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Na nový rok s referendem

Vážení spoluobčané, od jara loňského roku jste 
možná sledovali intenzivní výměnu názorů tý-
kající se požadavku uspořádat místní referen-
dum k územnímu rozvoji města. Tyto názorové 
střety jste mohli slyšet na veřejných jednáních 
zastupitelstva i projednávání změny územního 

plánu, číst v Dobříšských listech i na sociálních 
sítích. Zastupitelstvo o požadavku uspořádat 
místní referendum opakovaně hlasovalo a ná-
vrh neschválilo. Nikoli jako projev arogance, ale 
jako výsledek otevřených debat a důsledného 
zvažování pro a proti. Přípravný výbor se tak 
obrátil na soud. Krajský soud v září referendum 
vyhlásil na leden 2023. Proti tomu se město od-
volalo formou kasační stížnosti. Nejvyšší správní 
soud v polovině prosince kasační stížnost zamítl 
a potvrdil rozhodnutí krajského soudu ze září. 
V  Dobříši se tak spolu s prezidentskými volbami 
bude konat první místní referendum.
Pokud debaty kolem referenda sledujete, 
víte, že jsem jeho vyhlášení nepodporoval. 
Respektuji rozhodnutí soudu. Je tedy na vás, 
občanech Dobříše, jak o předkládaných třech 
otázkách v referendu rozhodnete. Byl bych 
velmi rád, pokud byste své rozhodnutí udělali 
s nejvyšší možnou péčí. S vědomím, že rozho-

dujete o pozemcích města v hodnotě desítek 
milionů korun. Že rozhodujete nejen o součas-
ných potřebách současných obyvatel našeho 
města, ale vaše rozhodnutí do jisté míry ovlivní 
i budoucí podobu Dobříše na několik příštích 
generací. 

Do nového roku 2023 vám přeji pevné zdraví, 
bystrou mysl a životní optimismus. V minulém 
roce jsme na Dobříši zvládli uprchlickou krizi 
spojenou s válkou na Ukrajině. Rostoucí náklady 
měly a dále budou mít vliv i na rozpočet města. 
Řada z vás se zapojila do několika opakovaných 
sbírek pomoci pro Ukrajinu. Přečkali jsme jednu 
velmi silnou supercelární bouři. Ukázali jsme, 
že dokážeme spolupracovat a postupně měnit 
Dobříš k ještě lepšímu místu pro život. Těším se, 
že v tomto budeme společně pokračovat.

Pavel Svoboda, starosta
Foto: Michael „Hrabák” Kočí 

Lednové slovo místostarostky města Dobříše
Rozhodla jsem se do té politické „jámy lvové“ sko-
čit znovu. To byla má předvolební slova. Dovolila 
bych si sama sebe malinko poupravit. Tak jedno-
značná politická jáma lvová to zase úplně není.
Po zkušenostech zastupitele je samozřejmé, 
že se musíme seznamovat s novými postupy 
a  chodem radnice. Jeden měsíc na to oprav-
du nestačí. Po dvou a půl měsících je situace 
přehlednější. Předně jsem nesmírně ráda, jak 
jsme se svých pozic jako nováčci v radě města 
zhostili. Korektně jsme si s koaličními partnery 
rozdělili agendy, mluvíme o problémech otevře-
ně, vysvětlujeme si naše postoje, diskutujeme.  
Zabýváme se nejen oblastí, ke které máme blíz-
ko, ale řešíme i obecné, složitější i nepopulární 
agendy. A zejména tady je třeba zachovat si 
chladnou a zdravě kritickou hlavu. Je třeba vážit 
na obou miskách vah. Netěší mne navyšování 
cen (např. za svoz odpadu či vodného), zejména 
v takto složité době. I naše město však hospo-
daří s peněžními prostředky a má své výdaje.  
Bohužel například odpadové hospodářství 
i  vodné a stočné představují pro město výda-
je, na které se z rozpočtu města doplácí. Čísla 
jsou bohužel v této problematice nelítostná. 

Samozřejmě k tomu přispívá také státní legisla-
tiva. V této souvislosti si opakovaně uvědomuji, 
že výdaje za svoz odpadu nejsou vypočítávány 
z čísel MESOHU. Jde o dvě odlišné nádoby. Čísla 
MESOHu se evidují na městském úřadě a říkají, 
kolik se od jakého domu svezlo nádob a jaká je 
případná výše slevy pro danou domácnost. Čísla 
za svoz odpadu, tedy skutečné počty tun a ná-
klady za svoz, eviduje společnost DOKAS, která 
odpad sváží a likviduje. Výše poplatku není od-
vozena od systému MESOH, ale od celkových 
nákladů. My máme zájem systém MESOH revi-
dovat. S koaličními partnery po dohodě o tom-
to třaskavém sudu prachu povedeme, doufám, 
konstruktivní debatu. Stejně jako probíráme 
otázky energetického plánování, které společně 
považujeme za jedno z velmi aktuálních a  ne-
vyhnutelných témat. Chceme se mu věnovat 
systematicky. Počítáme také s postupnou obno-
vou nemovitého majetku, která se v minulosti 
opomíjela a byla teprve nedávno nastartována. 
Co mne velmi těší, je shoda v tom neprodávat 
majetek města. Nicméně městský rozpočet není 
nafukovací, je nutné vážit všechny kroky. Velká 
snaha je získávat dotační tituly, je však pravdou, 

že město velikosti Dobříše má oproti menším 
obcím dotační podmínky ztížené. To nás ale ne-
zastaví.
V tom jsme novinářskou hantýrkou řečeno ve 
shodě napříč politickým spektrem. A tak by po-
dle mne komunální politika měla vypadat.
Na závěr mi dovolte odlehčení. Ráda bych nám 
všem popřála v novém roce pevné zdraví, lásku 
a štěstí. Ať se vám daří plnit si své sny a přání, 
ať máme proč se stále na svět usmívat a je nám 
všem stále dobře.

Jindřiška Romba
Foto: Michael „Hrabák” Kočí

Stručně ze Zastupitelstva města Dobříše konaného dne 8. 12. 2022
V úvodu zasedání zastupitelů města Dobříše byl 
schválen navržený program prosincového jedná-
ní bez navrhovaných změn a na vědomí byly vza-
ty informace z činnosti finančního výboru města.
Na 2. zasedání rozhodli zastupitelé města 
o hlavních bodech programu zasedání takto:
 
SCHVÁLENÉ BODY:
Návrh OZV o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství 
• Vydání obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hos-
podářství. Poplatek za odpad se od 1. 1. 2023 
zvyšuje o 200 Kč, tj. 950 Kč za osobu a rok.

Rozpočtové opatření č. 5/2022 vč. přehledů 
o plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 10. 2022 
• Celkový objem příjmové stránky rozpoč-

tu se touto rozpočtovou změnou zvyšuje 

o  1  676  tis.  Kč (příjmy celkem činí po změně 
cca 282 787 tis. Kč). Celkový objem výdajové 
stránky rozpočtu se snižuje o 13 668 tis. Kč 
(výdaje celkem činí cca 333 700 tis. Kč). Pláno-
vaný zůstatek na účtech se po provedení na-
vrhovaných změn zvýší o 3 144 tis. Kč a bude 
po akceptovaných změnách činit celkem cca 
6 654 tis. Kč. 

• Čerpání úvěru se předpokládá do maximální 
výše 45 200 tis. Kč. 

Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 
2024 a 2025 
• Změna využití části pozemku p. č. 1373/10 

v k. ú. Dobříš z plochy „ZO – zeleň – ochran-
ná a izolační“ na plochu „DS – dopravní in-
frastruktura – silniční“ a pořízení změny č. 4 
územního plánu.

Rozpočet města na rok 2023 
• Celkové příjmy činí 293 480 tis. Kč a jsou 

tvořeny daňovými příjmy (zejména sdíle-
né daně, správní a místní poplatky) ve výši 
211 205 tis. Kč a nedaňovými příjmy (zejména 
nájmy a pokuty) ve výši 39 682 tis. Kč, přija-
tými dotacemi v celkové výši 42 350 tis. Kč 
(z toho investiční dotace ve výši 9 585 tis. Kč) 
a kapitálovými příjmy ve výši 243 tis. Kč. 

• Celkové výdaje ve výši 329 204 tis. Kč se sklá-
dají z běžných provozních (neinvestičních) 
výdajů ve výši cca 272 714 tis. Kč (z toho opra-
vy a údržba majetku činí 48 863 tis. Kč) a kapi-
tálových (investičních) ve výši 60 690 tis. Kč.

Kupní smlouva s Římskokatolickou farností 
Dobříš – odkoupení pozemku p. č. 320/5 k. ú. 
Svaté Pole 
• Uzavření kupní smlouvy s Římskokatolickou 
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farností Dobříš, IČO 47067829, se sídlem 
Na  Nábřeží 1650, Dobříš, jako prodávajícím, 
jejímž předmětem je převod vlastnického 
práva k pozemku p. č. 320/5 (orná půda) o vý-
měře 376 m2 v k. ú. a obci Svaté Pole za kupní 
cenu ve výši 373 700 Kč.

Žádost o poskytnutí finanční podpory na rok 
2023 – Sociální fond regionu Brdy–Vltava 
• Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje v sou-

ladu se směrnicí č. 8/2020, o zásadách pro po-
skytování finančních prostředků z  rozpočtu 
města Dobříše, v platném znění poskytnutí 
dotace z rozpočtu města na rok 2023 ve výši 
506 893 Kč do Sociálního fondu regionu Brdy–
Vltava spravovaného organizací Brdy–Vltava, 
o. p. s., IČO 27586481, se sídlem Mírové náměstí 
119, Dobříš, a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

PRMDo – vyhodnocení akčního plánu na rok 
2022 a návrh akčního plánu na rok 2023 

• Akční plán Programu rozvoje města Dobříše 
na období 2021–2028 na rok 2023 a aktuali-
zaci zásobníku projektů.

Plán prevence kriminality města Dobříše na 
období 2023–2027 

Projekt Dobříš – Zdravé město a místní Agen-
da 21 
• Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje 

prostřednictvím místní Agendy 21. Dekla-
raci k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví 
a kvality života prostřednictvím meziná-
rodního programu Zdravé město. Jmenuje 
odpovědným politikem pro projekt Dobříš – 
Zdravé město a místní Agenda 21 ve funkč-
ním období 2022–2026 pana Miroslava  
Sochora.

Aktualizace jednacího řádu výborů ZM 
Aktualizace Statutu dobříšského městského 
informačního zpravodaje – Dobříšské listy 

a pravidel pro zveřejňování příspěvků v Dobříš-
ských listech.

BOD VZATÝ NA VĚDOMÍ:
• Hodnoticí zpráva o projektu Dobříš – Zdravé 

město a místní Agenda 21 vypracovaná dne 
15. 11. 2022. 

Zpracovala DH

Dobříš se zadluží o dalších 120 milionů! 
Na posledním zasedání zastupitelstva předložil 
starosta ke schválení rozpočet Dobříše pro rok 
2023, který počítá s dalším čerpáním úvěru ve 
výši 45 000 000 Kč. No a aby toho nebylo málo, 
zvedla koalice ODS, STAN a KDU-ČSL ruku i pro 
další úvěr ve výši 75 000 000 Kč. Ano, současné 
vedení města chce zadlužit naše město během 
následujících 3 let o dalších 120 000 000 Kč 
při úrokové sazbě 9 %! Úvěr samozřejmě není 
sprosté slovo, ale jeho využití musí být nezpo-
chybnitelné a pro město potřebné, a o to máme 
oprávněnou obavu. Vzpomeňte si na úvěr pro 
knihovnu, knihovna nestojí a úvěr je z velké čás-
ti vyčerpán…
Ano, máme obavy o hospodaření města a ty 
obavy jsou podloženy zkušeností z minulého 
volebního období, kdy staronová koalice, nyní 
posílená o STAN, utratila desítky milionů, které 
mělo město na účtu, dále se rozprodával měst-
ský majetek a čerpal úvěr na knihovnu, „kterou 
svět neviděl“. O „schopnosti“ současného vede-
ní města hospodařit s prostředky města hovoří 
například rekonstrukce nám. Komenského, kte-
rá z původních 26 000 000 postupně rostla na 
zasmluvněných 34 000 000 a nyní je na částce 
44 000 000 Kč! Dosud stála rekonstrukce tohoto 
náměstí 44 000 000 Kč, a to bohužel není částka 

konečná! Už tak trochu chápeme, proč nechtě-
la ODS spolupracovat s těmi, kteří zastupují 
26,5 procenta voličů, a raději poskládala vedení 
města z těch, u kterých jim bude podobné hos-
podaření procházet. 
Ve světle zbytečně utracených desítek milionů 
korun je navýšení poplatku za svoz popelnic na 
950 Kč za osobu vlastně nepodstatné a po zdra-
žení vody je to jen další asociální krok součas-
ného vedení.
Špatný rozpočet i rozpočtový výhled na další 
roky jsme podpořit nemohli a hlasovali jsme 
proti. Proti jsme hlasovali i při hlasování o zvý-
šení poplatku za svoz popelnic, kdy jsme se zno-
vu snažili přesvědčit vedení města, že současný 
systém je nejen špatný, ale hlavně naprosto 
nespravedlivý. Koalice ODS/STAN/KDU-ČSL ale 
systém měnit nechce a bude dále podporovat 
to, že není důležité kolik odpadu vyprodukujete, 
ale kolik vás je doma přihlášených, a chce hlav-
ně dále posílat statisíce externí firmě na tento 
nespravedlivý systém MESOH. Proč ho stále pro-
sazují, nevíme…
Tak si to shrňme. Během příštích tří let chce ko-
alice ODS, STAN a KDU-ČSL čerpat úvěry ve výši 
120 000 000 Kč, zdražili svoz odpadu, ale něco 
pro nás přeci jen udělali: Instalují další parkovací 

automat, a hlavně další radar. Na prevenci krimi-
nality jsou peníze, i přes vzrůstající kriminalitu, 
na úrovni roku 2021, a k navýšení nedošlo. Ale 
na odměny pro členy výborů a komisí peníze 
jsou…
Také amatérské vypsání výběrového řízení na 
ředitele pečovatelské služby a vybrání nové 
ředitelky bez kvalifikace je zásah do rozpočtu 
města. Pokud by totiž nová paní ředitelka měla 
odpovídající kvalifikaci, hradil by její plat kraj. 
Bez kvalifikace to bude platit Dobříš a bude nás 
to stát cca 1 000 000 korun ročně. To je např. ten 
milion, o který město zdražilo popelnice…

Zastupitelé za ANO 2011
Ilustrační foto: www.pixabay.com

Od 1. ledna 2023 se zvyšuje cena vodného a stočného
Rada města schválila zvýšení ceny vodného 
a stočného od 1. ledna 2023 na 125 Kč/m3 včet-
ně 10% DPH. Nová cena vodného bude 75 Kč/m3 

a  stočného 50 Kč/m3. Hlavními důvody pro 
zvýšení poplatku je vzrůstající nepoměr mezi 
náklady a příjmy z poplatku za vodné a stočné, 
nárůst cen pohonných hmot a energií a inflace. 
Cenu vody tvoří skutečné náklady (energie, 
mzdy, materiál aj.), příspěvek do plánu finan-
cování obnovy a DPH. K poslednímu zvýšení 
vodného a stočného v Dobříši došlo k 1. 7. 2022, 
kdy byla cena zvýšena z 97 Kč/m3 na aktuálních 
115 Kč/m3. S aktuálním poplatkem je plán finan-
cování obnovy plněn pouze na 39 %. 
Nákladová cena včetně plného příspěvku do 
fondu obnovy pro rok 2023 činí 141,10 Kč, se 
zohledněním zastropovaných cen energií na 
rok 2023 a odhadovanou inflací. Ani po tomto 

zvýšení poplatek za vodné a stočné nepokryje 
celkové náklady.
Na každý rok stanovuje sociálně únosnou cenu 
vody Státní fond životního prostředí ČR. Pro rok 
2023 je pro Středočeský kraj stanovena ve výši 
149,72 Kč/m3. Tato cena je maximálním limitem, 
nad který by již poplatek za 
vodné a stočné neměl být 
zvyšován. Nákladová cena 
v Dobříši je v rámci tohoto li-
mitu. 
Při navrženém zvýšení po-
platku na 125 Kč/m3, který 
představuje nárůst o 9 %, 
bude při průměrné spotřebě 
dobříšského obyvatele 100 
litrů na osobu a den tvořit 
náklad 12,50 Kč na osobu 

a  den za dodání pitné vody, odkanalizování 
a vyčištění odpadní vody.
Průměrně tedy vynaloží občan Dobříše po zvý-
šení ceny za vodné a stočné za měsíc 375 Kč 
místo původní částky 345 Kč před zvýšením 
ceny. Nárůst v nákladech na vodné a stočné tak 
činí 30 Kč za měsíc a osobu. 

