od 23. do 30. září. Během týdne můžete 
nezávazně vyzkoušet jakékoli cvičení. V sobotu 
24. září od 10.00 do 11.30 pořádáme pro děti 
v rámci této akce Opičí dráhu, čímž se zároveň 
zapojujeme do Evropského týdne sportu.
Potkat se s námi můžete i při akcích pořádaných 
městem Dobříš, zapojíme se do akce Dobří(š) 
spolu v pohybu, chybět nebudeme ani na akci 
Zažít město jinak.
Těšíme se s vámi na shledanou.

Za T. J. Sokol Dobříš Gita Otavová

Sezona moštování je zahájena
Vážení spoluobčané, přátelé zahrádkáři, výbor Základní organizace ČZS Dobříš vám 
oznamuje, že zahajujeme sezónu moštování v pátek 26. srpna 2022 ve 14.00. Na po-
čátku sezóny bude moštování vždy v pátek odpoledne a v sobotu od 8.00. Podle 
zájmu budeme později přidávat další směny. O tom vás budeme včas informovat.  
Bohužel i na naši činnost dopadlo neúměrné zdražování, zejména energií a vody.  
Proto od 1. září budou navýšeny ceny moštování pro členy organizace 8 Kč/l, pro 
ostatní 10 Kč/l. Výroba pálenky z vlastního kvasu pro členy 185 Kč/l, pro ostatní zá-

jemce 200 Kč/l. Nechtěli jsme zdražovat, ale cena elektrické energie a vody nás k tomu donutila. 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu na moštárně.

Karel Vítek, předseda ZO ČZS Dobříš 
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Modelářská výstava Dobříšská šelma pokořila další rekord
Neuvěřitelných 765 soutěžních modelů bylo 
k  vidění na letošním ročníku modelářské sou-
těžní výstavy Dobříšská šelma, která proběhla 
v sobotu 13. srpna ve sportovní hale.
Dobříšská šelma patří v posledních letech už 
stabilně mezi největší modelářské akce v ČR 
a její věhlas stále roste – stejně jako počet ná-
vštěvníků i vystavujících modelářů. Těch letos 
přijelo 174, což je zatím rekordní účast. I množ-

ství vystavených plastikových a papírových mo-
delů bylo letos nejvyšší v historii Šelmy; kromě 
765 soutěžních modelů byly k vidění i další de-
sítky modelů nesoutěžních a obrovské modelo-
vé kolejiště. 
Že Dobříšská šelma už dávno přerostla hranice 
regionu, bylo zjevné i ze skladby soutěžících. 
„Nejvzdálenějšími“ účastníky v rámci republiky 
byli modeláři z Havířova a z Ostravy, letos popr-

vé k nám dorazila i výprava modelářů z Polska, 
konkrétně z města Chełmża, z něhož je to na 
Dobříš úctyhodných osm hodin cesty. Potěšující 
je i fakt, že více než dvě stě vystavených modelů 
patřilo dětem a juniorům. Je to důkaz, že i pro 
mladou generaci je modelářství pořád atraktiv-
ní náplní volného času. 
Už tradičně k Dobříšské šelmě patří i venkovní vý-
stava veteránů. Díky skvělé koordinaci se Srazem 
veteránů Obořiště tak i letos bylo možné u spor-
tovní haly obdivovat řadu krásných starých aut 
a motocyklů. Zpestřením byly i páteční a sobotní 
průlety historických letounů nad městem.
Den strávený mezi modely rychle utekl a věříme, 
že byl příjemný pro všechny. Děkujeme sponzo-
rům, kteří věnovali ceny do soutěže (šlo o mo-
dely pro vítěze dětských a juniorských kategorií 
a piva z regionálních pivovarů pro vítěze katego-
rií dospělých). Děkujeme všem prodejcům, mo-
delářům a veteránistům, kteří k nám vážili cestu, 
a děkujeme i všem z vás, kdo jste akci přišli pod-
pořit svou návštěvou. Za rok na viděnou!

Tomáš Vokurka a Jaroslav Sauer, 
Modeláři Dobříš, z. s.

Foto: Jiří Kozel, Dobříšsko aktuálně, z. s.

Pozvánka  
na Festival ptactva  
u Nového rybníka

Bramborníček černohlavý. Foto: Antonín Janča

Zveme vás na podzimní procházku za tažným 
ptactvem od Nového rybníka přes rybník Pří-
važí až k Lhoteckému rybníku. Čeká vás poví-
dání o  místních ptácích, společné pozorování 
a ukázka živých ptáků spojená s kroužkováním. 
Sraz v  sobotu 17. 9. 2022 v 7.00 na parko-
višti u Nového rybníka (GPS: 49.7504111N, 
14.1432811E). Účast zdarma. Pevnou obuv, 
vhodné oblečení a  dalekohled s sebou. Délka 
vycházky cca 2,5 hod. 
 

Pozvánka na II. ročník Festivalu 
ptactva v Kytíně
Zveme vás na podzimní povídání o tažných ptá-
cích do Kytína, které bude doprovázené ukáz-
kou kroužkování živých ptáků. Sraz v sobotu 
1. 10. 2022 v 7.00 v Kytíně na louce u hájov-
ny (GPS: 49.8484583N, 14.2079758E). Na místě 
budeme minimálně do 10 hod. Účast zdarma. 
Pevnou obuv, vhodné oblečení a dalekohled 
s sebou.

Pořádá Přírodovědný spolek Dobříš
Akce jsou spolufinancované formou dotace

 z rozpočtu města Dobříše. 

Ohlédnutí za skautskými tábory
Po měsících příprav se skauti, skautky a svět-
lušky z dobříšského skautského střediska opět 
vydali na dvoutýdenní dobrodružství do lesů. 
Co jsme společně zažili?
Světlušky z oddílu Lampyris letos vyrazily tábořit 
ke Zlatému potoku nedaleko Prachatic. Celý tá-
bor se nesl v duchu cesty kolem světa, holky tak 
společně v celotáborové hře navštívily třeba Ma-
roko, Francii nebo Brazílii. Kromě her se také kou-
paly v potoce a vypravily se na výlety po okolí, 
třeba do Prachatic do muzea a na zmrzlinu. Tábor 
jsme si všechny moc užily! (Emma Klvačová)
Hostitelem táborů oddílů Minnehaha a Zlatý list 
se již tradičně stala louka pod Ostrým vrchem 
nedaleko Chanovic v jižních Čechách. Tábor 
skautek z Minnehahy se nesl v duchu Divokého 
západu, podle kterého byly laděny kostýmy i ak-
tivity. Skautky tak osidlovaly neznámá území, 
plavily se na vorech, zažily atmosféru saloonu, 
kde se naučily i country tanec a zkusily si zahrát 
naživo hru Bang! Už se těšíme na příští rok a co 
další tábor přinese. (Dominika Syručková)
Celotáborová hra skautů ze Zlatého listu vpra-
vila kluky do role severských vikingů křižujících 
mořské vlny na jejich drakanech. Zkoumali ne-
známé vody a naháněli barbary, kteří zaútočili 
a poškodili naši domovskou vesnici. Cestou se 
museli postavit několika příkořím. Boj s kyklopy, 
zabloudění v mlze nebo útok krakena. V etapo-