Pavel Svoboda, starosta
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Od ledna 2023 nabízíme novou službu našim 
odběratelům – možnost platby za vodné a stočné 
měsíčními zálohovými platbami a klientský portál

Vážení odběratelé,
nabízíme vám rovnoměrné rozložení plateb za vodné a stočné bě-
hem celého roku, a zároveň dojde ke snížení návštěv odečítače.
Zálohy bude možné platit buď trvalým příkazem z vašeho účtu, nebo 
inkasem.

Tato změna se týká jen takzvaných maloodběrů (tj. domácností a firem s malým odběrem vody). 
Zálohy se nedotknou firem, společenství vlastníků a společností s velkým odběrem vody, které mají 
již nyní nastaveno pravidelné měsíční vyúčtování.
K přepočtu zálohových plateb dochází každoročně při vyúčtování a jejich výše bude stanovena na 
základě spotřeby v předešlém roce, výši záloh si můžete po domluvě se zákaznickým oddělením 
upravit.
Pro jednodušší komunikaci se zákaznickým oddělením jsme pro vás připravili klientský portál, kde 
naleznete veškeré potřebné informace o vašem odběrném místě. Budete mít rychlý přehled o va-
šich vyúčtováních a také nás můžete prostřednictvím portálu kontaktovat v případě jakýchkoli do-
tazů, požadavků či závad.
Pokud budete mít zájem o nastavení plateb formou záloh či zřízení klientského portálu, kontaktujte 
zákaznické centrum VHS Dobříš e-mailem: info@vhs-dobris.cz, telefonicky: 318 521 108 či osobně.
Upozorňujeme, že od 1. 1. 2023 bude zrušeno hotovostní placení v zákaznickém centru, šetřete čas 
a využívejte bezhotovostních plateb.

Blanka Marvanová

Poplatek za odpady v roce 2023 z pohledu správce 
místního poplatku
1. Sazba a splatnost místního poplatku:
Základní sazba poplatku: 950 Kč/poplatník 
Splatnost poplatku: od 1. února 2023 do 
30. dubna 2023.

Slevu za třídění lze uplatnit pouze v pří-
padě, že poplatek uhradíte včas, tedy do 
30. dubna 2023. 
V případě, že platba bude připsána na účet 
města po tomto rozhodném datu, poplat-
ník je povinen uhradit poplatek v plné výši.  
Nejedná se v žádném případě o pokuty či pe-
nále za pozdní úhradu, pouze poplatník ztrácí 
nárok na slevu (obdobně jako v supermarketu, 
pokud zboží nezakoupíte v době akční slevy). 
Poplatek je splatný jednorázově. Vznikne-li po-
platková povinnost po 30. dubnu, je poplatek 
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který ná-
sleduje po měsíci, ve kterém poplatková povin-
nost vznikla.
Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem 
včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 
poplatku poplatek během následujícího kalen-
dářního roku platebním výměrem nebo hro-
madným předpisným seznamem. Včas nezapla-
cené poplatky nebo část těchto poplatků může 
správce poplatku podle zákona zvýšit až na troj-
násobek. Poplatek lze vymáhat také i exekučně 
podle daňového řádu č. 280/2009 Sb.

Poplatek lze uhradit:
1) na pokladně MěÚ (lze hradit kartou)
2) bezhotovostní platbou na účet města.
 19-521732389/0800 (doporučujeme)

Platební údaje (variabilní symbol) jsou k dis-
pozici:
1) v odpadovém účtu na stránkách www.mo-

jeodpadky.cz – přístupové údaje do vaše-
ho odpadového účtu najdete na arších se 
štítky, kterými označujete pytle s tříděným 

odpadem, případně si je lze vyžádat na  
e-mailu rambouskova@mestodobris.cz,

2) u správce poplatku paní Sylvy Řehákové 
osobně, v budově radnice, v přízemí, dveře 
č.  13, nebo dotazem na e-mail rehakova@
mestodobris.cz.  

Poplatníkům, kteří mají ve svých odpado-
vých účtech zadán kontaktní e-mail, případ-
ně telefon, bude zasláno na začátku splat-
nosti poplatku upozornění.

2. Kde můžete záležitosti vyřídit:
 Žádost o osvobození/úlevu nebo ohláše-

ní poplatkové povinnosti vyřídíte na MěÚ 
Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, 
finanční odbor – místní poplatky (přízemí 
vlevo za podatelnou), kancelář č. 13 – správce 
poplatků: Sylva Řeháková, tel.: 318 533 390, 
e-mail: rehakova@mestodobris.cz. 

3. Formuláře jsou k dispozici: 
 Na MěÚ Dobříš, Mírové nám. 119, Dobříš,  

finanční odbor – místní poplatky, kancelář 
č. 13 nebo ke stažení na internetové stránce 
města „Formuláře finančního odboru“.

4. Náležitosti žádosti: 
 Formuláře musí být řádně vyplněny podle 

skutečnosti a podepsány plátcem.
Sylva Řeháková,

správkyně místních poplatků 

Svoz odpadů na Dobříši 
zdraží na 950 Kč  
za osobu
Velkou diskuzi vyvolalo na prosincovém zase-
dání zastupitelstva schvalování vyhlášky o míst-
ním poplatku za svoz odpadů. Jedinou změnou 
v ní je další zvýšení poplatku, tentokrát o 200 Kč 
na osobu. Prosadila ho koalice ODS, STAN 
a KDU-ČSL. 
Ke stejnému datu zdražuje vedení města obča-
nům i vodné a stočné, postupně se lidem zve-
dají ceny energií a inflace jim mohutně ukrajuje 
z úspor. Považovali jsme proto za správné ale-
spoň trochu zmírnit dopady na domácnosti 
v této krizové době a poplatek pro rok 2023 
nezvyšovat. Nespravedlivý poplatek na osobu 
nejvíce zatěžuje rodiny s dětmi. Třeba Kladno 
nebo Česká Lípa se postavily k nepříznivé situaci 
rodin tak, že v roce 2023 nebudou vybírat tento 
poplatek vůbec. Zachování stávajícího poplatku 
by znamenalo asi 1 milion z rozpočtu města na-
víc. Navrhli jsme také, kde ho vzít. 

1. Zrušit MESOH, a tím ušetřit několik set tisíc 
ročně jen na poplatcích. 

2. Zrušit nesmyslné „slevy“, na které dosáhne 
jen část obyvatel, kteří se mohou a chtějí do 
MESOHu zapojit. To jsou převážně majitelé 
domů, kteří navíc mohou využívat komfort 
svážení pytlů s tříděným odpadem od domu, 
a ještě za to získávají „slevy“, které ovšem 
musí zaplatit ostatní. 

3. Změnit nespravedlivý a pro Dobříš, kde žije 
mnoho lidí nehlášených k pobytu, i krajně 
nevýhodný poplatek za osobu. Nepřihlášení 
dnes neplatí nic! 

Příklad: V RD je přihlášena 1 osoba, která si poří-
dila 240litrovou popelnici. V domě žijí další 3 ne-
hlášené osoby. Nic je nenutí třídit, do tak velké 
nádoby se vejdou i plasty, papír, sklo, všechno. 
Zaplatí společně 950 Kč za rok, to je v přepoč-
tu na sto litrů odpadu 4 koruny. V jiném RD žije 
6 přihlášených osob. Stačí jim nádoba 120 litrů, 
protože poctivě třídí. Zaplatí 5 700 Kč za rok. 
Za 100 litrů odpadu 30 korun na osobu. To je 
7,5krát více! Toto je motivace na Dobříši, toto 
je MESOH! Poctivě se přihlas k pobytu, poctivě 
vytřiďuj odpad – zaplatíš několikanásobně víc!
Je vůbec naděje na změnu, nebo bude v Dob-
říši dále platit nespravedlivý systém? Například 
i STAN má ve svém programu jasný závazek: 
„Máme zájem revidovat odpadové hospodářství 
systému MESOH (vnímáme ho jako nespraved-
livý…).“ Ano, i jedna z koaličních stran vnímá 
současný systém jako nespravedlivý, tak uvidí-
me, zda dodrží své předvolební sliby a podaří se 
společně prosadit spravedlivé platby na princi-
pu „kolik vyhodíš, za tolik zaplatíš“. 

Jan Procházka, zastupitel

Poděkování:
Paní Růžena Dobiášová z Pouští děkuje za 
profesionalitu, lidský přístup, chování a roz-
sah pomoci Charitě Starý Knín (stacionář 
Dobříš), státní policii Dobříš a kriminální 
policii Příbram a také Rodinnému centru 
Dobříšek.



DOBŘÍŠSKÉ LISTY | 5Z MĚSTA A RADNICE

Parkovací karty na rok 2023
Rada města vydala dne 22. 11. 2022 nové naří-
zení města č. 2/2022, kterým se vymezují oblasti 
města, ve kterých lze místní komunikace nebo 
jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za 
sjednanou cenu, a nařízení města č. 3/2022, kte-
rým se vydává ceník za stání silničních motoro-
vých vozidel na vymezených místních komuni-
kacích. Obě nařízení byla publikována ve Sbírce 
právních předpisů územních samosprávných 
celků dne 30. 11. 2022 a nabyla účinnosti dnem 
15. 12. 2022.
Dosavadní parkovací zóna D (náměstí Komen-
ského) byla z důvodu celkové rekonstrukce ná-
městí zrušena. Ti, kteří ji v minulosti využívali, 
si mohou zakoupit parkovací kartu do zóny C. 
Zóna D tedy zůstane nevyužitá – přečíslování 
navazujících zón by bylo administrativně ná-
ročné (zejména z důvodu změny dopravního 
značení).
Též bude zrušeno (po ukončení platnosti karet 
na rok 2022, tj. po dni 15. 1. 2023) vyhrazené 
parkoviště pro objekt čp. 1795 (chráněné byd-
lení). Toto parkoviště je nově zahrnuto do par-
kovací zóny C. Obyvatelé čp. 1795 budou mít 
nárok na vydání parkovací karty do této zóny. 
Parkovací karta je možností pro parkování 
v souladu s nařízením města ve vymezené ob-
lasti, nikoli nárokem na zajištění parkovacího 
místa. Pro individuální potřeby parkování slouží 
vyhrazená parkovací místa, o které je potřeba 
požádat nejen silniční správní úřad, ale též vlast-
níka místní komunikace, kterým je město. 

Žádosti o vydání parkovací karty budou přijí-
mány v kanceláři odboru výstavby a životního 
prostředí – doprava a silniční hospodářství MěÚ 
Dobříš (budova čp. 1602 – nad Penny Marketem 
– 2. patro). K žádosti je nutno předložit občan-
ský průkaz, příp. jiný doklad prokazující nárok 
na vydání parkovací karty (platnou nájemní 
nebo kupní smlouvu, potvrzení zaměstnavatele 
o místě pracoviště apod.). Při požadavku na vy-
dání druhé parkovací karty je nutno doložit též 
TP k oběma vozidlům.
Podmínky pro vznik nároku na vydání parkova-
cí karty jsou uvedeny v článku 2 odst. 1 písm. 
b) nařízení města č. 2/2022 – a zůstávají beze 
změn. Ceny za parkovací karty zůstávají stejné 
jako v roce 2022 a jsou uvedeny v nařízení měs-
ta č. 3/2022.

Nové parkovací karty do parkovacích zón A, B, 
C, E, F, G a H na rok 2023 se vydávají od 16. 12. 
2022. Platnost parkovacích karet na rok 2022 
končí dnem 15. 1. 2023.
Parkovací karty je možno v případě jejich place-
ní platební kartou zaplatit a vyzvednout přímo 
v uvedené kanceláři. Hotovost přijímá (na zá-
kladě předložení žádosti ověřené pracovníkem 
odboru výstavby a životního prostředí) pouze 
pokladna (v přízemí radnice), která po zaplacení 
též karty vydává.
Pro úplnost uvádíme, že stání vozidla v parko-
vací zóně je možné pouze na základě platné 
parkovací karty umístěné na viditelném místě 
za čelním sklem vozidla tak, aby byly veškeré 
údaje uvedené na lícové straně karty snadno 
čitelné z vnější strany vozidla. Výjimku před-
stavují pouze parkovací zóny A, C, E a G, kde je 
možné časově omezené stání vozidla i bez plat-
né parkovací karty (s parkovacím kotoučem) na 
dobu max. 2 hodiny. Parkovací kotouč musí být 
umístěný viditelně ve vozidle a musí na něm 
být nastavena doba začátku stání, kterou nelze 
až do odjezdu měnit. Porušení těchto pravidel 
stanovených nařízením města (stejně jako např. 
padělání parkovacích karet či neoprávněné vy-
tváření jejich duplikátů) je přestupkem, za který 
lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč. Měst-
ská policie bude v roce 2023 provádět zvýšenou 
četnost kontroly pravosti a umístění parkova-
cích karet. 

Pavel Vonášek, silniční správní úřad

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městský úřad Dobříš, zastoupený tajemní-
kem městského úřadu, vyhlašuje výběrové 
řízení na obsazení jednoho pracovního místa 
„referent majetku a energetiky“.

Pracovní náplň: 
– pasportizace nemovitého majetku včetně 

správy SW nástroje a databáze
– zajišťování provozních a stavebních doku-

mentací nemovitého majetku
– vydávání stanovisek k technické infrastruktu-

ře a inženýrským sítím
– koordinace, plánování a dohled nad realizací 

energetických projektů města
– orientace v oboru energetiky a obnovitel-

ných zdrojů výhodnou, znalost energetické-
ho managementu 

– zajišťování zprac. energetických dokumentů 
– příprava, koordinace a zavádění postupů ke 

snižování spotřeby energie a s tím související 
sběr a vyhodnocování energetických dat

– spolupráce a komunikace s dodavateli energií
– správa veřejného osvětlení, plánování jeho 

modernizace a oprav
– zástup referenta zajišťujícího správu a údržbu 

objektů, budov a zařízení v majetku města ve 
správě nebo nájmu cizích subjektů

Pracovní poměr: na dobu neurčitou – pracov-
ní pozice je vhodná i pro absolventa, důchodce 
nebo ostatní na DPČ 
Místo výkonu práce: Dobříš 
Platová třída: 10 (podle započitatelné praxe od 
23 390 Kč do 34 370 Kč)
Osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební 
doby podle dosahovaných výsledků až 20 % PT

Možný nástup: od 1. 2. 2023 nebo dle domluvy
Požadavky na uchazeče: 
– občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým 

pobytem v ČR)
– fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let
– plná svéprávnost
– bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažu-

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

Kvalifikační předpoklad: minimálně střední 
odborné vzdělání s maturitou nebo vysoko-
školské technického či ekonomického zaměření 
(preferované obory: stavebnictví, elektrotechni-
ka, ekonomika a management)

Další požadavky: 
– znalost energetického managementu 
– schopnost samostatného rozhodování i tý-

mové práce
– loajalita vůči zaměstnavateli 
– flexibilita a spolehlivost
– pečlivost, systematičnost, přesnost, důslednost
– technická zručnost 
– řidičské oprávnění sk. B (aktivní řidič)
– dobrá uživatelská znalost práce s PC – MS 

Office, Revisio
– orientace v oboru energetiky a obnovitel-

ných zdrojů výhodou

Náležitostí přihlášky jsou: jméno, příjmení, ti-
tul, datum a místo narození, státní příslušnost, 

místo trvalého pobytu, číslo občanského prů-
kazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li 
o cizího státního občana), datum a podpis. 

K přihlášce připojte: 
a) strukturovaný profesní životopis, ve kterém 

uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních 
a o odborných znalostech a dovednostech 
týkajících se pracovní náplně, 

b) čestné prohlášení, že uchazeč nemá záznam 
v rejstříku trestů (originál nebo úředně ověřená 
kopie bude vyžadována při nástupu do práce),

c) kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdě-
lání (originál nebo úředně ověřená kopie 
bude vyžadována při nástupu do práce).

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými do-
kumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel obdr-
žel nejpozději 13. 1. 2023 do 13.00 hod., na 
adresu: Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 
119, 263 01 Dobříš.
Obálku označte heslem: „VŘ – energetik“.
Nebo ji zašlete na epodatelna@mestodobris.cz.

Do výběrového řízení budou zařazeni ucha-
zeči, kteří splní výše uvedené požadavky 
a dodají přihlášku se všemi povinnými nále-
žitostmi. Vybraní uchazeči, kteří nejvíce splňují 
předpoklady pro výkon práce, budou pozváni 
na ústní pohovor, o jehož konání budou infor-
mováni e-mailem nebo telefonicky. 
Bližší informace poskytne Bc. Miloš Novotný, ve-
doucí odboru správy majetku, na tel. 318 533 362 
nebo e-mailu novotny@mestodobris.cz.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výbě-
rové řízení kdykoli v jeho průběhu. 

JUDr. Jan Horník, Ph.D., v. r.
tajemník městského úřadu
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Oznámení o době a místě konání místního referenda
Místní referendum na území města Dobříše 
se uskuteční: 
v pátek dne 13. ledna 2023 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin
a v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8.00 ho-
din do 14.00 hodin.

Otázky položené v místním referendu:
1. Souhlasíte, aby Zastupitelstvo města Dobříš 

bez zbytečných odkladů a v souladu s právní-
mi předpisy schválilo takovou změnu územní-
ho plánu města Dobříš, která v lokalitě Brodce 
vyjme ze zastavitelných ploch pozemky, které 
byly ke dni vyhlášení tohoto referenda (27. 9. 
2022) ve vlastnictví města Dobříše, s výjimkou 
pozemku parcelní číslo 1896/194 v katastrál-
ním území Dobříš, který je zařazen do plochy 
využitelné pro občanské vybavení – tělový-
chovné a sportovní zařízení?

2. Souhlasíte, aby Zastupitelstvo města Dobříš 
zachovalo v územním plánu stanovené zá-
sady etapizace, kde je mimo jiné určeno, že 
z obytných ploch by neměla být zahajována 
výstavba v dalších lokalitách do doby rea-

lizace velké většiny rodinných domů v  lo-
kalitách: Nad Papežem, Javorová, Na Kole, 
Západní zóna, a při nejbližší změně územ-
ního plánu upřesnilo, že velkou většinou se 
v tomto rozumí nejméně 85 %?

3. Má územní plán města Dobříš i jeho změny 
vylučovat rozšíření možnosti zástavby v okol-
ní krajině oproti současnému stavu v lokali-
tách, které byly ke dni vyhlášení tohoto refe-
renda (27. 9. 2022) nezastavěným územím, 
s výjimkou případů, kdy by nutnost změny 
vyplývala z právního předpisu nebo kdy by 
se jednalo o veřejně prospěšné stavby?

Místem konání referenda:
Sídlo volebního okrsku č. 1: Prostory 2. ma-
teřské školy Dobříš, přízemí, Dobříš, Přemys-
lova čp. 1034. 
Sídlo volebního okrsku č. 2: Učebna 2. zá-
kladní školy Dobříš, 4. pavilon, přízemí, 
Dobříš, Školní čp. 1035. 
Sídlo volebního okrsku č. 3: Nový taneční sál 
Základní umělecké školy Dobříš, (bývalá Mo-
neta), přízemí, Dobříš, Mírové náměstí čp. 230.

Na základě rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu ČR o zamítnutí kasační stížnosti, kte-
rou město reagovalo na rozhodnutí Krajského 
soudu v Praze o vyhlášení místního referen-
da, bylo 15. prosince 2022 potvrzeno, že vy-
hlášení místního referenda krajským soudem 
bylo zcela v souladu se zákonem. Místní refe-
rendum na území města Dobříše se tak bude 
konat současně s volbou prezidenta České re-
publiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023.

Otázka budoucí podoby Brodců 
se řeší již 20 let
Územní plán je bezesporu jedním z nejdůležitěj-
ších dokumentů pro rozvoj obce či města. Nejen 
v Dobříši se tak právě okolo tohoto tématu a nové 
zástavby již řadu let diskutuje. Před pár lety bu-
dila vášně připravovaná územní studie Úvozo-
vá–Bzdinka, poslední rok je hlavním tématem 
lokalita v Brodcích, která se pro řadu Dobříšáků 

stala místem každodenních procházek a příjem-
né rekreace. Pro majitele pozemků v této části 
města je to však místo, kde mnozí z nich chtějí 
a již dlouhou řadu let plánují vybudovat své do-
movy. Město Dobříš, které má v této oblasti také 
svoje pozemky, tak již více než 20 let řeší, zda se 
zde opravdu stavět začne, či nikoliv. A asi není ni-
kdo z Dobříše, kdo by nezaznamenal, jak se situ-
ace okolo Brodců v posledním roce přiostřuje… 

Brodce se staly v loňském roce jedním z hlav-
ních témat městských zastupitelstev, nejrůzněj-
ších diskuzí a jednání, která vyústila v závažný 
soudní spor mezi městem a přípravným vý-
borem místního referenda, který chce nechat 
občany samotné rozhodnout o budoucnosti 
tohoto místa. Jaká jsou tedy holá fakta v této 
„kauze“ a jaká jsou zásadní vyjádření všech 
tří dotčených stran (vlastníků pozemků, ve-
dení města Dobříše a přípravného výboru 
místního referenda)?

Město Dobříš čeká historicky první místní referendum, které bude řešit zástavbu 
nejen v lokalitě Brodce, ale možnost potencionální nové výstavby na území celého 
města. Občané Dobříše budou o této věci rozhodovat už na začátku roku 2023 spo-
lečně s volbou prezidenta České republiky, a to na základě tří otázek. 

BRODCE: Téma nové zástavby v Dobříši, které nás provází už 20 let. Vyřeší ho 
první dobříšské referendum? 

Lokalita Brodce je dle územního plánu z roku 
2003 rozdělena do několika částí. V jedné z částí 
tohoto území stojí již řadu let chaty, které využí-
vají jejich majitelé jako rekreační objekty. V další 
části najdeme více než 40 chat, z nichž někte-
ré jsou obývány i celoročně. Od roku 2003 se 
však také v lokalitě Brodce dle územního plánu 
nacházejí i další plochy představující téměř vý-
hradně pozemky stavební. A právě tyto pozem-
ky budí v posledních letech mezi lidmi v Dobříši 
velké emoce a názor na jejich zastavění či neza-
stavění doslova rozděluje město na dvě části. 
Územní plán určující pozemky pro výstavbu byl 
schválen v Dobříši již tedy před 20 lety. V roce 
2010 rozhodlo zastupitelstvo schválením no-
vého (nyní platného) územního plánu, že pro 
tuto lokalitu bude zpracována územní studie, 
která měla podrobněji specifikovat uspořádání 
budoucí výstavby. Ta byla nakonec dokončena 
až na začátku roku 2022, a stala se tak součástí 
územně plánovací dokumentace města. Studie 
na většině pozemků města definuje pozemky 
jako veřejně přístupnou zeleň. Pozemky soukro-
mých vlastníků zůstaly zastavitelné, s charakte-
rem individuální bydlení v rodinných domech. 
Výjimkou jsou 3 stavební pozemky jednoho ma-
jitele, který sám podal žádost o změnu územní-
ho plánu, aby jeho pozemky byly změněny na 
nezastavitelné. Na návrh architekta, který zo-
hlednil princip celistvosti zastavitelného území, 
jsou podle studie 4 městské pozemky ponechá-
ny jako zastavitelné. Další 2 městské zastavitel-
né pozemky jsou v části Brodců, kterou územní 
studie neupravuje. 

Brodce a jejich současná situace
Významnou část pozemků v Brodcích vlastní 
město. Jedná se především o stavební pozem-
ky a cesty a jeden pozemek pro občanské vy-
bavení, pro budoucí hřiště. Ostatními vlastníky 

Sídlo volebního okrsku č. 4: Učebna 5. mateřské 
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.

Neprokáže-li oprávněná osoba svou totožnost 
a státní občanství České republiky, popřípadě 
státní občanství státu, jehož občané jsou opráv-
něni hlasovat na území České republiky (platným 
občanským průkazem, jde-li o cizince, průkazem 
o povolení k pobytu, nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky nebo cestovním průkazem), nebude jí 
hlasování umožněno.
Každá oprávněná osoba se musí před hlasová-
ním odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková komise 
hlasování neumožní. 
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlaso-
vání v hlasovací místnosti je každý povinen upo-
slechnout pokynů předsedy okrskové komise. 
Hlasovací lístky obdrží oprávněné osoby v den 
hlasování v hlasovací místnosti.
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jsou až na výjimky fyzické osoby. Tito majitelé 
pozemky získali koupí, jako dědictví nebo jako 
výsledek směny s městem. Například pozemky 
pod fotbalovým areálem V Lipkách, které nyní 
vlastní město, původně vlastnili individuální 
majitelé. Při směně jim město nabídlo právě sta-
vební pozemky v Brodcích. Tito individuální ma-
jitelé stavebních pozemků se již roky domáhají 
možnosti v Brodcích stavět. Část z nich se spoji-
la a tento požadavek přednesli v listopadu 2020 
prostřednictvím advokátní kanceláře. Na  jedné 
straně tak existuje skupina majitelů pozemků, 
kteří se domáhají práva stavět na svých parce-
lách. Na druhé straně je zde část dobříšské ve-
řejnosti, která má zájem zachovat Brodce jako 
odpočinkovou lokalitu a minimalizovat novou 
zástavbu.

„Jsem jedním z vlastníků stavebních pozemků 
v Brodcích, který je po dlouholetém a zdlouhavém 
vyjednávání a nikam nevedoucí situaci opravdu 
rád, že se konečně postavil do vedení města ně-
kdo, kdo, zdá se, hájí zájmy obou stran a snaží 
se dobrat kompromisního řešení. Pan starosta 
Pavel Svoboda není v jednoduché pozici a já si 
jeho přístupu velmi vážím. Stavební pozemek 
jsem koupil v roce 2015 s vidinou toho, že pro 
svou rozrůstající se rodinu postavím rodinný dům. 
Před několika lety jsem však svou snahu o cokoli 
definitivně vzdal a z Dobříše, kde jsem žil více jak 
padesát let, jsem se odstěhoval i s celou rodinou 
do jižních Čech. Stále však doufám, že se situace 
okolo Brodců vyřeší ve prospěch všech,“ říká pan 
Krch, jeden z majitelů stavebních pozemků 
v Brodcích. 

Jedním z dalších majitelů stavebních po-
zemků je také pan Archman, jehož rodina 
získala pozemky od města Dobříš náhradou 
za pozemky pod sportovním areálem V Lip-
kách. „Naší rodině byly v 60. letech minulého sto-
letí neprávem zastavěny pozemky. Na našich po-
zemcích vznikl sportovní areál V Lipkách. Město 
nám nikdy neposkytlo žádnou kompenzaci ani 
jakýkoli nájem. V roce 2006 nám město v rámci 
narovnání této křivdy nabídlo stavební pozemky 
v Brodcích. Byli jsme ujištěni, že město bude vý-
stavbu v Brodcích podporovat. Kdybychom vědě-
li, že město bude výstavbu různě odkládat a pod-
miňovat splněním dalších podmínek mimo naši 
kontrolu, nikdy bychom se směnou nesouhlasili. 
Nyní vlastníme pozemky v Brodcích, ale možná 
výstavba rodinného domu zde byla ze strany 
města naprosto zmařena. Desítky jednání s vede-
ním města byly mnohdy vedeny spíše jako bojkot 
výstavby a snaha o co největší obstrukce. Neřeši-
telná situace nyní trvá již 13 let a my se rozhodně 
budeme dál domáhat svých práv a možnosti na 
našich pozemcích v Brodcích stavět,“ uvádí pan 
Archman.  

Změna č. 3 územního plánu a územ-
ní studie měly situaci vyřešit…
Proces změny územního plánu má jasně defi-
nované kroky. Je to pomalý proces, ale je takto 
nastaven záměrně, aby projednání bylo skuteč-
ně důkladné a nikdo nebyl opomenut. Vyvrcho-
lením celého procesu projednávání změny č. 3 
územního plánu je hlasování zastupitelstva. 
O změně č. 3 mělo zastupitelstvo rozhodovat na 
podzim roku 2022. Přípravou změn územního 
plánu město pověřilo Ing. architekta Vorlíčka. 
Ten v rámci přípravy změn přišel s dotazem, jak 
vlastně má požadavek města na změnu pozem-
ků v Brodcích ve vlastnictví města ze stavebních 
na nezastavitelné do územního plánu zakom-
ponovat. Přitom jednou ze zásad územního plá-
nování je usilovat o ucelené zastavěné oblasti. 
Architekt Vorlíček předložil několik variant, jak 
by oblast Brodců bylo vhodné z pohledu územ-
ního plánování řešit, aby stavební pozemky sou-
kromých majitelů tvořily souvislé území. Veřejné 
představení těchto variant a projednání tohoto 
záměru proběhlo už v květnu 2021. K realizaci 
každé z variant však bylo třeba domluvit s ma-
jiteli vybraných pozemků směny. Ty se bohu-
žel dohodnout nepodařilo, majitelé o výměnu 
svých pozemků za jiné pozemky města v loka-
litě Brodce neměli zájem.  