vých hrách stavěli vory nebo vařili lektvar, dále 
řešili šifry či se plížili. Nesmělo chybět ani kou-
pání v rybníce a návštěva blízkého lomu. Spous-
tu zážitků si také odvažíme z nocí prosezených 
u ohně doprovázených zvuky kytar. Zkrátka už 
teď se nemůžeme dočkat příštího roku! (Štěpán 
Böhm)
Tábor oddílu Varta se nesl v duchu skautských 
dějin. V celotáborové hře se naši kluci a holky 
setkali s důležitými historickými postavami, jako 
třeba Badenem-Powellem a Benjamínem Svojsí-
kem. Celý tábor probíhal v dobrém duchu a my-
slím si, že si ho všichni užili. Ani bych si nemyslel, 
že dva táborové týdny mohou utéct tak rychle. 
(Martin Havlíček)
Tábor novoknínského oddílu Koťata se odehrá-
val na ostrově Blp, kde děti jako vikingové hleda-
ly draky. Našly jich spoustu, a dokonce si každý 
jednoho sám ušil. Staraly se o ně, cvičily je, ale 
draci pak najednou začali být agresivní. Naštěstí 
nemocné draky společně uzdravily a našly i po-
klad. Užili jsme si krásné letní dny plné řádění po 
lese, na louce i v potůčku, večery u táborového 
ohně s kytarou, noci plné hvězd a rána zmáčená 
rosou. Byl to skvělý tábor plný nezapomenu-
telných okamžiků s přáteli a už se těšíme, až se 
v září zase uvidíme. (Šárka Musilová)

Děkujeme městu Dobříš za finanční podporu  
činnosti dobříšského skautského střediska prof. Oliče.
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Požehnání obrazu svaté Tekly 
Okrašlovací spolek města Dobříše si vás dovoluje 
pozvat na slavnostní setkání obyvatelstva kona-
né v sobotu 24. září 2022 od 10.00 hodin v Dob-
říši na křižovatce ulic Bedřicha Smetany a V Lip-
kách. U příležitosti požehnání obrazu svaté Tekly. 
Hlavním celebrantem bude Angelo Scarano, 
duchovní a statutární zástupce Římskokatolické 
farnosti města Dobříš. V rámci doprovodného 
programu vystoupí taneční skupina Štěstí.
Okrašlovací spolek se již od roku 2020 snažil 
obnovit barokní morový sloup svaté Tekly, kte-
rý stával na křižovatce dnešních ulic Bedřicha 
Smetany a V Lipkách. Po sbírce na Startovači 
jsme minulý rok odstartovali proces přípravy 
schvalování nové stavby, která tento původní 
sloup, který byl zbořen v roce 1955, pouze při-
pomíná. Nedílnou součástí barokního sloupu 
je i obraz svaté Tekly, který namalovala Petra 

Boušková Kvapilová, a železný kříž, který vy-
robil Vlastimil Bulis Drnec. Kopie obrazu bude 
instalována do dřevěné kapličky a ta bude poté 
pověšena na obnovený barokní morový sloup.

Za Okrašlovací spolek města Dobříše 
předseda Petr Kadlec

Křest knih
Rád bych vás touto formou pozval na křest dvou 
knih, které vyšly během covidových restrikcí: 
Zámek plný spisovatelů a Nejstarší pověsti měs-
ta Dobříše od Ludvíka Kopáčka. Křest se bude 
konat v Muzeu rukavic Dobříš dne 22. 9. 2022. 
Jedná se samozřejmě již jen o formální předsta-
vení u publikací, které mnozí již dobře znají, ale 
rád bych vám k nim i něco řekl.

Petr Kadlec

Podbrdská výstava drobného zvířectva opět zve k návštěvě 
Základní organizace Českého svazu chovatelů Dobříš si dovoluje pozvat všechny příznivce na tra-
diční Podbrdskou výstavu králíků, holubů, drůbeže a jiného zvířectva, která se uskuteční ve dnech 

10. a 11. září 2022 v Husově parku (za Českou spořitelnou). Pro hosty je připra-
veno občerstvení, samozřejmě expozice zvířat, a to i prodejných, děti jistě zau-
jmou ukázky králičího hopu, dospěláky živá hudba a další doprovodný program. 
Těšíme se na viděnou v sobotu od 8 do 18 (pokud nám síly, možnosti a počasí 
dovolí, tak třeba i ještě déle) a v neděli od 8 do 15 hodin. Bližší info je možno zís-
kat od jednatele spolku Radka Skůry na telefonním čísle 601 380 657, případně 
na e-mailové adrese Brozkova.13@seznam.cz.  Michala Brožková

„A“ mužstvo podzim 2022 – KRAJSKÝ PŘEBOR
datum začátek
 14. 8. neděle Mnich. Hradiště – MFK Dobříš 17.00
 20. 8. sobota MFK Dobříš – Sp. Příbram 17.00
 28. 8. neděle Poříčany – MFK Dobříš 17.00
 3. 9. sobota MFK Dobříš – Doksy 17.00
 11. 9. neděle Sokoleč – MFK Dobříš  17.00
 17. 9. sobota MFK Dobříš – Hřebeč  16.30
 24. 9. sobota Beroun – MFK Dobříš  16.30
 28. 9. středa MFK Dobříš – Kutná Hora  16.30
 1. 10. sobota MFK Dobříš – Průhonice  16.00
 8. 10. sobota Povltavská B – MFK Dobříš 16.00
 15. 10. sobota MFK Dobříš – Tuchlovice  15.30
 23. 10. neděle Sedlčany – MFK Dobříš 15.30
 29. 10. sobota MFK Dobříš – Velim   14.30
 5. 11. sobota MFK Dobříš – Nespeky   14.00
 12. 11. sobota Horky – MFK Dobříš 10.30

„B“ mužstvo podzim 2022 – I.B třída
datum začátek
 21. 8. neděle MFK Dobříš B – Psáry  17.00
 27. 8. sobota Lety – MFK Dobříš B   17.00
 4. 9. neděle MFK Dobříš B – Zdice  17.00
 11. 9. neděle Cerhovice – MFK Dobříš B 17.00
 18. 9. neděle MFK Dobříš B – Jesenice  16.30
 24. 9. sobota Loděnice – MFK Dobříš B 16.30
 2. 10. neděle MFK Dobříš B – Černolice   16.00
 8. 10. sobota Tlustice – MFK Dobříš B 10.15
 16. 10. neděle MFK Dobříš B – Rožmitál  15.30
 22. 10. sobota Jílové – MFK Dobříš B 15.30
 30. 10. neděle MFK Dobříš B – Jince  14.30
 6. 11. neděle MFK Dobříš B – Nová Ves  14.00
 12. 11. sobota Neumětely – MFK Dobříš B 14.00