Vedle územního plánu, který definuje základ-
ní parametry, co se na pozemcích může dít, 
je možné v daném území podmínky upřesnit 
pomocí územní studie. Ta vznikla pro loka-
litu Brodce již v roce 2016. Studie počítala se 
zastavěním celého území. Právě proti tomuto 
záměru zástavby se vzedmula vlna nesouhla-
su. Navrhovaná územní studie nakonec nebyla 
přijata. V roce 2018 navíc rozhodl Krajský soud 
v Praze o zrušení podmínky pořízení územní 
studie pro část lokality v Brodcích. I když se 
nepovedlo domluvit pro pozemky města smě-
ny pozemků s vlastníky, rozhodla rada města 
v roce 2021 o úpravě zadání a pokračování ve 
zpracování územní studie Brodce. Jejím cílem 
bylo definovat podmínky, jak by dané území 
v budoucnu mohlo vypadat. Součástí zadání 
bylo zachovat co největší plochu na pozemcích 
města jako nezastavěnou, na pozemky města 
umístit budoucí komunitní zahradu, definovat 
cesty a sítě, rozmístit v ploše rodinné domy, 
definovat základní podobu střech či plotů, tak 
aby území odpovídalo principům urbanismu. 
Jinými slovy, aby až se jednou na pozemcích 
začne stavět, mělo území přesnější pravidla 
než jen ta, která stanovuje územní plán. Tedy 
aby zde vznikla moderní esteticky soudržná 
čtvrť vedle souvislé plochy veřejně přístupné 
zeleně. 

„Současná situace nás ve vedení města nijak ne-
těší. Snažili jsme se najít řešení, které bude pro 
všechny strany přijatelným kompromisem. Tedy 
aby na většině pozemků města vznikla veřejně pří-
stupná zeleň, dětské hřiště a komunitní zahrada. 
Zároveň aby budoucí výstavba rodinných domů 
na pozemcích soukromých vlastníků dostala 
přesnější pravidla. Osobně chápu obě strany, ale 
nelze v takovémto případě upřednostňovat názor 
pouze obyvatel města před oprávněnými nároky 
vlastníků stavebních pozemků, kteří navíc v řadě 
případů jsou také občany Dobříše. Zastavěním 
Brodců se lokalita samozřejmě změní, územní stu-
die tomu však dává dobrý rámec,“ dodává k celé 
kauze Brodců starosta města Dobříše Pavel 
Svoboda. 

Zastánci Brodců jakožto rekreač-
ní lokality vidí situaci od začátku 
jinak…
Část bývalých i současných zastupitelů a řada 
občanů města Dobříše vidí budoucnost loka-
lity v Brodcích zcela jinak. V žádném případě 
nechtějí připustit jakoukoli další zástavbu to-
hoto místa, a proto nejprve zorganizovali petici, 
kterou podepsalo téměř 1 500 občanů. Ta měla 
za úkol celý proces výstavby v Brodcích zvrátit. 
Zastupitelé města Dobříše však rozhodli jinak. 
Vznikl proto přípravný výbor místního referen-
da, který navrhuje, aby o budoucnosti lokality 
v  Brodcích a dalším stavebním rozvoji města 
rozhodli sami občané. 

Důvod, proč se část občanů města Dobříše 
rozhodla k otázce Brodců a budoucnosti zá-
stavby města vypsat referendum, uvádí za 
přípravný výbor referenda paní Helena Ka-
hounová: „V červnu 2021 na zastupitelstvu byly 
zmíněny Brodce, je potřeba informovat občany. 
Protože jsme už v roce 2016 sepisovali petici pro-
ti zastavění Brodců, a bylo to k ničemu, byla jsem 
zvědavá na nové informace. Ještě v prosinci nikdo 
neinformoval. Ale 6. ledna 2022 informace pro-
běhla, ale jen přes počítač. Kolik lidí se zúčastni-
lo? Většina lidí nic nevěděla. Petice nemá žádnou 
cenu, a tak vzniklo referendum.“

Nyní tedy další postup závisí na hlasování 
občanů města Dobříše v místním referendu. 
Nejde přitom jen o lokalitu Brodce, druhé dvě 
otázky referenda míří na celkovou koncepci 
rozvoje zástavby ve městě. Otázkou i v tomto 
případě zůstává, jak s výsledkem referenda ná-
sledně naloží zastupitelé, jak výsledek hlasování 
promítnou do podoby územního plánu města…

Část lokality Brodce upravená územní studií 
schválenou r. 2022
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Jak vidí referendum týkající se nejen budoucí zástavby v lokalitě Brodce, 
ale celé budoucí výstavby v Dobříši zastupitelé města?
Starosta Pavel Svoboda:
Rozhodování v referendu nezpochybňuji. Dlou-
hodobě však vysvětluji své výhrady k textu 
tří navržených otázek. Více na www.zachranme-
brodce.cz. Proto budu hlasovat Ne pro všechny 
tři otázky.

Místostarosta Tomáš Vokurka:
Přípravu konání místního referenda jsem ko-
mentoval již mnohokrát a na svém postoji nic 
neměním: nebráním referendu, bráním refe-
rendu s nesmyslnými otázkami. Pokud chtějí 
občané rozhodnout o nakládání s městskými 
pozemky v Brodcích, jsem připraven se bavit 
o výhodách a nevýhodách. A v pořádku, nechť 
je o této konkrétní věci rozhodnuto v referendu. 
Jednoznačně ale odmítám, aby součástí navrže-
ného referenda byly komplikované otázky tý-
kající se procesu územního plánování. Územní 
plánování je složitý, dlouhodobý a komplexní 
proces, a bez znalosti souvislostí a zákonných 
podrobností může mít unáhlené a laické roz-
hodnutí velmi neblahý vliv na rozvoj Dobříše.

Místostarostka Jindřiška Romba:
Místní referendum vnímám jako institut, který 
má jednoznačně na lokální úrovni své opod-
statnění. Lidé v něm mohou vyjádřit své postoje 
a názory. Je to demokratický prvek, který nelze 
opomíjet.
Místní referendum, které je v současné době na 
Dobříši na stole, má však dvě roviny. Za prvé, jak 
již jsem uvedla, je to zcela legitimní zákonný in-
stitut. O tom není pochyb. Je tu na druhé straně 
také jedno ALE. A tím je samotný obsah míst-
ního referenda. Ten se ve třech složitých otáz-
kách věnuje problematice územního plánování.  
Náročnému a komplexnímu procesu, ve kterém 
orgány veřejné správy závazně rozhodují o tom, 
jak bude dané území vypadat. Místní referen-
dum, často o něm slýchám jako o – referendu 
o Brodcích - se samotným Brodcům věnuje jed-
nou ze tří otázek. Další dvě otázky míří jednak 
na takzvanou etapizaci a druhak – dovolím si 
zde citovat – na otázku možného (ne)rozšíření 
„.... možnosti zástavby v okolní krajině oproti sou-
časnému stavu v lokalitách, které jsou k dnešnímu 
dni nezastavěným územím, s výjimkou případů, 
kdy by nutnost změny vyplývala z právního před-
pisu nebo kdy by se jednalo o veřejně prospěšné 
stavby“. Domnívám se, že takto formulované 
otázky, jejich složitost a směřování do rozho-
dovací sféry orgánů veřejné správy nejsou pro 
místní referendum příhodné. 

Radní Miroslav Sochor a zastupitelka Mag-
daléna Ježková:
Jsme rádi, že Nejvyšší správní soud rozhodl, že 
se referendum bude konat a lidé mohou vyjád-
řit svůj názor. Ač je problematika okolo něj kom-
plikovaná, přejeme si co největší účast voličů 
a slibujeme, že jejich vůli budeme respektovat. 
Rozhodujeme společně o našem městě a jeho 
budoucnosti. Výsledky referenda pomohou zá-
stupcům města směřovat jeho rozvoj tím smě-
rem, který si obyvatelé zvolí.

Radní Štěpán Souček:
Ohledně referenda v Brodcích na Dobříši už 
bylo řečeno několikrát úplně všechno, a tak si 

dovoluji útržkovitě citovat bývalého zastupi-
tele Daniela Flígra, který vše krásně přednesl 
na 29.  jednání zastupitelstva, a já se s tím plně 
ztotožňuji:
Plně respektuji referendum jako nástroj přímé 
demokracie, pokud by se to referendum týkalo 
pouze městských pozemků v Brodcích. Nesou-
hlasím se zněním otázek týkajících se etapiza-
ce a dalšího územního rozvoje. Územní plán je 
legislativně závazná věc, norma a jeho ohýbá-
ní nebo zpětnými změnami, tady dokonce po 
12  letech, se bude obec z mého pohledu do-
pouštět v podstatě porušení zákona, pokud by 
respektovala závěr referenda.    

Zastupitelé za ANO 2011:
Jistě je správné, že občané mají možnost roz-
hodnout o důležitých záležitostech města, a ve-
dle řádných voleb je referendum další legitimní 
prostředek, jak mohou svou vůli vyjádřit.  Musí 
k tomu ale dostat úplné a pravdivé informace 
včetně těch o možných negativních dopadech 
jejich rozhodnutí na město a je samotné. Jako 
zastupitelé máme povinnost postupovat s péčí 
řádného hospodáře. Při rozhodování o vyhláše-
ní referenda musíme posuzovat soulad navrho-
vaných otázek se zákonem, a i to, zda výsledek 
referenda nemůže způsobit významnou újmu 
městu a občanům. Zdánlivě srozumitelné otáz-
ky navržené přípravným výborem bohužel tako-
vá rizika obsahují. Upozorňuje na ně hned ně-
kolik právních analýz a dokládají je pravomocná 
rozhodnutí soudů i nálezy ústavního soudu 
v  obdobných případech. Sám Krajský soud 
v  Praze, který o vyhlášení referenda rozhodl, 
uvádí ve svém usnesení: „Soud nevylučuje, že se 
některé z navržených opatření může v konkrétním 
případě skutečně jako nepřiměřené či jinak nezá-
konné projevit. Soud je v řízení ve věcech místního 
referenda omezen krátkými lhůtami a  nemůže 
v něm suplovat přezkum opatření obecné povahy.“ 
Soud vyhlašuje referendum na návrh přípravné-
ho výboru jen na základě splnění formálních 
náležitostí, rozhoduje bez jednání s  účastníky 
sporu a nezabývá se možnými dopady výsled-
ku referenda. Podání kasační stížnosti radou 
města považujeme za správné, protože město 
by mělo vyčerpat všechny zákonné prostředky, 
aby samo neporušilo zákon. Ten jasně říká v § 7 
zákona o MR, že konání místního referenda 
je nepřípustné a nelze ho konat, jestliže by 
rozhodnutí v místním referendu mohlo být 
v rozporu s právními předpisy. Ani přípravný 
výbor, ani zastupitelstvo nejsou autoritou, která 
by o možném rozporu s právními předpisy moh-
la rozhodnout.
Podání kasační stížnosti k nejvyššímu správ-
nímu soudu radou města vyvolalo hysterii ze 
strany přípravného výboru. Pejorativně jsou 
jím nálepkováni a ostrakizováni všichni, kteří si 
dovolí zapochybovat o možných negativních 
dopadech referenda na město. Jsou obviňováni 
z vyvolání nákladů na soudy a právníky. Opak je 
pravdou! Vyhlášení místního referenda projed-
návalo zastupitelstvo města již v únoru 2022. 
Ke  znění tehdy jen dvou navržených otázek 
měla většina zastupitelů vážné výhrady z důvo-
du jejich nejednoznačnosti, a tím také nezpů-
sobilosti pro vyhlášení referenda. Sami navrho-
vatelé to uznali a požádali o přerušení diskuze 

s tím, že budou o znění otázek dále jednat. O to 
ale evidentně nestáli a na dubnovém zasedání 
zastupitelstva předložili totožné otázky. Místo 
jednání iniciovali vznik přípravného výboru, 
jehož prostřednictvím byla doplněna další, nej-
problematičtější otázka k takzvané etapizaci. 
Výbor místo jednání o znění otázek trval jen na 
svém. Následně se obrátil na soud, a tím vyvolal 
zbytečné výdaje i pro město. Cílem přípravného 
výboru je evidentně zabránit prostřednictvím 
referenda vlastníkům již existujících stavebních 
pozemků na Dobříši v tom, aby na nich v něja-
ké předvídatelné době mohli uplatnit své právo 
a naplnit svůj sen o novém bydlení.   

K jednotlivým otázkám referenda 
Otázka číslo 1 o Brodcích 
Pro část pozemků v Brodcích existuje územní 
studie, podle které může vzniknout na zhruba 
třech hektarech pozemků města jen relaxační 
zóna s hřišti a cestami. K tomu není referendum 
potřebné. Co se týče pozemků soukromých 
vlastníků, město již zredukovalo zastavěnost 
tím, že stanovilo minimální velikost stavebních 
parcel na 1 600 m2. Ty už nelze dělit a původně 
plánovaný počet cca 50 parcel se zredukoval 
na  22. Z těchto 22 parcel v zastavitelné zóně 
podle architektonické studie vlastní město 
čtyři. A jen o těch se bude v referendu fakticky 
rozhodovat. Město by je jako řádný hospodář 
nemělo převádět na nezastavitelné, ale po-
nechat si je jako územní rezervu určenou ze-
jména pro případnou směnu k získání jiných 
pozemků pro vybudování potřebných veřejně 
prospěšných staveb. Teď se řeší nová hasičár-
na, v záměrech je pořízení společenského sálu 
s tělocvičnou apod. Na podobné stavby bude 
potřebné získat vhodné pozemky jinde na 
Dobříši. Právě třeba směnou za uvedené par-
cely v Brodcích. Za nezastavitelné pole je ni-
kdo nesmění, za peníze neprodá! Převedením 
těchto 4 parcel na pole a zásahem do archi-
tektonického návrhu by v něm vznikly „zuby“, 
na kterých navrhuje bývalý zastupitel a čelný 
představitel Hnutí Duha pan Bláha vybudovat 
třeba komunitní zahradu. (To je zahrádkářská 
kolonie bez plotů, kde často jedni pěstují a jiní 
sklízí.) Tento pán ve svých článcích vyčíslil hod-
notu jednoho pozemku na 13 milionů. Tedy by 
referendem připravil město dle jeho vlastního 
ocenění o hodnotu 52 milionů (trochu drahá 
zahrádka). Ale hlavně by ztížil, ne-li znemožnil 
získání vhodných pozemků k vybudování pro 
město potřebných staveb. 

Otázka číslo 2 o tzv. etapizaci
Etapizace je jeden z možných nástrojů k tomu, 
aby nedocházelo k překotnému nárustu počtu 
obyvatel, který by město „nevstřebalo“ z důvo-
dů nedostatečné infrastruktury (kapacita zdroje 
vody, čističky odpadních vod, školských zařízení 
apod.). Spočívá v tom, že město nepovoluje po 
omezenou dobu výstavbu v jiných lokalitách 
schválených územním plánem do doby reali-
zace určitého počtu domů v již rozestavěných 
lokalitách. Parametry etapizace však nemají být 
v rozporu s ústavním principem předvídatel-
nosti územního řízení a nástrojem pro poško-
zování vlastnických práv a oprávněných zájmů 
občanů nad míru nezbytně nutnou. To bohužel 
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naplňuje druhá otázka vrchovatě. Jejím cílem je 
zabránit zástavbě ve všech dalších, uzemním 
plánem i přes dvacet let již schválených za-
stavitelných lokalitách na Dobříši. Podmiňuje 
možnost zahájení výstavby tím, až někde jin-
de dostaví 85 % jiných vlastníků. To je u takto 
vysokého procenta podmínka prakticky ne-
splnitelná, protože někteří ani stavět nechtějí, 
mají pozemky jako investici, pro děti, vnuky 
nebo na to prostě teď nemají. Jde téměř jistě 
o rozpor s ústavními principy předvídatelnosti 
a transparentnosti územního plánování. S vel-
kou pravděpodobností by byl takovýto limit 
posouzen jako nepřiměřený, tudíž nezákonný 
a mohl by vyvolat hromadné žaloby vlastníků. 
Místo toho, aby město investovalo do potřeb-
ných věcí, do chodníků a silnic, nové tělocvič-
ny, hasičárny, škol a  dalších, může platit od-
škodnění v  řádech desítek až stovek milionů, 
soudy, právníky a  způsobit traumata všem 
zúčastněným. Stanovisko soudu, že je „hrozba 
blokace výstavby na nepřiměřeně dlouhou dobu 
spíše nepodloženou obavou“, je mimo realitu, 
opomíjí skutečnost, že blokace výstavby z dů-
vodu etapizace trvá na Dobříši již 13 let a nyní 
by se prodloužila o  další nepředvídatelnou 
dobu. Je nepodloženou spekulací, že si to až 
stovky vlastníků nechají líbit a že město nebu-
de čelit žalobám o náhradu škody za znehod-
nocení majetku. 
Aktivistům kolem přípravného výboru je lho-
stejné, do jakých problémů mohou město 
a mnoho vlastníků přivést. Věříme, že pokud se 
občané rozhodnou v referendu hlasovat, tak se 
před tím vcítí do situace toho, kdo si tu nějaký 
pozemek třeba za celoživotní úspory pořídil. 
Jsou jiné a férovější nástroje na regulaci tempa 
výstavby, které splňují zájem města a nepřimě-
řeně nepoškozují zájmy vlastníků. Ty budeme 
podporovat. 

Otázka číslo 3 o vyloučení rozšíření možnosti 
zástavby v okolní krajině 
Otázka položená v referendu má právní vadu 
v tom, že je formulována nejednoznačně, tedy 
v rozporu s § 8 odst. 3 zákona o místním refe-
rendu. Neobsahuje dostatečně přesné územní 
vymezení lokalit. To se dalo snadno napravit, 
kdyby byla vůle jednat, referendum k této otáz-
ce by vyhlásilo zastupitelstvo a žádný soud ne-
musel být. 

Zastupitel Jan Bureš:
Pokud se bude referendum konat, osobně se 
hlasování nezúčastním. Domnívám se, že na-
vržené otázky jsou dílem zbytečné, dílem za-
vádějící a dílem směřují proti zájmům města 
a  jeho občanů. Otázka č. 1 je zbytečná, proto-
že město počítá s tím, že 80 % jeho pozemků 
v Brodcích bude veřejnou zelení, a nebudou se 
tedy zastavovat. Otázka č. 2 zpochybňuje právo 
soukromých majitelů pozemků na předvídatel-
nost chování samosprávy, tedy města. Pozemky 
v  lokalitách, vyjmenovaných v otázce č. 2, jsou 
dnes již ze 77 % zastavěny, to samo o sobě je 
dostatečná většina na to, aby mohla být zahá-
jena výstavba v dalších lokalitách, ve kterých již 
dnes mají vlastníci územním plánem schválenu 
možnost výstavby rodinných domů. Pokud jim 
to referendem zakážeme, mohou nás žalovat 
a  město může platit vysoké odškodné. Otázka 
č. 3 nepřípustným způsobem zasahuje do výluč-
né kompetence zvoleného zastupitelstva města 
schvalovat změny územního plánu. Zastupitelé, 
a to jak současní, tak budoucí, musí mít svobodu 
upravovat územní plán tak, jak to bude vyhovo-
vat občanům města dnes i v daleké budoucnos-
ti. Referendum nemůže zakázat možnost stavět 
na pozemcích, na kterých už je tato možnost 
územním plánem schválena jenom proto, že se 
tam dnes ještě nestaví. 

Zastupitel Petr Kadlec:
Můj postoj je, že když jsem hlasoval pro referen-
dum, tak jsem jednoznačně pro jeho uspořádání. 

Zastupitel Filip Kahoun:
Referendum!? Volím 3× ano
Jako zastupitel i jako občan jsem hlasoval pro 
vyhlášení místního referenda v Dobříši. Pro mne 
místní referendum je důležitý a téměř jediný 
nástroj občanů obce sloužící k prosazení je-
jich skutečné vůle v průběhu celého 4letého 
volebního období. Zvláště v momentech, kdy 
se jimi zvolení zastupitelé odkloní od slibů, kvů-
li kterým je občané-voliči zvolili. Referendum 
ohledně výstavby v Brodcích je toho příkladem.  
Nejen na příkladu starosty P. Svobody, bývalé 
místostarostky D. Mášové a dalších, kteří změni-
li o 180° názor na výstavbu v Brodcích, ale i na 
vládní politice je vidět, že tento nástroj musí 
být součástí naší společnosti, aby se zamezilo 
nešvarům, které ohrožují nejen náš nejbližší 
prostor, ale i samo budoucí fungování repub-

liky, společnosti a v krajním případě i existenci 
lidstva.
Oproti právě výše zmíněným a dalším odpůr-
cům referend já věřím voličům, že v celkovém 
vzorku účastníků referend se ukáže kolektivní 
„inteligence“, selský rozum a hlavně maximál-
ní míra zodpovědnosti za taková rozhodnutí.  
Nikdo o své budoucnosti nerozhodne lépe 
než my sami. Nikdy o nás nerozhodne hůř než 
člověk motivovaný ziskem na náš úkor, motivo-
vaný chutí získat moc nad námi, motivovaný 
svým prospěchem na úkor našeho a je jedno 
jakého druhu.
Referendum o Brodcích je posledním pokusem 
přehlasovat většinu v zastupitelstvu zastupující 
menšinu obyvatel či zištného jednotlivce, men-
šinou zastupitelů s podporou většiny obyvatel 
Dobříše, kteří chtějí zachovat ráz naší krásné 
Dobříše. 
Souhlasem se všemi otázkami referenda udrží-
me rozvoj Dobříše pod kontrolou, ale neomezí-
me výstavbu přes racionální hranici s ohledem 
na odpady, vodu, školy a další infrastrukturu. 
Jen v zastavitelném území dle územního plánu 
a jeho změny č. 3 je ještě velké množství vyme-
zených ploch pro výstavbu, až 966 domů a bytů.
Proto volím 3× ano.

Zastupitel Martin Musil:
Rozvoj města je složitý a vícevrstvý úkol. Řeší 
ho hlavně územní plán, jež kloubí jak názory 
občanů, tak i pohled odborníků a je nástrojem 
pro dobré řízení rozvoje města s respektem 
ke všem možným požadavkům a aspektům. 
Referendum, tak jak je postavené, logiku to-
hoto nástroje narušuje. Toto referendum na-
víc, bohužel, staví otázky i argumentaci ma-
nipulativně a  rozhodně nad rámec možností 
takto jednoduše rozhodovat. Z toho důvodu 
není dobrým krokem pro harmonický rozvoj 
města.

Zastupitel Stanislav Vacek:
Jestliže v Dobříši existuje významná skupina 
lidí, kteří požádali, v souladu se zákony ČR, o vy-
hlášení místního referenda, jehož text potvrdil 
soudní orgán k tomu kompetentní, nemělo by 
tomu vedení města nijak bránit, ať už se mu for-
mulace otázek líbí, nebo ne. Věřím, že občané 
města v referendu rozhodnou podle svého nej-
lepšího vědomí a svědomí.
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Nejvyšší správní soud potvrdil správnost vyhlášení referenda
Vyhlášení místního referenda o další zástav-
bě ve městě Dobříši a okolní krajině je správ-
né. Definitivně to potvrdil Nejvyšší správní 
soud (NSS). Referendum se uskuteční spo-
lečně s volbou prezidenta republiky dne 
13.–14. ledna 2023. 

Aby byl výsledek referenda platný, je po-
třeba, aby se ho zúčastnilo alespoň 35 % 
oprávněných voličů města Dobříše. Teď 
už je to na nás všech.
Vedení města se snažilo referendum zhatit, 
když se pokoušelo zvrátit rozhodnutí Krajské-
ho soudu v Praze (KS), který již dříve dal plně 
za pravdu přípravnému výboru a místní refe-
rendum vyhlásil. Najalo si proto advokátní kan-

celář Havel&Partners, která má zkušenosti se 
zastupováním developerů a zpracovala kasač-
ní stížnost podanou k NSS. V té se snažila ze-
jména zpochybnit otázky referenda, schopnost 
občanů o nich rozhodovat a tvrdila, že město 
bude muset hradit údajné škody soukromým 
vlastníkům. 
Nejvyšší správní soud jim ale nedal za 
pravdu ani v jediném z 85 bodů kasační 
stížnosti. Ve zdůvodnění rozsudku na mnoha 
místech uvedl, že „stěžovatel se mýlí“, „stěžo-
vatel se taktéž mýlí“, „ani zde nelze stěžovateli 
přitakat“. Argumenty, že město bude čelit žalo-
bám a platit vlastníkům pozemků kompenza-
ce za vzniklou újmu, označil i NSS (stejně jako 
předtím KS) dokonce za spekulativní a  pře-
svědčivě je vyvrátil. 

Účet za právníky AK Havel&Partners a dal-
ší náklady se soudy spojené, který přesáhl 
100 000 Kč, zaplatí vedení města z veřejných 
prostředků – z městské kasy. Na podobně 
vysoké náklady na právníka, který zastupo-
val přípravný výbor a referendum obhájil, 
se skládají občané ve sbírce na Darujme.cz:  
https://www.darujme.cz/projekt/1207290. 

Otázky referenda a související informace 
jsou na www.referendumdobris.cz. V  sekci 
Dokumenty si můžete přečíst celý rozsudek 
NSS. Také Česká televize vysílala reportáž 
o  našem dobříšském referendu, vidět ji mů-
žete zde: https://www.ceskatelevize.cz/pora-
dy/1095913550-nedej-se/222562248410023/. 

Přípravný výbor místního referenda
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Omezit zástavbu Brodců? 
ANO 
Referendum není jen o Brodcích, je 
o  budoucnosti celého města. Lokality 
Brodců se týká pouze první otázka refe-
renda. Její celé znění najdete na www.
referendumdobris.cz a samozřejmě na 
hlasovacím lístku. 
Odpovědí ANO vyjádříte souhlas s tím, že 
nebude možné zastavět městské pozemky 
v Brodcích. Bude tak alespoň zčásti zachován 
zelený rekreační charakter Brodců, které spadají 
do přírodního parku Hřebeny, i když na pozem-
cích soukromých vlastníků se časem asi postaví 
rodinné domy. 
Určitě jste již slyšeli námitku, že referendum 
není třeba, když oblast Brodců řeší územní stu-
die. Ale pozor: územní studií by se měl řídit sta-
vební úřad. Pro rozhodování zastupitelů není 
územní studie závazná. O tom, které pozem-
ky budou stavební a které nezastavitelné, ne-
rozhoduje stavební úřad, ale zastupitelé, když 
schvalují územní plán a jeho změny. Pokud by 
v budoucnu zastupitelé rozhodli (znovu) o tom, 
že městské pozemky v Brodcích budou staveb-
ní, tak stavební úřad nemůže výstavbě bránit. 
Proto je potřeba referendum – jeho výsledek 
bude pro zastupitele závazný. Vůbec tedy ne-
jde jen o čtyři pozemky města, které i územní 
studie ponechává k zástavbě, jde o všechny 
pozemky města v Brodcích.

Výstavba domů v Brodcích přinese značné 
náklady na infrastrukturu – obslužné komuni-
kace/silnice, chodníky, kanalizaci, vodovodní 
a elektrické přípojky atd. Dřív než začnou do 
Brodců proudit auta vlastníků nových domů, 
mělo by dojít k rekonstrukci a rozšíření brodec-
ké silnice, vytvoření pruhu pro pěší a cyklisty. 
Jenom toto bude stát více než 100 milionů 
korun. Tyto náklady by měli z velké části za-
platit vlastníci nemovitostí, kteří budou chtít 
v  Brodcích stavět. Avšak nebude-li mít měs-
to v  Brodcích stavební pozemky, nemohou 
soukromí vlastníci po městu požadovat, 
aby se na zajištění infrastruktury k nově 
vzniklé zástavbě finančně podílelo. A neza-
pomeňme i na provozní a  udržovací náklady, 
kterými by zastavěné Brodce zatížily pokladnu 
města Dobříše i jeho veřejné služby. 
Někteří představitelé města se snaží vytvářet 
kolem referenda „mlhu“ a občany zastrašit a od-

radit od kladného hlasování například tvrzením, 
že otázky jsou v rozporu se zákonem a vlastníci 
se budou s městem soudit. Třeba pan Vokurka 
k tomu v DL napsal: „…všichni majitelé pozem-
ků v Brodcích podají na město žalobu k  soudu, 
a budou chtít desítky a desítky milionů korun, pro-
tože nebudou moci na svých pozemcích stavět. 
Budou chtít finančně vynahradit vzniklou újmu. 
Na město už dorazila jejich předžalobní výzva!“ 
Pak se ukázalo, že je to výmysl. Žádná taková 
předžalobní výzva městu nepřišla a nikdo ani 
neví, jaká újma by měla soukromým vlastníkům 
vzniknout, když se v referendu rozhoduje pouze 
o pozemcích v majetku města. U soudu vedení 
města nic ze svých námitek proti referendu ne-
prokázalo. Vhodit tak do volební urny své lístky 
s odpověďmi „ano“ 13. a 14. ledna v místním re-
ferendu bude rozumné. 

R. Švrček, 
podporovatel 1. místního referenda v Dobříši

Postupný stavební rozvoj města? ANO
Odpověď na druhou otázku referenda roz-
hodne o tom, zda město bude mít čas připra-
vit se na další nárůst počtu obyvatel, nebo 
stavební rozvoj proběhne rychle, aniž by na 
to město bylo připravené a mělo zajištěné 
dostatečné kapacity škol, školek, zdroje pit-
né vody, kapacitu čistírny odpadních vod, 
zdravotního střediska, dopravy v centru 
města atd. Celé znění otázky najdete na www.
referendumdobris.cz a samozřejmě na hlasova-
cím lístku.
„Město Dobříš je klidným, bezpečným a čistým 
městem s přiměřeným počtem obyvatel do 
10 000 …“ to je vize v programu rozvoje města 
Dobříše, který schválilo zastupitelstvo, i přání 

občanů vyjádřené na kulatých stolech. Tohoto 
počtu, po započtení lidí, kteří tu nemají trvalé 
bydliště, již nyní pomalu dosahuje. Také platný 
územní plán uvádí, že pro zachování stávající-
ho charakteru menšího města byla stanovena 
úměrná velikost dalšího rozvoje – vytvořit pod-
mínky pro cca 10  000 obyvatel, výraznější roz-
voj je na základě demografických rozborů pro 
město nežádoucí. Jenže zároveň územní plán 
vymezil zastavitelné plochy, které jsou naddi-
menzované o cca 30 % oproti výše popsaným 
potřebám. Po jejich zastavění naroste počet 
obyvatel města na 13–14 tisíc. 
Aby nedošlo k překotné výstavbě, stanovil 
územní plán pravidla postupného stavebního 

rozvoje (tzv. etapizace výstavby) tak, že se nej-
prve dostaví velká většina domů v nyní roze-
stavěných lokalitách (Nad Papežem, Javorová, 
Na Kole, Západní zóna) a pak se teprve otevřou 
k výstavbě ostatní k tomu již vymezené plochy 
(např. lokality Březová, Prachanda, V Lipkách, 
Hostomická, Brodce a další).
Jenže návrh změny územního plánu č. 3, který 
bude zastupitelstvo brzy schvalovat, tuto pod-
mínku postupného stavebního rozvoje úplně 
zrušil. 
Na rychlý nárůst výstavby, a tím i počtu oby-
vatel však prozatím není připravena a zabez-
pečena infrastruktura města.