Dorost starší + mladší – KP podzim 2022
datum začátek
 20. 8. sobota Sp. Příbram – MFK Dobříš 9.30, 11.45
 27. 8. sobota MFK Dobříš – Lhota   9.30, 11.45
 4. 9. neděle Hostouň/Švermov – Dobříš 9.30, 11.45
 10. 9. sobota MFK Dobříš – V. Osek  9.30, 11.45
 14. 9. středa Říčany – MFK Dobříš 14.45, 17.00
 18. 9. neděle Nymburk – MFK Dobříš  9.30, 11.45
 24. 9. sobota MFK Dobříš – Poděbrady 9.30, 11.45
 28. 9. středa MFK Dobříš – Slaný 9.30, 11.45
 2. 10. neděle Kutná Hora – MFK Dobříš  9.30, 11.45
 8. 10. sobota MFK Dobříš – Kladno B 9.30, 11.45
 15. 10. sobota Povltavská – MFK Dobříš  9.30, 11.45
 22. 10. sobota Dobříš – Kosmonosy  9.30, 11.45
 29. 10. sobota Sedlčany – MFK Dobříš  9.30, 11.45
 5. 11. sobota Velim – MFK Dobříš  9.30, 11.45
 12. 11. sobota MFK Dobříš – Mělník  9.30, 11.45

Žáci starší + mladší – KP podzim 2022
datum začátek
 20. 8. sobota Benátky n. J. – Dobříš  10.00, 11.45
 28. 8. neděle Dobříš – SK Rakovník 10.00, 11.45
 4. 9. neděle Sedlčany – MFK Dobříš 10.00, 11.45
 7. 9. středa Č. Brod – MFK Dobříš 15.45, 17.00
 11. 9. neděle MFK Dobříš – Kunice  10.00, 11.45
 18. 9. neděle Brandýs/Bolesl. – Dobříš  10.00, 11.45
 25. 9. neděle Dobříš – Poděbrady  10.00, 11.45
 28. 9. středa MFK Dobříš – Psáry 10.00, 11.45
 1. 10. sobota Beroun – MFK Dobříš 10.00, 11.45
 9. 10. neděle MFK Dobříš – Milovice 10.00, 11.45
 16. 10. neděle Sp. Příbram – MFK Dobříš 10.00, 11.45
 23. 10. neděle MFK Dobříš – Kosmonosy  10.00, 11.45
 29. 10. sobota Hostouň – MFK Dobříš    10.00, 11.45
 6. 11. neděle Nymburk – MFK Dobříš    10.00, 11.45
 13. 11. neděle MFK Dobříš – Vyžlovka 10.00, 11.45

Program zápasů MFK Dobříš
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Léto v Dobříši – otec v nesnázích
Tak už nám pomalu končí krásné horké léto, 
jistě plné zážitků, radosti a možná i nějakého 
toho dobrodružství. V minulém vydání Dob-
říšských listů mě jako novopečeného otce 
dvojčat zaujal článek plný tipů na trávení 
volného času s dětmi. Rozhodl jsem se tedy 
s naším novým kočárem prozkoumat vše na 
vlastní pěst.
Můj první poněkud optimistický plán trasy 
bych zpětně nazval čirým bláznovstvím. Výše 
zmíněný kočárek je sice bytelný a dle prodejců 
stavěný na nezpevněné cesty, avšak pro cestu 
směrem ke Bzdince se ukázal jako naprosto 
nevhodný. Vzhledem k tomu, že jsem k němu 
nepřiobjednal výměnné tankové pásy, již po 
několika metrech bylo nutno naši původní 
trasu přehodnotit. Ano, kodrcání prý dětem 
pomáhá při usínání, ale toto už bylo o zdraví. 
Na mysl mi přišly již ověřené uspávací dlažeb-
ní kostky na náměstí, nebo dokonce „off-road“ 

v podobě staveniště na náměstí Komenské-
ho. I když mám v plánu pěstovat v  dcerách 
pokoru a úctu k poctivé práci, nejsou ještě 
ve věku, kdy by to plně docenily, a navíc by-
chom se tam dělníkům jen pletli. Raději jsem 
naši dobrodružnou výpravu stočil k dnes tak 
hojně probíraným Brodcům. To  se ukázalo 
jako další nepříliš zdařilý plán. Místo poklidné 
procházky bylo třeba stále sledovat, odkud se 
vyřítí auto. Obzvláště pak v nepřehledných 
zatáčkách brázdil můj široký kočár krajnici, jak 
to jen šlo.
Mimoděk se mi vloudila vzpomínka na ab-
solvovanou trasu u Papeže – tehdy nás za 
uvítacím výborem místních bezdomovců na 
lavičce čekala adrenalinová jízda mezi odpad-
ky, které tam zůstaly po zdařilém víkendovém 
dýchánku divoké omladiny. Zrovna když za-
čala cesta konečně vypadat k světu, v tu ránu 
zmizela úplně, respektive se změnila v jakousi 

úzkou stezku. V duchu jsem si posteskl, že se 
v  tak malebném okolí rybníka nedá podnik-
nout ani tak jednoduchá věc jako procházka 
s dětmi. Při svých výjezdech jsem nevynechal 
ani tři hlavní dětská hřiště. Při pohledu na je-
jich stav mě jímala hrůza, jestli budou za tři, 
čtyři roky ještě funkční a bezpečná.
Bohužel jsem byl ochuzen o značnou část tipů 
z minulých Dobříšských listů, týkajících se vy-
užití volného času ve městě. Nicméně jedno 
je pravda – na výbornou kávu si mohu dojít 
hned na několik míst, a to i s dcerkami. Dobříš 
mám velice rád, koneckonců zde žiji celý život 
a hodlám tu také zůstat. Minimálně určitou 
část života zde stráví i moje dcery. Upřímně 
tedy doufám, že bude možností volnočaso-
vých aktivit oproti stavu v minulých obdobích 
spíše přibývat než ubývat. Věřím, že podobná 
přání má mnoho občanů Dobříše. 

Marek Klimt

Zažít radost a těšit se  
na příště
Zažít radost a těšit se na příště, tak by se dala 
shrnout očekávání rodičů z Dobříšska, kteří se 
v uplynulých několika letech účastnili psycho-
rehabilitačních pobytů pro rodiny s dětmi se 
zdravotním postižením. 
Pobyty pro rodiny organizovalo Centrum pro 
komunitní práci střední Čechy (CPKP) v rámci 
svých projektů Pečovat a žít doma je normální. 
Hlavním smyslem pobytů je umožnit pečujícím 
rodinám si alespoň na několik dnů odpočinout 
od každodenních starostí. Každý pobyt nabízel 
individuálně připravený program, který kombi-
noval odpočinkové aktivity (relaxační techniky, 
arteterapie, rehabilitace apod.), a program za-
měřený na zvládání role pečujících. Programy 
vedli zkušení lektoři, kteří jsou součástí exter-
ního týmu spolupracovníků projektu. V době, 
kdy probíhal program pro rodiče, probíhal sou-
časně program pro jejich děti. 
Většina pobytů se uskutečnila v Nadačním 
domě nadace Adelaida, který je určen přede-
vším pro lidi s poruchou autistického spektra 
(PAS) a jejich rodiny. Dům nadace vznikl v cit-
livě zrekonstruované barokní faře ve Chval-
šinách v jižních Čechách. Zařízení po rekon-
strukci odpovídá potřebám bezbariérovosti 
a prostorového uspořádání pro pobyt lidí se 
zdravotním postižením. 
V letech 2020–2022 zorganizovalo CPKP cel-
kem 7 pobytů, kterých se zúčastnilo 79 peču-
jících rodičů se svými dětmi a partnery. Mnozí 
z nich se na pobyty každoročně vracejí.
A jak sami rodiče možnost účastnit se pobytu 
zpětně hodnotí? Z evaluačních dotazníků, kte-
ré rodiče na závěr pobytu vyplňují, jednoznač-
ně vyplývá, že je považují pro sebe i pro celou 
rodinu za smysluplné a užitečné. Vítají příleži-
tost setkat se s rodiči s podobnými životními 
zkušenostmi a příležitost tyto zkušenosti sdí-
let. Oceňují možnost odpočinout si od každo-
denních starostí i pestrou nabídku aktivit bě-
hem pobytu (fyzioterapie, nácvik relaxačních 
technik apod.). Líbí se jim prostory bývalé fary, 
kde pobyty probíhají, i přátelské prostředí. Vel-
kou radost pro ně představují mladí asistenti 
z řad studentů a skautských vedoucích, kteří se 

o jejich děti starají, věnují se jim a vymýšlejí pro 
ně nejrůznější hry a další aktivity. Na závěreč-
nou otázku, zda by se v budoucnu podobného 
pobytu rádi účastnili, odpovídají shodně „ano“. 
Pro nás organizátory jsou reakce rodičů skvě-
lou zpětnou vazbou, že se nám daří pečující 
rodiny podporovat skutečně tak, jak potřebují. 

Za CPKP Petra Klvačová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínky

Dne 31. května 2022 to 
bylo 8 let, co zemřela 
naše matka paní Věra 
Průchová.

S láskou vzpomínají 
dcery Jana a Věra.

Dne 6. srpna 2022 tomu 
byly již dva roky, kdy nás 
navždy opustil náš milo-
vaný manžel, tatínek, 
dědeček, pradědeček 
a  skvělý kamarád pan 
Karel Bednář.
Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi.

S láskou vzpomínají manželka Ema 
a dcera Zuzana s celou rodinou.

Dne 18. září 2022 to již 
bude 14 let, co zemřel 
náš otec pan Jan Průcha.

S láskou vzpomínají 
dcery Jana a Věra.

Blahopřání
Srdečně blahopřejeme k ukončení vysoké 
školy paní Jitce Uhlíkové. 

Přejí kamarádka Lucie, 
manžel a zvířecí kamarádi.

Akce „Milostivé léto“ je časově omezená. Probí-
há od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022. Uhrazením 
jistiny a poplatku exekutorovi vám budou od-
puštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či 
penále.

JAKÉ PODMÍNKY MUSÍTE SPLŇOVAT?
• Exekuce byla zahájena před 28. 10. 2021.
• Exekuci vymáhá soudní exekutor.
• Exekuce je vedená pro dluh u veřejnopráv-

ního subjektu, kterým může být: 
 zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český 

rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice, městské do-
pravní podniky a další organizace, které vede 
či vlastní obec, kraj či stát (dluh na nájmu 
u obce, poplatek za odvoz odpadu, pokuta za 
jízdu na černo apod.).

CO JE POTŘEBA UDĚLAT:
1. Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exe-

kutorovi doporučený dopis, ve kterém ho in-
formujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise 
požádejte o vyčíslení dlužné jistiny a sděle-
ní čísla účtu, na který zaslat peníze. Vzor do-
pisu najdete na www.milostiveleto.cz.

2. Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sděle-
ný účet dlužnou jistinu a poplatek 1 815 Kč.  
Do 30. 11. 2022 musí být částka na účtu exe-
kutora.

ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ NELZE MILOSTIVÉ 
LÉTO VYUŽÍT?
• Máte exekuci pro dluh vůči soukromo-

právním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy 
u  operátorů nebo nájmy soukromých maji-
telů bytů apod.). To neplatí v případě, kdy se 
soukromoprávní věřitel dobrovolně k Milosti-
vému létu připojí.

• Dluhy, které odkoupil soukromoprávní sub-
jekt – např. dluh původně u dopravních pod-
niků, odkoupený inkasní společností.

• Dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, 
která byla zahájena po 28. 10. 2021.

• Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale 
např. úřad v daňovém a správním řízení.

POTŘEBUJETE PORADIT?
• Na webu www.milostiveleto.cz si můžete 

zkontrolovat, zda se na vaši exekuci Milostivé 
léto vztahuje. Najdete tam vzor dopisu pro 
exekutora a další doplňující informace.

• Obrátit se můžete na dluhového poradce 
Člověka v tísni v Dobříši:

 Michael Chmiel, michael.chmiel@clovekvtis-
ni.cz; 778 520 785.

• Dotazy můžete také psát na e-mail: jakpre-
zitdluhy@clovekvtisni.cz, případně volejte 