Jitka Holcová
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Rozvoj kvality života v Dobříši, nejen stavebních parcel
Starosta P. Svoboda nepodává občanům dosta-
tečné a správné informace (viz např. v posled-
ním čísle DL). Není pochyb, že vedení města 
usiluje o budování infrastruktury Dobříše, co jen 
finanční prostředky dovolí. Ale to, že město není 
v současné době ani blízké budoucnosti připra-
veno na nárůst počtu obyvatel na 13 až 14 tisíc, 
je prostě fakt. 

Již nyní jsou problémy s nedostatkem pitné 
vody, když si lidé začnou napouštět bazény. 
Čistička odpadních vod má maximální kapa-
citu na 10 500 obyvatel, které už zřejmě dosa-
hujeme. Školky mají kapacitou naplněnou, 
školy také – pro zvýšení kvality výuky je potře-
ba snížit počet žáků ve třídách. Počet lékařů ve 

zdravotním středisku je tak tak dostačující pro 
současný počet obyvatel atd.
Je zodpovědné zachovat v územním plánu 
pravidla postupného stavebního rozvoje 
(tzv. etapizaci) a připravit město na dal-
ší vlnu výstavby na plochách k tomu již 
vymezených a zajistit dostatečnou infra-
strukturu na nárůst počtu obyvatel. Přitom 
starosta postupuje přesně opačným směrem. 
V projednávaném návrhu změny územního 
plánu předložil spolu se zpracovatelem vy-
puštění etapizace. Zachránit to ještě mohou 
občané v referendu, když se ho zúčastní 
(je třeba alespoň 35 % oprávněných voličů) 
a většina odpoví „ano“ na druhou otázku 
referenda. 

Žádný zodpovědný starosta nemůže speku-
lovat, že když se vypustí podmínky postupné 
výstavby, tak se bude stavět pomalu a město 
stihne potřebnou infrastrukturu nachystat. 
Vzhledem k vysoké poptávce po bydlení lze 
spíše očekávat stavební boom. Jasné signá-
ly k tomu dávají kroky některých vlivných 
vlastníků pozemků, např. P. Faiereisla v Brod-
cích či P. Sevalda (bývalý člen a zastupitel 
ODS, následně člen a kandidát hnutí ANO). 
Individuální zájmy však nemohou převažovat 
nad zájmem veřejným. Rychlý nárůst počtu 
obyvatel nelze vyloučit a město ho za stávající-
ho stavu nezvládne. Praktické dopady si každý 
umíme představit. 

MVDr. Jaromír Bláha

My, co nejsme na fejsbuku
Vážení Dobříšáci, jak víte, zapojila jsem se do 
přípravného výboru referenda Dobříš. Nejdříve 
jsme sbírali podpisy proto, aby referendum vů-
bec vzniklo, to se nám díky vám podařilo. 
Již v roce 2016 jsme se peticí bránili proti zástav-
bě v Brodcích. Začali jsme si ale uvědomovat, že 
nejen Brodce, ale i okolní příroda, louky, pole 
jsou ohroženy možným zájmem developerů, 
kteří neváhají satelity obklopit vesničky a měs-
tečka kolem Prahy (když se jim to povolí). Museli 
jsme se obrátit na soud, protože naši zastupitelé 
referendum nechtějí. Oni prý nerozumí otázkám 
v referendu. Referendum nám umožňuje demo-
kraticky rozhodnout o budoucnosti města.
Proto když nechcete zastavovat pozemky města 
v Brodcích, zaškrtněte první „ano“, chcete, aby 
byla dodržena výstavba dle plánované etapiza-
ce, zaškrtněte druhé „ano“. Nechcete výstavbu 
satelitů v našem krásném okolí a krásné přírodě, 
zaškrtněte třetí „ano“. Jak to dopadne? Zvítězí 
3× naše odpovědi „ano“? 
Žádáme vás všechny, referenda se zúčastněte. 
Jak bude Dobříš v budoucnu vypadat, je na nás.
Pořad ČT 2 „Nedej se“ můžete zhlédnout i na 
www.referendumdobris.cz.
Přeji všem hodně zdraví v novém roce.

Helena Kahounová

Ing. Josef Šebek a jeho vyjádření k budoucí 
zástavbě města…
Vážená redakce,
píši vám jako člověk, který sice již v Dobříši ne-
bydlí, ale prožil tu značnou část profesního ži-
vota, vychoval děti a má zde přátele, se kterými 
se pravidelně schází. Jako člověk, kterému Dob-
říš přirostla k srdci a kterému záleží na tom, jak 
a kam se bude dále rozvíjet.

Čtu pravidelně Dobříšské listy (DL) a v jejich 
podzimních vydáních se zájmem sleduji vý-
voj sporu angažovaných občanů a občanek 
s  městskou radnicí o další zástavbě města.  
Cením si toho, že redakce dává stejný prostor 
k vyjádření oběma stranám, souhlasím i s tím, že 
tvorba územního plánu, etapizace jsou složité 
záležitosti. Jsem ale přesvědčen, že ne vše bylo 
důkladně a odpovědně prodiskutováno, že ne 
všechna tvrzení byla pravdivá a že svou roli při 
jednání mohla sehrát i osobní animozita.
Můj první pocit bylo zklamání. Zklamání z toho, 
že se občané jednoho města nedokáží rozumně 
domluvit. Domníval jsem se, že je to jen výsada 
„velké politiky“. Pak zřejmě, pokud to angažo-
vaní nechtěli vzdát, se museli pokusit o vypsání 
místního referenda. Velmi hezky o smyslu a vý-
znamu referenda napsala paní Schillerová ve 

svém příspěvku „Dobříšské pískoviště 17“ v pro-
sincových DL.
Reakce vedení města na soudní rozhodnutí 
o přípustnosti referenda, když se rozhodlo po-
dat kasační stížnost proti tomuto rozhodnutí, 
mě nemile překvapila. Vždyť referendem si 
mohlo ověřit, nakolik jsou rozhodnutí vedení 
v  souladu s přáním občanů. Jako by zde hrála 
roli obava z jeho výsledku. Právní kancelář, která 
bude vyřizovat kasační stížnost, si bude účtovat 
náklady, které město zaplatí. Velmi lituji těchto 
peněz, které by mohly být použity na bohulibější 
účely. Závěrem chci říci, že stojím plně na straně 
angažovaných občanů a občanek, kteří zajistili 
požadovanou podporu pro vyhlášení místního 
referenda, kteří ze svých prostředků hradí nákla-
dy na právníka. Stojím za nimi i proto, že vidí dál 
než za jedno či dvě volební období, že jim záleží 
na tom, aby Dobříš dál zůstala výspou čisté pří-
rody, zdravého vzduchu a udržitelného rozvoje. 
Byl bych rád, kdyby angažovaní občané Dobříše 
pomohli a podpořili své spoluobčany jakoukoli 
peněžní částkou potřebnou na zaplacení práv-
níka, a pokud k referendu dojde, aby se ho v co 
největším počtu zúčastnili.

Ing. Josef Šebek

Zachovat louky, pole a lesy kolem Dobříše? ANO
Třetí otázka referenda směřuje do další bu-
doucnosti našeho města a okolní krajiny. Její 
celé znění najdete na www.referendumdob-
ris.cz a samozřejmě na hlasovacím lístku.
Má mít rozšiřování zástavby do okolní krajiny 
v budoucnu nějaké meze? Má pro nás větší cenu 
jako zemědělská či lesní půda, nebo jako staveb-
ní parcely? Chceme povrch krajiny nezabetono-
vaný, aby zadržoval vodu, která ze zastavěných 
ploch bez užitku a nebezpečně rychle odtéká? 
Zůstane Dobříši charakter malého města?
Odpovědí ANO vyjádříte souhlas s nastave-
ním limitů, které nepustí zástavbu na lou-
ky, pole a  lesy například směrem k Vlašce, 
do Brodců, na Trnovou či dále ke Bzdince 
a Sv. Anně atd. Problematická kauza satelitní zá-
stavby v Brodcích se nebude v budoucnosti opa-
kovat jinde v  okolní krajině. Jestli váháte, před-
stavte si, co by se tam mělo stavět. Další rodinné 
domy s  parcelami 1 600 m2 jako v Brodcích, je-
jichž cena se nyní pohybuje kolem 13 milionů Kč?  

Vyřeší to problém bydlení na Dobříši? Nebo by-
tovky s levnějšími byty? Dovedete si je tam před-
stavit? Máte představu, kudy a kolik automobilů 
bude jezdit přes město k takové zástavbě?

Poučme se ze zkušenosti mnoha obcí a měst 
blízkých Praze, kolem kterých nekontrolo-
vaně vyrůstají nové čtvrti rodinných domů, 

haly a sklady. Starostové a zastupitelé tlaku 
developerů dlouhodobě neodolají a je otáz-
ka času, kdy mu podlehnou. Referendum tak 
je jediná pojistka pro trvalé udržení těchto 
lokalit v přírodním stavu pro příští generace.
Otázka přitom neformuluje omezení dalšího 
rozšiřování zástavby do okolní krajiny absolut-
ně – odpověď ANO nečiní překážku stavbám 
ve veřejném zájmu, obslužných objektů k ze-
mědělskému či lesnímu hospodaření, dopravní 
infrastruktury atd. A také to nemusí být úplně 
navždy. Naše rozhodnutí učiněné v referendu 
mohou v budoucnu občané Dobříše změnit 
dalším referendem, které mohou vyhlásit i sami 
zastupitelé, budou-li chtít.
Možná jste četli v diskusích na facebooku obavy, 
že tím město zakonzervujeme. Není tomu tak. 
Vaše odpověď neovlivní již schválené plochy 
k zástavbě v územním plánu, které předpo-
kládají výstavbu dalších skoro tisíce byto-
vých jednotek.

Ludmila Fišerová, 
za přípravný výbor místního referenda
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Další vyjádření z řad veřejnosti k prvnímu 
dobříšskému referendu
Milí spoluobčané, velmi se mne jako rodačky 
z Dobříše dotýká, jak vedení města přistupuje 
k vyhlášení referenda týkajícího se zástavby 
v Brodcích. Proč naši zastupitelé nedodržují 
demokratické principy našeho státu a brání 
všelidovému hlasování, přestože byly splně-
ny všechny zákonné podmínky, a  ještě z nás 
občanů dělají hlupáky, kteří nevědí, co pode-
pisují? Brodce jsou má srdeční záležitost a je 
opravdu zoufalé, že naši zastupitelé podleh-
nou tlaku jednotlivců a chtějí dopustit takové 
zvěrstvo, jako je zničení krásného kusu příro-
dy, který je mnoho desítek let využíván k re-
kreaci obyvatel Dobříše. Máme přímo ve měs-
tě spousty jiných ploch, které jsou již mnoho 
let schválené v platném územním plánu jako 
rozvojové plochy určené k výstavbě a navazují 
na stávající zástavbu a inženýrské sítě. Zástav-
ba v Brodcích je podle pravidel územního plá-
nování absolutně nevhodná a porušuje veške-
ré zásady. Proč chtějí zastupitelé, aby vzniklo 

další satelitní městečko 1,7 km od Dobříše, kde 
není dosud žádná infrastruktura? Pokud vám 
není jedno, že zbytečně zmizí další kus přírody 
pro dobro několika jedinců, přijďte to prosím 
vyjádřit v referendu.

Lenka Sgalitzerová, DiS.

Referendum je důležité pro každého člověka 
v demokratickém státě. Každý má právo vyjádřit 
svůj názor k důležitým okamžikům tady ve měs-
tě, kde žije, a také ve státě.

Jiřina Velebilová

Plánované místní referendum vidím jako jedinou 
možnost, jak vedení města zjistí názor občanů na 
rozvoj města a nakládání s majetkem města. Pro-
to mělo vedení města samo prosadit jeho konání 
a dále postupovat dle jeho výsledku. Vždyť přeci 
do svých pozic byli zvoleni občany města právě 
proto, aby prosazovali a hájili jejich zájmy.

Karla Koupá

V referendu rozhodneme 
o budoucnosti  
našeho města
Zajímalo by mne, koho zastupuje naše radnice.
Vidíme, že nezastupuje těch 600 občanů, kteří 
žádali v roce 2016 peticí o to, aby Brodce ne-
byly zastavěny. Nezastupuje ani těch více než 
1 400  občanů města, kteří žádají, aby všichni 
měli možnost vyjádřit v referendu svůj názor.
Zastupuje radnice jen sebe, nebo nějakou sku-
pinu lidí, která má na rychlé výstavbě zájem?
Jistě, jsou lidé, kterým nevadí rozšiřování města, 
nevadí jim zastavování polí ani hrozící nedosta-
tek pitné vody, škol, školek, lékařů… Ale je to 
většina? Radnice se zřejmě obává, že ne. Proto 
asi referendum nechce.
Výsledek referenda by byl pro vedení města 
závazný. Museli by se podřídit této vůli většiny. 
To nechtějí. Dokonce otevřeně přiznávají, že se 
snaží referendu zabránit.
Chtějí rozhodnout sami.
Já také věřím, že většina našich obyvatel by se 
v referendu postavila proti dalšímu růstu města 
na úkor okolní přírody. Proto jsem ráda, že re-
ferendum bude a všichni budeme mít možnost 
ovlivnit svým hlasem budoucnost města a kva-
litu života v něm. Jak to dopadne, záleží na nás 
všech.

Zora Rysová

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Volba prezidenta České republiky se koná:
v pátek dne 13. ledna 2023 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a  v  sobotu dne 14. ledna 
2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Sídlo volebního okrsku č. 1: Prostory 2. ma-
teřské školy Dobříš, přízemí, Dobříš, Přemyslo-
va čp. 1034. 
Sídlo volebního okrsku č. 2: Učebna 2. zá-
kladní školy Dobříš, 4. pavilon, přízemí, Dobříš, 
Školní čp. 1035. 
Sídlo volebního okrsku č. 3: Nový taneční sál 
Základní umělecké školy Dobříš, (bývalá Mo-
neta), 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 proká-
že svoji totožnost a státní občanství České repub-
liky platným cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem nebo platným občanským průkazem. 
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby 
prezidenta hlasovací lístky. 
Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okr-
sková volební komise vydá za chybějící nebo 
jinak označené hlasovací lístky nové.