 na Help linku Člověka v tísni: 770 600 800 
(po–pá 9.00–22.00).
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Tragická vzpomínka  
stará 103 let
Při procházení starých novin a časopisů občas 
narazíte na nějakou zprávu anebo článek, který 
vás zaujme, protože i toho pisatele vzal čas. Tuto 
jsem objevil v novinách „Spravedlnost“ z roku 
1939. Tak vám ji v trochu zkrácené verzi před-
náším.
Rok 1919 byl prvním rokem poválečným… 
Nebylo již války, jež týrala a sužovala celé 
lidstvo. Mužové se vraceli do svých domovů 
z fronty, ze zajetí anebo z války s Maďary. Život 
hospodářský pomalu se probíjel ze čtyřletého 
úpadku. Léto toho roku bylo poprvé, co jsme 
prožívali v nových poměrech. Léto v témže 
roce ukončilo své parné dny již skoro v červen-
ci. Prvé dny měsíce srpna již nebyly pro kou-
pání příhodné, ale po nepříznivých dnech se 
v polovině srpna dostavil parný slunečný den. 
Toho dne vše v odpoledních hodinách ubíhalo 
k vodě, k rybníkům, řekám a potokům. 
Tak bylo i v Dobříši… Tehdy nebyla ještě vysta-
věna žádná plovárna. Dřevěná budka na malém 
ostrůvku v rybníce Papeži, který se břehem 
u  pivovaru byl spojen dřevěnou lávkou, se již 
nepoužívala, neb lávka toho roku postavena ne-
byla. O nějaké dnešní plovárně v místech, kde 
„Pod valchou“ je postavena soukromá plovárna, 
nebylo ani řeči. Chodilo se většinou koupat na 
severní břeh Papeže, a to lidé z města, naproti 
tomu toliko obyvatelé Malé Strany koupali se 
Pod valchou. 
Onoho svátečního dne uprostřed srpna oživil se 
po tolika dnech prázdna severní břeh Papeže. 
Na malém poloostrůvku nebylo místečka, které 
by nebylo obsazené koupajícími se lidmi. Již od 
prvých hodin odpoledních z břehu tohoto ozý-
val se jásot a smích mladých a starých. Nikdo si 
nepřipouštěl, že by se během tak krásného dne 
mohlo stát něco strašného. 
Stará dřevěná loďka, která zbyla na rybníce jako 
zbytek krásné plovárny na ostrůvku z dřívějších 
let, stala se osudnou čtyřem nešťastníkům.  

Dováděli na ní, převraceli ji, až při jednom ta-
kovém skotačení se začali z neznámých příčin 
topit. Kdo v prvních chvíli ty nešťastníky po-
zoroval, nedokázal okamžitě rozpoznat, že se 
topí, vždyť to bylo pár metrů od břehu, kde byl 
ještě před chvílí slyšet křik a smích. Tato sku-
tečnost je hroznou vzpomínkou, ale i výstra-
hou pro všechny koupající se, neb i blízkost od 
břehu může se i pro plavce stát nebezpečnou 
a osudnou. 
První, kdo přispěchali na moje volání tonoucím 
na pomoc, byli tehdejší dva vysokoškolští stu-
denti, posluchači medicíny Hermann a Wiener, 
dnes oba lékaři. Jeden jako lékař v Kladně, dru-
hý se stal známým pražským lékařem chorob 
nervových a v roce 1939 již působil v Americe. 
Jako zkušení plavci skočili za zmizelými pod hla-
dinu, ale bylo již pozdě na to vytáhnout většinu 
tonoucích živé. Málem se jejich pomoc obráti-
la v jejich smrt, když se pokoušeli vytáhnout 
všechny z vody ven. Proto až po delší době byli 
všichni vytaženi ven, ale oživovací pokusy byly 
již marné. Krásná nedělní pohoda byla rázem 

zkalena neštěstím, na nějž i ten nejotrlejší musel 
pohlížet s vyděšeným zrakem. Ve večerních ho-
dinách, když na prostém valníku byla odvážena 
tři bezduchá těla ze severního břehu rybníka, 
zakrytá slámou, každý občan dobříšský zachvěl 
se hrůzou. 
V nejbližších dnech v odpoledních hodinách 
z Brodecké ulice čp. 265 vycházel pohřeb tří 
mrtvých… Zasypáni květinami, věnci a kytice-
mi, neseni svými známými za doprovodu po-
četného občanstva z města a okolí. Po krátké 
pobožnosti v kostele byli uloženi na hřbitově, 
kde nad hrobem za Mladou demokracii, spolek 
studenstký, promluvil dobříšský učitel Borovič-
ka. Pohřbeni byli: Hana Vojířová a Bohumil Vojíř, 
studující obchodní školy v Praze, sestra a bratr, 
děti zámečnického mistra Vojíře, a Jan Kleich, 
kominický pomocník. Jediný, kdo při oné tra-
gické události zůstal naživu, byl Jan Ptaščinský, 
oficiant berního úřadu v Dobříši. 
Zapsal F. Příbramský 

Petr Kadlec
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Zprávy z 26. veřejného zasedání zastupitelstva 
obce, konaného dne 27. 6. 2022:
Zastupitelstvo obce schválilo:
– celoroční hospodaření obce a závěrečný účet 

obce za rok 2021 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Stará Huť za 
rok 2021 bez výhrad;

– účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2021;
– záměr prodeje části pozemku parc. č. 836/13 

o výměře cca 22 m2;
– Smlouvu o zřízení věcných břemen služeb-

nosti, mezi Obcí Stará Huť a společností Sprá-
va železnic, státní organizace, IČO 70994234, 
na pozemky dotčené stavbou zabezpečovací-
ho zařízení dle geometrického plánu č. 1459-
201151/2021;

– Smlouvy o zřízení věcného břemene služeb-
nosti IE-12-6008849/05 Stará Huť, ul. Druž-
stevní a Karla Čapka – II. etapa;

– případný vstup do zamýšleného dobrovolné-
ho svazku obcí „TEKOS – technické a komu-
nální služby“, který má být vytvořen za úče-
lem zajištění nakládání s odpady dle zákona 
o odpadech;

– pojmenování části slepé ulice u nemovitosti 
čp. 227, 228 a 572 „Mírová“;

– čtyři darovací smlouvy na fi nanční částku 
vždy ve výši 1 000 Kč u příležitosti narození 
dítěte mezi Obcí Stará Huť a rodiči;

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
– informaci o rozpočtových opatřeních 1 až 

5/2022 schválených radou obce.

V diskusi starosta obce informoval o odpovědi 
Krajského úřadu Středočeského kraje na žádost 
starostů o prodloužení vlakové linky S88 v pra-
covní dny na trati Dobříš – Vranné nad Vltavou, 
dále informoval o navrhovaném skupinovém 
vodovodu pro zásobení Dobříšska a Novoknín-
ska pitnou vodou;
– paní Váňová upozornila na prosychání stro-

mů na území obce vlivem sucha a doporučila 
postupné vysazování nových stromů na mís-
to uschlých;

– pan Březina jménem fotbalového oddílu po-
děkoval za fi nanční podporu od obce a sdělil, 
že se fotbalový oddíl dostal po 30 letech do 
okresního přeboru.

P.č. Jm. a příjmení Věk Povolání
1. Petr Dragoun 61 strojař
2. Marie Guillenová 50 místostarostka
3. Luděk Drozd 53 technik
4. Petr Trojan 71 státní zaměstnanec
5. Milan Kadlec 43 technik
6. Ondřej Šinágl 31 technik
7. Radek Řechka 46 náměstek pro  
     ekonomiku a provoz

8. Jindřiška Němcová 65 důchodce
9. Zdeněk Březina 57 mistr odborného  
     výcviku
10. Martin Němec 48 manažer
11. Kristina Váňová 67 důchodce
12. Josef Havelka 63 manažer
13. František Snopek 64 důchodce
14. Pavel Chroumal 48 servisní technik
15. Jitka Rombová 65 důchodce

Vzpomínáme
Letos 25. září uplyne již 35 let od úmrtí pana 
Přemysla Šobíška, ředitele zdejší základní školy. 
17.  prosince by oslavil 90. narozeniny. Rovněž 
90. narozeniny by 23. září oslavila i školnice paní 
Marie Dragounová. 

Za všechny, kteří na ně s úctou a láskou 
vzpomínají, za dospělé, kolegyně i za žáky, 

kteří je znali, vzpomíná Mgr. Marie Volfová.

Dne 6. 7. 2022 by se dožil tatínek, dědeček a pra-
dědeček pan Josef Dolejš 90 let a 30. 7. 2022 
to bylo 5 let, co nás navždy opustila maminka, 
babička a prababička paní Boženka Dolejšová. 

Dcera Miluška s rodinou stále vzpomínají.

Pozvánka
Zveme občany naší obce na 27. veřejné zasedá-
ní zastupitelstva obce Stará Huť, které se koná 
v pondělí dne 12. 9. 2022 od 18.00 hod. v obřad-
ní síni obecního úřadu Stará Huť.

Nebezpečný odpad
Svoz z parkoviště před obecním úřadem pro-
běhne 17. 9. 2022  v době od 9.19 do 9.34 hod. 
Dále pak 15. 10. 2022  od 13.05 do 13.30 hod.

Blahopřání
V měsíci září oslaví své životní jubileum paní 
Zlatuše Mazourková a Marie Plechingerová
a pánové Karel Němec, Jan Belko a Jaroslav 
Černý. 

Srdečně blahopřejeme!

Den Seniorů
1. října oslaví všichni senioři svůj den. Přejeme 
všem hodně zdraví a spoustu elánu. 

Pouťové posezení
I letos jsme se mohli setkat při pouťovém setkání 
v kulturním domě s kapelou Kamarádi p. Šťast-
ného. Velké poděkování patří jemu, pánům 
Libickému, Bedřichovi a Zlatohlávkovi za pří-
jemně strávené odpoledne s hudbou i tancem. 
Panu Váňovi pak velké díky za celebrování bo-
hoslužby Slova. A nemalé díky opět patří i paní 
Padevětové za péči o naši kapličku. 

Inzerát
Přijmeme uklízečku do kulturního domu ve Sta-
ré Huti. Bližší informace v kanceláři obecního 
úřadu Stará Huť nebo na telefonu 318 522 269.

Volby
Ve dnech 23. a 24. září 2022 se uskuteční volby do zastupitelstva obce. Přijďte vyjádřit svůj zájem 
o dění v obci a vybrat si zastupitele. 
Představujeme kandidátku Sdružení nezávislých kandidátů Stará Huť:

Tradiční srpnová soutěž v požárním útoku proběhla u rybníka Strž
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Škola Taekwon-Do ITF 
Circle
Jsme nejmenší škola taekwondo, ale dáváme do 
toho díky tomu maximum, ze kterého čerpají 
hlavně naši studenti. A jsme na sebe hrdí.
Jde nám o výchovu v bojovém umění po vzoru 
pravých Mistrů. A co to znamená? Hlavní náplní 
je samozřejmě samotné bojové umění, ale tomu 
naroveň je u nás postaveno také vzdělávání 
v oblasti sociálních vztahů a vazeb (morální zá-
sady: zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovlá-
dání, nezlomný duch) a v oblasti ochrany Matky 
Země (není to jen o fi nanční podpoře různých 
neziskových organizací – viz. web). Sami se 
účastníme a iniciujeme projekty na pomoc kra-
jině (Zemi).
A co učíme? „Mladé“ korejské bojové umění se-
beobrany Taekwondo po vzoru zakladatele gen 
Choi Hon Hi. Navíc se snažíme rozšířit nabídku 
při různých seminářích naší školy, o další doved-
nosti, jako e třeba trénink a nácvik boje s nožem, 
popř. mečem (bokken) z bratrského Chun Kuhn 
Taekwondo, při letních seminářích techniky pro 
Combat apod.

Po Stará Huť 17.00–19.00 ZŠ
Út Milín 17.30–19.30 ZŠ
St Příbram 18.00–20.00 ZŠ Jir. sady 273
Pá Klínec 17.00–19.00 TJ Sokol

www.circle-itf.cz
circleitf@gmail.com
tel.: 607 940 663

Štěpo Pawell

Pojď hrát fotbal 
do Staré Hutě
Nabízíme :
– moderní prostředí nových šaten a zázemí
– travnaté hřiště s automatickým zavlažováním
– umělka po celý rok
– trenéři s praxí, licencí i pedagogickým VŠ 

vzděláním
– přátelské ceny, oddílové příspěvky 1 200 ko-

run ročně

Hledáme děti ročníků narození 2008–2016.
Informace na tel. 722 166 552, 721 724 403, 
607 280 864.

Zdroj foto: www.freepik.com

Milí čtenáři,
prázdniny uběhly jako voda 

a od druhé poloviny srpna byl v mateřské škole 
zahájen letní provoz. Mnoho dětí v tomto čase 
ještě trávily volný čas u svých prarodičů, na pří-
městských a letních táborech nebo se svými 
rodiči na dovolené v zahraničí či v tuzemsku. 
Přesto se od 15. 8. 2022 do huťské školky opět 
začal pomalu vracet veselý křik a smích radost-
ných dětí.
Sluníčka, Srdíčka i Pastelky se znovu začaly 
scházet, hrát si, pracovat a tvořit ve svých kme-
nových třídách se svými známými paními učitel-
kami a kamarády na třídách. 
Předposlední srpnový týden byl převážně vě-
nován adaptaci a asimilaci nově přijatých dětí 

v doprovodu jejich nejbližších. Byl to vydařený 
týden, kterým nás tematicky provázely plyšové 
tlapky našich zvířecích kamarádů. Kočka, pes, 
ovečka, zajíček i prasátko postupně zbavovali 
děti ostychu a zapojovali je do kolektivu a běž-
ného režimu tříd. Pomáhali ve třídě nastolit dů-
věrnou, pozitivní atmosféru a pocit bezpečného 
prostředí. Jak moc se to povedlo, zjistíme v září, 
kdy naši malí hrdinové přijdou do školky už sami 
bez podpory svých nejbližších. 
Všem nově přijatým dětem a stávajícím školkáč-
kům, odcházejícím předškolákům i všem rodičům 
přejeme v nadcházejícím školním roce hodně 
štěstí, radosti, úspěchu a splněných očekávání. 