Naše dobříšské referendum: NAŠE MĚSTO – NAŠE 
VOLBA
Pojďme všichni v referendu rozhodnout 
o tom, jak bude vypadat naše město 

Žádný systém není dokonalý, každý má svoje 
slabé místo včetně zastupitelské demokracie. 
Někteří zastupitelé běžně tvrdí, že „referendum 
je zbytečné“ – „vždyť si volíme zastupitele ve 
volbách, aby za nás rozhodovali“. Přesně tohle 
vyhovuje mnoha politikům – dejte nám svůj 
hlas a pak se čtyři roky nestarejte. A co v přípa-
dě, že nesouhlasíte s politikou zástupců, které 
jste si zvolili? 

Pojistka klíčových rozhodnutí 
Námi zvolená zastupitelstva se mění každé čtyři 
roky. Ve volbách padají sliby, občané podle nich 
volí, ale zastupitelé pak své sliby ani nedodrží. 
A když už dodrží, tak je po 4 letech další zastu-
pitelstvo může snadno změnit. Když někde sta-
rosta a zastupitelé uchránili obec před nějakou 
nežádoucí výstavbou, tak po 4 letech přišli jiní, 
s nimiž se developeři nakonec dohodli, a prosa-
dili svůj zájem. Proto je referendum důležité – je 
pro zastupitele a vedení města dlouhodobě zá-

vazné. A to je ta pojistka v klíčových rozhodnu-
tích, o kterých by právě měli rozhodovat místní 
občané, nikoliv pouze zastupitelé. Referendum 
se může v budoucnu i opakovat, když to budou 
občané nebo zastupitelé chtít. Ke změně ale 
bude opět potřeba souhlas většiny občanů, už 
nebude stačit hlasování zastupitelů. 

Nenechme se zastrašit
Starosta, místostarosta i někteří další zastupi-
telé vznáší různé „odstrašující“ námitky proti 
otázkám referenda a jejich důsledkům. Ve sku-
tečnosti však doposud žádnou z nich u soudu 
konkrétně neprokázali. Přesvědčte se o tom 
sami, všechny dokumenty města zaslané sou-
du, vyjádření přípravného výboru a rozhodnutí 
krajského soudu jsou na www.referendumdob-
ris.cz, v  sekci Dokumenty. Vážení spoluobčané, 
referendum je vyhlášené krajským soudem 
a bude se konat zároveň s prezidentskými vol-
bami dne 13. a 14. ledna. 
Přijďte si zvolit svoji volbu, nenechávejte ji 
jiným. 

M. Vodička

Referendum a občan
Vážení Dobříšáci, jsem běžný občan našeho 
města, který nemá v lokalitě Brodce žádný 
osobní, majetkový, podnikatelský nebo poli-
tický zájem, jsem tedy v tomto smyslu součástí 
dobříšské většiny. Konání referenda podporuji 
z principiálních důvodů a věřím, že se uskuteč-
ní souběžně s termínem prezidentských voleb. 
Ptám se proto zástupců občanů v nejvýznam-
nějších funkcích – pane Svobodo, paní Rombo 
a pane Vokurko, proč vytrvale odmítáte referen-
dum? Vysvětlete prosím jednoduše občanům 
hlavní důvod Vašeho postoje.

Ing. Jiří Kopáček, MPA

Uzávěrka příspěvků do únorového vydání  
Dobříšských listů bude 15. ledna 2023.

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

e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz
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Na Dobříši umíme třídit textil, který dál pomáhá 
ohroženým dětem
Nedávno město Dobříš obdrželo od ředitel-
ky projektu Klok.tex, pod jehož záštitou je ve 
městě zajištěn sběr tříděného textilu (modro-
-červené kontejnery s logem klokánka), vel-
mi milou pochvalu, která patří zejména vám, 
občanům města. Dovolíme si proto uvést její 
krátkou citaci: „Vaše město je jedním z ‚nejsilněj-
ších‘ partnerů, co se sběru textilu týče. Pokud vás 
srovnám s jinými městy s počtem obyvatel cca 

9 000 a  podobným počtem kontejnerů, jste jas-
ná jednička.“ (V letošním roce bylo na Dobříši 
sesbíráno 49 t textilu.) „(…) občané jsou u vás 
zvyklí textil třídit, což jsme zjistili i z kontejnerů, 
které jsme přebrali po Diakonii Broumov. Další 
přidanou hodnotou je taktéž to, že je oblečení 
velmi dobře zabaleno, a to v igelitových pytlích 
či taškách, což je pro nás, konkrétně v této době, 
jedním z nejdůležitějších aspektů. Bohužel víme, 
že igelitové tašky jsou již v obchodech zpoplat-
něny a často se tedy stává, že občané vhazují 
oblečení na volno. To si troufám říct, že se u vás 
děje minimálně. Zabráníme tak navíc navlhnu-
tí či  znečištění.“ Pro  zajímavost, kontejnery na 
textil jsou opatřeny monitorovacími čipy, které 
hlásí obsluze naplněnost, takže svozová spo-
lečnost přesně ví, který z kontejnerů je nutné 
svézt. Do kontejnerů mohou občané odevzdat 
veškeré ošacení, které lze ještě nosit bez nut-
nosti oprav nebo čištění, bytový textil, spá-
rovanou obuv, kabelky a hračky. Použitelné 
věci jsou předávány dle aktuální potřeby do 
charitativních organizací v čele s fondem ohro-
žených dětí – Klokánek, kterému projekt po-
máhá i finančně. Kontejnery označené logem 
Klokánek zaručují, že z každého použitelného 
kilogramu odevzdaného materiálu putuje jed-
na koruna na účet FOD. Nevyužitelný textil je 
předáván na recyklaci k průmyslovému využití. 
Děkujeme, že třídíte textil a zároveň tím po-
máháte potřebným.

Ing. Kateřina Rambousková, 
odbor výstavby a životního prostředí

Kam po Vánocích 
s vánočním 
stromečkem?

Nejlepší možností, jak se takového stromečku 
zbavit, je ztopit ho doma v kamnech či u táborá-
ku. Kdo tuto možnost nemá, prosíme, aby stro-
mek zdarma odložil ve sběrném dvoře. V nejzaz-
ším případě mohou občané odložit stromečky 
na stanoviště tříděného odpadu (ke zvonkům), 
odkud budou pravidelně sváženy. Rozhodně by 
vánoční stromky neměly končit v nádobách na 
směsný komunální odpad nebo v biotejnerech. 
Jedná se o bioodpad, který lze dále využít. Neo-
padané větvičky lze použít na zazimování záho-
nů nebo s nimi můžete obohatit kompost. Roz-
řezaný na menší části či naštěpkovaný stromek 
zlepší jeho kvalitu a okyselí ho. Všechny tyto in-
formace se samozřejmě netýkají stromků umě-
lých, pro jejich likvidaci platí zcela jiná pravidla.
Děkujeme. 

Odbor výstavby a životního prostředí

Tvoříme Dobříš 2023
Město Dobříš spustilo 12. 12. 2022 již 5. ročník participativního rozpočtování s ná-
zvem Tvoříme Dobříš. Pro rok 2023 se bude vybírat z návrhů, pro jejichž realizaci 
byla z rozpočtu města vyčleněna částka ve výši 500 000 Kč. 

„Do tohoto ročníku participativního rozpočtu lze navrhovat projekty s cenou realizace maximálně do 
250 000 Kč. V pátém ročníku tedy budeme realizovat opět minimálně 2 projekty, které se umístí na prv-
ních místech v hlasování obyvatel, případně další do vyčerpání celkové částky,“ upřesňuje zastupitel 
a koordinátor Tvoříme Dobříš Miroslav Sochor. 
Posílat své návrhy můžete do 15. 1. 2023. Pravidla pro rok 2023 zůstávají beze změn. 
Mezi základní pravidla patří, že návrh může podat osoba starší 15 let a každý může podat jen je-
den návrh. Podmínkou pro zařazení do hlasování je také účast navrhovatele na prezentaci návrhů.  

Navrhovaný projekt nesmí propagovat produk-
ty či služby komerčního, náboženského či poli-
tického charakteru. 
Detailní pravidla a harmonogram naleznete 
na webu: https://tvorime.dobris.cz/tvorime-
-dobris-2023.
Tým koordinátorů ve složení: Šárka Krůtová 
(pracovnice MěÚ Dobříš), Miroslav Sochor (radní), 
Pavel Svoboda (starosta) vás vyzývají: „Pojďte 
s námi tvořit z Dobříše ještě lepší místo pro 
život!“

Zpracovala DH
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Budeme tady pro město i pro lidi i v roce 2023, vzkazují hasiči 
ze Sboru dobrovolných hasičů města Dobříše

Jednotky a sbory dobrovolných hasičů (JSDH 
a SDH) ČR se věnují především spolkové činnosti, 
pořádání akcí, požárnímu sportu a práci s mlá-
deží. Chlapi z JSDH města Dobříše jsou však 
kromě této každodenní práce nepostradatel-
nou pomocnou silou profesionálních hasičů 
z Dobříše a  dalších hasičských jednotek z ši-
rokého okolí našeho města. Jejich významná 
pomoc je evidována u nejrůznějších mimořád-
ných událostí, na kterých se podílí společně s Ha-
sičským záchranným sborem ČR, stanice Dobříš, 
Policií ČR, Záchrannou zdravotnickou službou 
Dobříš a strážníky Městské policie ČR. 
Hasiči SDH města Dobříš kromě hašení požárů 
zasahují při dopravních nehodách, úniku ne-
bezpečných látek, v případě povodní, jiných 

živelních pohrom, ekologických haváriích, tech-
nické pomoci a jiných mimořádných událostech 
jako například ochrana obyvatelstva (krizové ří-
zení, evakuace, zajištění náhradního ubytování, 
dekontaminace atd.). Mimo jiné pro nás pořáda-
jí také řadu kulturních, zábavných a sportovních 
akcí a v neposlední řadě vedou také tréninky 
malých hasičů. 
Jednotka města Dobříše čítá celkem 19 chla-
pů, kteří jsou městu, jeho občanům a široké 
veřejnosti z našeho okolí k dispozici 24 hodin 
denně. Stejně jako profesionální hasiči i oni vel-
mi často nasazují své životy, vyjíždí za jakéhokoli 
počasí od svých rodin na pomoc městu i lidem. 
Právě oni za nás za všechny odvádí dobrovolně 
velmi náročnou práci nejen po fyzické stránce. 

„Sbor dobrovolných hasičů města Dobříše funguje 
už od roku 1885. K okamžitému zásahu je neustále 
připraveno vyrazit střídavě dle možností družstvo 
hasičů, kteří mají profesionální přípravu a absol-
vují pravidelné tréninky, fyzické testy, reprezentují 
město na nejrůznějších soutěžích a neustále jsou 
k dispozici členům Integrovaného záchranného 
systému ČR, městu, ale i dalším obcím a široké 
veřejnosti. Jsme pyšní na to, že můžeme pomáhat 
a  pracovat jako hasiči města Dobříše, v naší čin-
nosti budeme pokračovat i v roce 2023 a doufáme, 
že i dalších mnoho let,“ říká velitel JSDH a SDH 
města Dobříš Jiří Zajíček, který vám všem spo-
lečně se všemi hasiči a hasičkami přeje úspěšný 
vstup do nového roku a hlavně zdraví. 

Zpracovala DH

Začíná příjem žádostí 
do Nové zelené úsporám 
light
Domácnosti, jejíž členové pobírají sta-
robní důchod, invalidní důchod třetího 
stupně, případně příspěvek na bydlení, 
budou moci od 9. 1. 2023 posílat žá-
dosti o dotaci v programu Nová zelená 
úsporám light. 
Příspěvek je určen na jednoduché renovace ro-
dinných domů, případně rekreačních objektů, 
kde mají žadatelé trvalé bydliště. Podpora se 
vztahuje na zateplení fasády, stropů, půd, pod-
lah, výměny oken a dveří. 
Žádosti se budou podávat online přes web 
www.novazelenausporam.cz. Pro elektronic-
ké podání žádosti bude zapotřebí identita ob-
čana a bankovní účet. 

K žádosti není nutné přikládat projekty, energe-
tická posouzení ani faktury. Postačí pouze foto-

dokumentace, jednoduchý formulář odbor-
ného posudku a konečná zpráva o provedení 
opatření. 
Nová zelená úsporám light nabízí fi nanční po-
moc až do výše 150 tisíc korun. Žadatelé nepo-
třebují žádné vstupní investice, peníze mohou 
dostat před zahájením prací zálohově a celko-
vá výše dotace může dosáhnout až 100 % pří-
mých realizačních výdajů. 

Projekty lze uznat i zpětně, a to od 12. 9. 2022. 
Lhůta na realizaci je pak jeden rok. Tato doba se 
může v  odůvodněných případech prodloužit 
o dalších šest měsíců.    
Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Dobříš 

Zdroj: www.pixabay.com
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Vánoční cinkání
Dnes 2. prosince bylo u nás ve škole odpoledne 
Vánoční cinkání. Přišly jsme na něj s kamarád-
kou a hned začalo sněžit. Bylo to venku v areálu 
školy. Učitelé byli hodní. Bylo tam asi 8–10 stán-
ků. Byla hodně velká zima. Ale bylo to tam krás-
né a také tam zase bylo mnoho lidí. Ve stáncích 
byly palačinky, párky v rohlíku, ředitelské uši, 
svíčky, svícínky… Po chvíli byly střechy stánků 
celé bílé. Odešla jsem s krásným pocitem.

GRATULUJEME: Úspěch v soutěži 
„Kde hasiči pomáhají“
Vítězové soutěže HZS Středočeského kraje 
„Kde hasiči pomáhají“ byli dne 9. prosince slav-
nostně vyhlášeni v Příbrami a byly jim předány 
krásné ceny. Na skvělém 3. místě v 5. kategorii 
se umístili žáci Samuel Kadlec a Antonín Močička 
ze 4.A. Ve 4. kategorii zvítězila Sofie Kyncl z 8.A.
Odměnou za jejich díla byly nejen ceny, ale 
i možnost prohlédnout si prostory HZS Příbram.