Tým MŠ



TRADIČNÍ SPOLEHLIVÁ STABILNÍ

REALITNÍ KANCELÁŘ PRO DOBŘÍŠ A OKOLÍ

Dobříš, Náměstí Komenského 412

+420 727 900 097
havelkova@energon.cz energon-reality.cz realitní makléřka pro Dobříš a okolí

Romana Havelková
Kompletní nabídka nemovitostí na:

·  Jasné a transparentní 
  podmínky prodeje

·  Nezávazná konzultace zdarma

·  Stanovení nejvýhodnější 
  strategie prodeje

·  Možnost výkupu nemovitosti

·  Těšíme se na vás na našem 
  WEBU

Chcete prodat nemovitost? Nebo nemovitost koupit?

Nízkoenergetický RD 4kk, bazén, 
2terasa, 2x garáž, pozemek 1179 m

Dlouhá Lhota

Kozí Hory

K Náplavce, Třebonice

Novostavba, bungalov 5+1, 
2pozemek 1227 m

Přestavlky u Slap

Patrový RD 4+1 v blízkosti 
Slapské přehrady

Patrový RD 5kk se zahradou 
a garáží na okraji Prahy

12.300.000 Kč 19.950.000 Kč

12.950.000 Kč 6.500.000 Kč

NÁŠ PROGRAM
Volby do městského zastupitelstva čekají na odpečetění schránek. Ideální příležitost se zamyslet nad tím, co pro mne
slovo VOLBA znamená. Z logiky věci je to možnost rozhodovat se. O věcech důležitých i banalitách. Možná se vám také
v životě stává, že leckdy nedůležité banalitky nakonec mohou dostat zásadní význam. A rovněž platí, že co je důležité
pro vás, pro jiného může být nepodstatná malichernost. Když víte, co v životě chcete, je to nepochybně skvělý začátek,
ale stát si za tím, a to vědění přetvářet v činy, je věc druhá. V komunální politice sám NIC nezmůžete. To mne naučily
4 roky v dobříšském zastupitelstvu. Možná vás komunální samospráva nezajímá, nebaví, máte ji spojenou se slovem ko-
rupce, bere vám energii a úsměv už jen prosté vyslovení slova POLITIKA. Já amoji kolegové jsme svou VOLBU již udělali
a rozhodli se vstoupit do ne vždy klidných vod komunální politiky. Na otázku PROČ? Vámodpovídáme programemníže.

Věřím, že lze smysluplně a čestně spravovat Dobříš, stojím si za tím a tu víru ráda přetvořím se svými kolegy v činy.

Děti a mládež
● Podpoříme ROZVOJ všech škol na území města
● Zřídíme školskou komisi – pro pravidelnou a konstruktivní komunikaci,

posílíme protidrogovou prevenci
● Ředitelům škol chceme pomoci s dotačními projekty, financováním i

správou výpočetní techniky
● Zaměříme se na podporu projektů pro náctileté (např. nízkoprahový

klub s větší kapacitou, venkovní prostor pro mladé)
● Chceme pokračovat v přestavbách a úpravách sportovišť, zefektivnit

jejich správu. Víme o nedostatku vnitřních víceúčelových sportovišť
● Chceme vytvořit venkovní hlediště pro pořádání kulturních akcí,

podpoříme kulturu a tvůrčí činnosti všech skupin obyvatel

Odpovědné hospodaření
● Chceme zrealizovat opakovaně zmiňovaný rozklikávací rozpočet
● Vytvořme dostatečně personálně silné a efektivní dotační oddělení
● Chceme upřesnit územní plán regulačními plány, podporujeme

logickou zástavbu uvnitř města (ne mimo něj)

● Podporujeme poziciMěstského architekta
● Podpoříme tiskové oddělení pro komunikaci z úřadu ven i dovnitř

(zkusme např. horkou linku pro sběr podnětů od obyvatel)
● Jsme pro obnovitelné zdroje, zejména na veřejných budovách (školy,

sportovní hala, ubytovna Větrník…) nikoli však na úkor krajiny
● Chceme upravit provoz veřejného osvětlení, abychom šetřili městské

peníze
●Máme zájem revidovat odpadové hospodářství systému MESOH

(vnímáme ho jako nespravedlivý, není využitelný např. pro panelové
domy)

ATRAKTIVNÍ Dobříš pro VŠECHNY generace
●Máme zájem o výsadbu funkční zeleně, efektivní seč trávy, uplatnění

zahradního architekta,
● Budeme pokračovat s vyjednáváním o zamezení vjezdu kamionů

do města
● Chceme, aby naše děti měly zájem na DOBŘÍŠI zůstat



TRADIČNÍ PODZIMNÍ VÝPRODEJ

SKLADOVÝCH ZÁSOB ZA VÝHODNÉ CENY

 AREÁL FIRMY NOHEL GARDEN a.s. 
od 8:00 do 11:00 hod.

24. 9. 2022
8. 10. 2022

NOHEL GARDEN a.s., Budínek 86, 3 km od Dobříše, tel.: 318 533 532 - 5, office@nohelgarden.cz, www.nohelgarden.cz

VŠE PRO DŮM I ZAHRADU:
- PODZIMNÍ HNOJIVA, PŘÍPRAVKY   
   NA HUBENÍ HLODAVCŮ, PESTICIDY
- ZAHRADNÍ NÁŘADÍ, PLASTOVÉ  
   A KERAMICKÉ OBALY
- HŘBITOVNÍ LAMPY
- DEKORAČNÍ SVÍČKY

PLATBA JE MOŽNÁ  
I PLATEBNÍMI KARTAMI!

PRODEJ SE BUDE ŘÍDIT AKTUÁLNÍMI 
NAŘÍZENÍMI VLÁDY.

Otevřeno každý den

Karla Čapka 451, Stará Huť




22,90 Kč32,90 Kč

Kofola original 
2 l                    

Špagety Panzani 
500 g 

Betonárna NAVIKA s. r. o., 
přijme pracovníka 
na pozici míchače 

pro pobočku v Dobříši.

Pro bližší informace 

volejte na 602 217 152 

nebo 725 036 291.

PŘIJMEME 
I NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK

Léčebna dlouhodobě nemocných Masarykovo 
sanatorium Dobříš přijme zdravotní sestry 
a zdravotnické asistenty na lůžka následné péče. 
Nabízíme základní mzdu , náborový 39 000 Kč
příspěvek, pravidelné odměny, 26 dní dovolené 
a další benety. Reálná možnost kariérního růstu. 

Informace podá Jana Tomková TEL.: 602 193 859

SESTRA
ZDRAVOTNÍ 

/ASISTENT

SVOZ ZAMĚSTNANCŮ
Příbram – Dobříš – MASARYKOVO SANATORIUM a zpět



5. lng. Martin Musil
• 57 let
• jednatel společnosti

10. LadislavJanovský
• 38 let
• podnikatel, obchodník

1. Ing. Pavel Svoboda 
• 52 let
• starosta Dobříše

6 .  PhDr. Jan Bureš, Ph.D.
• 46 let
• prorektor Metropolitní

univerzity Praha, učitel 
na gymnáziu Dobříš

2. Mgr.  Tomáš Vokurka
• 40 let
• místostarosta Dobříše

7. lng.  Karel Košek
• 46 let
• autorizovaný inženýr 

pro statiku a dynamiku 
staveb

3. Bc. Dagmar Mášová
• 51 let
• místostarostka Dobříše

8 .  lng. Pavel Pilecký
• 32 let
• interní auditor

4.  lng. Lukáš Hořejší
• 40 let
• fi nanční manažer

9.  Daniel Flígr
• 46 let
• lT projektový manažer

VÝBĚR BODŮ Z NAŠEHO PROGRAMU:
Vyšší energetická nezávislost Dobříše
Jsme si vědomi potřeby zajištění alternativních zdrojů 
energie. Cestu vidíme v instalaci fotovoltaických panelů na 
střechy městských budov nebo pořízení tepelných čerpadel. 
Tato opatření pomohou městu zajistit udržitelný rozpočet.

Kvalitní a dostupné školství
I do dalších let zajistíme dostatečnou kapacitu dobříšských 
škol a školek. Vytvoříme Školskou komisi pro užší spolupráci 
mezi zástupci města, řediteli škol a rodiči. Na městském úřa-
dě vytvoříme Odbor školství pro pokrytí agendy dotací, meto-
dické pomoci a podpory hospodaření školek a škol.

Omezení tranzitní kamionové dopravy 
Víme, že nákladní doprava obtěžuje řadu obyvatel města. 
Omezíme tranzitní kamionovou dopravu v Dobříši ve spolu-
práci se Středočeským krajem, okolními obcemi a Policií ČR. 

Opravy ulic a chodníků
Plánujeme pokračovat v postupné rekonstrukci městských 
komunikací i chodníků (např. Nad Papežem, Husova, U Ovčína, 
Levandulová atd.). Při opravách prosadíme vyšší míru bezpeč-
nosti a zklidnění dopravy v obytných čtvrtích vč. dostupného 
parkování. Zasadíme se o dostatek prostoru pro cyklisty 

a pěší, včetně cest do škol a možnosti parkování kol. Připraví-
me projekt cyklostezky do Staré Huti a do Svatého Pole.

Dostupná péče a nové ordinace pro lékaře 
Budeme pokračovat v modernizaci ordinací a dalších zdra-
votnických provozů Střediska zdraví. Nalezneme zdroje 
fi nancování pro dokončení třetího patra polikliniky za účelem 
rozšíření ordinací praktických lékařů. Zavedeme ve městě 
senior taxi pro cesty starších spoluobčanů za lékařem či na 
úřad.

Předvídatelný územní rozvoj Dobříše
Základem pro rozvoj města je platný územní plán a existující 
územní studie. Změny územního plánu budeme prosazovat 
ve prospěch veřejných zájmů města a jeho obyvatel, s re-
spektem k soukromému vlastnictví a principu předvídatel-
nosti. S majiteli existujících stavebních pozemků budeme 
aktivně jednat o vhodné podobě, rozsahu a časování jimi 
zamýšlených staveb, stejně jako jejich účasti na budování 
potřebné infrastruktury.

Celý program a seznam kandidátů 
najdete na www.odsdobris.cz 

odsdobris

ZVEME VÁS NA OSOBNÍ SETKÁNÍ S VOLIČI VE ČTVRTEK 15. ZÁŘÍ 15:00-19:00 HODIN U RADNICE.
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S PEPOU
MATEMATIKA

Doučování ZŠ, SŠ a VŠ matematiky
Příprava na maturitu, přijímací zkoušky na SŠ a VŠ 
Individuální konzultace dle potřeby žáka či studenta
Matematické semináře 

Více na: www.matematika-s-pepou.cz
Kontakt: Dr. Josef Prachař, telefon: 725 878 730
E-mail: prachar@prospeko.cz

Firma MANDÍK, a. s. v Hostomicích 

přijme 

 z Dobříše a okolí 
na montáž klimatizačních jednotek, 

2směnný provoz. 
Nabízíme velmi zajímavé nanční ohodnocení. 

Bližší informace podá 
Ing. Lenka Kroupová, personální manažerka, 

telefon:  +420 777 789 241, 
e-mail: kroupova@mandik.cz

MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY





MAMMA CENTRUM HRADČANSKÁ
Bubenečská 284/12
Praha 6 – Dejvice

+ 420 775 13 11 11
mammacentrum@buprague.cz
Objednávat se můžete také online 
přímo na www.buprague.cz

MAMMA CENTRUM OPATOV
Líbalova 2348/1
Praha 4 – Chodov

Objednací termíny nabídneme dle Vašich potřeb.

Přistupujeme ke každé klientce individuálně a s citlivou péčí.

Využíváme nejmodernější diagnostické vybavení.

Předáme Vám zprávu ihned po vyšetření.

Screeningové centrum 
pro diagnostiku a léčbu 
onemocnění prsu

Objednejte se na preventivní vyšetření včas.
Staráme se o ženy všech věkových kategorií. 

Většina žen, která podstoupí preventivní vyšetření prsu odchází s potvrzením, 
že je zdravá. O ostatní se s péčí postaráme.

MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.



53 let, zastupitelka, vrchní ministerský rada 
2. Ing. Markéta Čermáková, MBA

48 let, zástupce primáře
4. MUDr . Martin Čermák 

62 let, technik 
5. Ing. Jiří Krotil 

70 let, zastupitel, právník
3. JUDr. Jan Procházka 

51 let, ředitelka školy Dobříš

10. MUDr. Veronika Lonková 48 let, lékařka

11. Ing. Hana Jará 44 let, účetní

12. Radek Šiška 50 let, podnikatel – ubytovací 
služby

13. Jiří Laštovka 46 let, strážník

14. Ing. Pavel Studnička 56 let, úředník

15. Hana Šmídová 42 let, pedagog

16. Mgr. Ilona Květoňová 43 let, učitelka

17. Radek Branšovský 53 let, státní úředník

18. Miroslav Vondráček 56 let, školník

19. Luboš Klouda 51 let, OSVČ

20. Michala Jungmanová 40 let, OSVČ

21. Bc. Linda Sevaldová 36 let, mateřská dovolená

6. Mgr. Eva Burešová
55 let, diplomovaná sestra specialistka
8. Mgr. Renata Mášová 

66 let, soudní znalec
9. PhDr. Vladimír Svoboda

71 let, správce bytového fondu, Dobříš
7. Jiří Bláha

www.anobudelip.cz     www.chcemelepsicesko.cz     ANOnaDobrisi

1. Mgr. Tomáš Helebrant, MBA
48 let, poslanec Parlamentu ČR

KANDIDÁTI HNUTÍ ANO VE VOLEBNÍM OBVODU DOBŘÍŠ
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

S NÁMIBUDE LÍP!
2
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Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: ANO 2011