B. Borovičková

Florbal na „Starce“
Nejsme sice sportovní škola, přesto však máme 
za poslední dva roky nezanedbatelné úspěchy ve 
florbalových soutěžích. Žáci naší školy navštěvují 
florbalové kroužky, které jsou k dispozici jak pro 
žáky prvního, tak pro žáky druhého stupně. Díky 
kroužkům zjišťují, že je tato hra baví, a poté často 
trénují doma nebo se zkoušejí přihlásit do míst-
ního oddílu, kde se florbalu mohou dále věnovat. 
Poté mohou bojovat o místo ve školním týmu 
a  reprezentovat tak svoji školu na florbalových 
turnajích. 
Vloni jsme dokázali v kategorii 8. a 9. tříd zvítězit 
na florbalovém turnaji v Příbrami, který pořádal 
místní klub. Zde jsme poměřili síly s dalšími pěti 
školami z okresu Příbram a po skvělých výkonech 
jsme celý turnaj ovládli, když jsme ve finálovém 
utkání přehráli ZŠ Březové Hory. Na jaře nás pak 
čekal menší turnaj v Novém Kníně, kde jsme opět 
předvedli perfektní výkony a turnaj jednoznačně 
vyhráli. 
V kategorii 6. a 7. tříd jsme na florbalovém turnaji 
v Příbrami vybojovali skvělé druhé místo, když 
jsme ve velmi napínavém finálovém utkání pro-
hráli v prodloužení proti ZŠ Březové Hory. Té se 

tak podařilo oplatit nám porážku ve starší kate-
gorii. Na jaře se žáci 6. a 7. ročníku vybičovali ještě 
k lepšímu výkonu a stejně jako ve starší kategorii 
i oni dokázali turnaj v Novém Kníně ovládnout. 
Bohužel kvůli doznívající pandemii covidu-19 
nebyl ani jeden turnaj postupový, a tak pro žáky 
devátých ročníku byly tyto turnaje bez možnosti 
postupu do krajského kola. 
Největší úspěch zaznamenali vloni žáci 4. a 5. roč-
níku, kteří jako jediní měli možnost postupové 
soutěže ČEPS Cup, a této příležitosti se zhostili na 
výbornou. Po skvělých výkonech postoupili do 
republikového finále, ve kterém nakonec obsadili 
celkové 6. místo. 
V letošním roce byly vypsány opět postupové 
soutěže i pro starší kategorie, a tak bylo o velkou 
motivaci postaráno. Velká část týmu, která vloni 
v 8. a 9. ročníku zvítězila, odešla na střední školy, 
a tak dostaly prostor nové tváře, které se mohly 
ukázat a bojovat o týmový úspěch. 
V okrskovém kole jsme čelili týmům: Gymnázium 
Dobříš, 2. ZŠ Dobříš, ZŠ Nečín a ZŠ Nový Knín.  
Tohoto kola se po tříleté pauze zúčastnila i děv-
čata. V kategorii 6.–7. ročníku jsme dokázali 
v kategorii chlapců po velmi těsném a vyrovna-

ném boji ve finálovém utkání proti 2. ZŠ Dobříš 
zvítězit a postoupit do dalšího kola – okresního 
finále, ve  kterém bychom mohli bojovat o po-
stup do kraje. Děvčata ve stejné kategorii sehrála 
velmi vyrovnaná utkání, ale nakonec se ukázalo, 
že nemáme potřebný klid v zakončení a nedoká-
žeme proměňovat šance. I přesto naše děvčata 
získala krásné 2. místo. Důležité však bylo, že si 
dívky vyzkoušely turnajovou atmosféru. Některá 
děvčata se poté přihlásila na kroužek a chtějí se 
dále zlepšovat. 
Další týden čekalo okrskové kolo také na chlap-
ce a děvčata z 8.–9. ročníku. Na naše žáky čekaly 
týmy ze stejných škol jako u mladší kategorie. 
Chlapci měli velkou motivaci napodobit úspěch 
mladších spolužáků a postoupit do dalšího kola. 
Tuto motivaci bezezbytku využili a po velmi po-
vedených a přesvědčivých výkonech okrsek vy-
hráli a postoupili do okresního finále. Děvčata 
podala také skvělý výkon, ale v posledním finálo-
vém utkání bohužel těsně podlehla 2. ZŠ Dobříš 
a obsadila tak celkové 2. místo. 
Díky výkonům, které chlapci v obou kategoriích 
předvedli, na ně další týden čekalo okresní finále. 
V tomto kole na nás čekali vítězové dalších okrs-
ků: ZŠ Sedlčany, ZŠ Bratří Čapků Příbram, ZŠ Škol-
ní Příbram, ZŠ 28. října Příbram. Vítěz okresního fi-
nále mohl postoupit do krajského finále, které se 
koná ve sportovní hale Kladno. V prvním utkání 
naši mladší i starší žáci sehráli velmi vyrovnanou 
bitvu proti ZŠ Školní Příbram. V utkání nechybělo 
mnoho šancí na obou stranách, ale nakonec jsme 
ukázali větší šikovnost a v obou utkáních jsme 
zvítězili a vstoupili tak do turnaje velmi důležitou 
výhrou. Starší žáci na tuto výhru dokázali navázat 
i v dalších utkáních, celý turnaj ovládli bez ztráty 
bodu a zaslouženě se tak mohli těšit z obrovské-
ho úspěchu – postupu do krajského finále. 
Mladší chlapci zvítězili i ve svém druhém utkání, 
ve třetím však smolně remizovali, a tak o celko-
vém vítězi rozhodovalo poslední utkání proti 
ZŠ Sedlčany. Zde jsme dokázali dát první branku, 
nakonec jsme se však před naším soupeřem mu-
seli sklonit a po prohře 1:2 jsme obsadili celkové 
2. místo v okrese. I tak to byl pro naše chlapce 
veliký úspěch a motivace k tomu, aby poctivě 
trénovali a příští rok to zkusili znovu. 
O dva týdny později čekalo na naše starší chlapce 
krajské finále. V něm na nás čekaly týmy: ZŠ Ne-
ratovice, ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem, ZŠ Ji-
lemnického Mladá Boleslav, ZŠ Dukelská Bene-
šov a Sportovní gymnázium Kladno. Krajské kolo 
mělo skvělou úroveň a každý tým měl výborné 
hráče. Naši kluci si tak na vlastní kůži vyzkoušeli, 
jakou úroveň krajské kolo obnáší. V prvních dvou 
utkáních jsme nedokázali proměnit nabídnuté 
šance a remizovali. Další tři utkání jsme i po vel-
kých bojích nedokázali převrátit na naši stranu 
a odnesli jsme si tři porážky. Chyběl nám potřeb-
ný tah na branku a možná nás trochu svázala 
tíha okamžiku. Nicméně i tak naši hoši odvedli 
skvělou práci a patří jim obrovský dík za vzornou 
reprezentaci školy a postup do krajského finále. 
V letošním roce čeká cesta za obhajobou úspě-
chu z loňského ČEPS Cupu žáky 4. a 5. ročníku, 
kteří své první okresní kolo sehráli už ve čtvrtek 
15. prosince ve sportovní hale Dobříš. Doufáme, 
že zopakují úspěch z loňského roku a opět se 
jim povede postoupit do dalších kol. Pro zájem-
ce o florbal jsou k dispozici kroužky, na které se 
kdykoli během roku mohou přihlásit a vyzkoušet 
si, zda florbal je hra, která by je mohla bavit a ve 
které by mohli reprezentovat svou školu.

P. Hlinka

Předvánoční čas na ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35
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Vánoční výlet do Drážďan
Dne 13. prosince jsme se vydali s němčináři z os-
mých a devátých ročníků na adventní výlet do 
Drážďan. Při cestě tam jsme navštívili zasněžený 
Popelčin zámek v Moritzburgu, který byl v mra-
zivém slunečném počasí opravdu pohádkový. 
Žáci měli při prohlídce zámku mimo jiné mož-
nost vyzkoušet si některé kostýmy z natáčení 
nebo třeba Popelčin střevíček, který zůstal na 
schodišti. V Drážďanech následovala prohlídka 
historických památek města a výlet jsme zakon-
čili návštěvou malebných vánočních trhů Strie-
zelmarkt, kde jsme mohli „nasát“ opravdovou 
vánoční atmosféru.

Nicola Kadlecová

Krabice od bot
Letos jsme se jako každý rok zúčastnili sbírky 
Krabice od bot. O co vlastně jde? Krabice od bot 
je největší sbírka vánočních dárků v ČR pro děti, 
které to potřebují a nemají svého vlastního je-
žíška. Dne 30. listopadu proběhl svoz dárků, aby 
mohly dále putovat k dětem a udělat jim krásné 
Vánoce. Napočítali jsme nádherných 153 dárků.
Děkujeme všem, kteří se zapojili. 

Senátoři

Vánoční číslo školního časopisu
Milí čtenáři,
právě se k vám dostalo speciální vánoční vydání 
školního časopisu STAR-
ka. V tomto čísle najdete 
spoustu vánočních básní, 
pohádek a povídek, a to 
i od našich nejmenších 
přispěvatelů ze 4. třídy… 
Celé číslo naleznete zde: 

Co se dělo před Vánoci na 2. ZŠ Dobříš…
Novoroční zastavení
„…do lidských obydlí přišly zas Vánoce. Svát-
ky, co zastaví boje i nemoce…,“zpívá se v písni. 
Všichni bychom byli rádi, kdyby tomu tak bylo. 
Předvánoční období je ve škole vždy naplněno 
řadou akcí a prožitků. Již 1. prosince jsme zaháji-
li adventní čas celoškolním vánočním projektem 
s řadou výtvarných, rukodělných a hudebních 
dílen a následnou odpolední akcí s prodejem 
výrobků žáků, zpěvem vánočních písní, tradič-
ní nabídkou teplých klobás a párků, čaje, kávy 
i svařáku. Jsme rádi, že na platě školy dochází 
k milým setkáním s žáky současnými i bývalými, 
s jejich rodiči, prarodiči, ale i širokou veřejnos-
tí. Ohňostroj na závěr byl opět originální teč-
kou za celou zahajovací akcí. Poté následovaly 

v průběhu prosince exkurze do vánoční Prahy, 
za betlémy do Příbrami, za zvyky a tradicemi do 
kostela Nejsvětější trojice v Dobříši, na vánoční 

muzikál „Betlém hledá Superstar“ do Divadla 
Na  Fidlovačce nebo zpívání koled a vánočních 
písní prvňáčků v Domově seniorů v Dobříši pod 
vedením Mgr. Jany Štrausové. Pro klienty domo-
va vyrobili žáci naší školy řadu přáníček a drob-
ných dárků, stejně jako pro klienty Pečovatelské 
služby města Dobříše, kam zavítaly děti se školní 
družinou. Stalo se již na naší škole tradicí, že se 
propojuje nejmladší generace s tou nejstarší 
a navzájem se těmito setkáními obohacujeme.
Na závěr přejeme všem čtenářům Dobříšských 
listů šťastný vstup do nového roku 2023, hod-
ně zdraví, pohody a klidu v dnešní uspěchané 
době. Našim žákům pak rok plný pozitivních 
školních zážitků a úspěchů.

Za zaměstnance školy Eva Kašparová

Za Hurvínkem se školní družinou
Dne 14. prosince v předvánočním čase jsme 
s naší družinou navštívili představení v divadle 
S+H v Praze. Příběh „Jak s Máničkou šili všichni 

čerti“ se dětem moc líbil a byly nadšené! Cesta 
zpátky už byla pocukrovaná sněhem a krásně 
vyzdobená svítící Praha navodila tu pravou vá-
noční atmosféru. Příjezd na Dobříš byl trochu 

opožděn kvůli sněhu, ale to neubralo na příjem-
né náladě po představení.

L. Turynská a B. Bibová, ŠD
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Vítězná gymnastika
Po covidové pauze se dočkala i gymnastika. Ve čtvrtek 8. prosince se konaly dívčí závody družstev 
a jednotlivců v gymnastickém čtyřboji. Přeskok-hrazda-kladina-prostná. Naše děvčata ve složení: 
V. Boubal (2.A), H. Sochorová (5.A), J. Knopfelmacherová, N. Malkusová, Z. Subhanová (všechny 6.A), 
N. Pöschlová (7.A), V. Pecková (7.D), B. Hrdličková (8.B), B. Štefanová (9.B), K.Plasová (9.D) předvedla 
výborné výkony. Starší žákyně III. (6. a 7.ročník) a starší žákyně IV. (8. a 9.ročník) shodně posbíraly 
vítězství v družstvech a také všechna medailová umístění v jednotlivcích.

Mgr. Jana Pechanová za kabinet Tv

Okresní finále florbalu a Pohár 
hejtmanky Středočeského kraje
Našim žákům a žákyním se povedlo vybojo-
vat 1. místo v turnaji a postoupit do krajské-
ho kola florbalové soutěže pro žáky a žákyně 
4. a 5. tříd. Skupinu jsme vyhráli a v semifiná-
le jsme porazili 1. ZŠ Sedlčany, finálový zápas  
s  1. ZŠ Dobříš jsem vyhráli 4:1. V turnaji musí 
být vždy jedna dívka na hřišti. Naše sestava: 
Zuzana Žádníková (gólman), Adam Řihák, He-
lena Sochorová, Antonín Vokurka, Vilém Bou-
bal, František Petřina, Daniel Sprenger, Daniel 

Krejza, Tobias Kadlec, Tobiáš Plechinger, Daniel 
Viktorín. 
Po vybojovaném prvním místě v okresní sou-
těži jsme vyrazili s žáky 3. až 5. ročníků do kraj-
ského kola. Turnaj byl rozdělen na dvě skupiny 
po pěti týmech. Naše skupina se hrála v Chýni 
(Praha-západ). Odehráli jsme čtyři zápasy, jed-
na výhra, dvě remízy a jedna prohra. Ve skupi-
ně jsme vybojovali 5 bodů a to nás posunulo 
do dalšího boje o páté místo v krajské sou-
těži. Náš tým se musel přemístit do sportovní 
haly v Rudné a zde jsme sehráli zápas o páté 
místo s Královým Dvorem. Po vyrovnaném 

souboji jsme nakonec prohráli 2:1 a odvezli si 
tak 6. místo. Žáci bojovali do poslední chvíle 
a předvedli hezký florbal. 
Okresní finále florbalu – dívky 6., 7. třída 
a  8., 9. třída. Do Sedlčan jsme po výhrách 
v  okrskových kolech postoupili s dívkami 
III. a IV. věkové kategorie, v turnaji hrály týmy 
vzájemné zápasy každý s každým. Starší dívky 
až na první zápas, který prohrály 3:1, všechny 
zápasy vyhrály a umístily se nakonec na pěk-
ném 2. místě v okresní soutěži. Mladší dívky 
prohrály zápasy dva a obsadily 3. místo. Na tur-
naji jsme viděli vyrovnanou a pěknou hru.

2. základní škola Dobříš, Školní 1035

MILÍ PŘEDŠKOLÁCI,
ZVEME VÁS SPOLEČNĚ S RODIČI 

NA AKCI

KERAMICKÁ DÍLNA
(cena za materiál 50 Kč)

ve čtvrtek 19. 1. 2023 v 16.00 hodin

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

nebo telefonem na číslo 318 521 002.

Těšíme se na vás! 



Vánoční setkání  
v ZŠ Lidická
S postupující adventní dobou se konalo ve čtvr-
tek 8. 12. 2022 v ZŠ Lidická předvánoční setká-
ní spojené s vánočním jarmarkem. Každá třída 
vyráběla nádherné vánoční dekorace, které již 
nyní mohou zdobit nejednu domácnost, a pekla 
vánoční cukroví, na kterém si během vánočních 
svátků mohli pochutnat. Vedle toho si všichni 
návštěvníci mohli poslechnout zpěv vánočních 
písniček našich žáků i překrásné hraní na harfu 
žáka 2. ročníku Honzíka Hovorky. 
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na or-
ganizaci jarmarku, kteří společně s žáky připra-
vili krásné výrobky k prodeji, všem těm, kteří si 
v  předvánočním čase našli čas a navštívili vá-
nočně vyzdobený a prosvícený školní dvorek,  
a  v neposlední řadě i společnosti BIOS, s. r. o., 
který našim dětem věnoval vánoční stromečky, 
bez nichž by naše setkání nemohlo proběhnout 
a které nás doprovodily až do posledních před-
vánočních dnů.

Kolektiv ZŠ Lidická
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Adventní čas ve 2. mateřské škole Dobříš
Podzimní a především předvánoční čas 
patří v mateřské škole k nejkrásnějšímu 
období, které je naplněné tvořením, hu-
debními aktivitami a tajuplným očeká-
váním.

V listopadu jsme se i nadále věnovali poznává-
ní podzimní přírody a přípravě školní zahrady 
na zazimování. Spolu s dětmi jsme se věnovali 
úpravě záhonů, úklidu listí, instalaci krmítek 
a budek pro drobné ptactvo, které budeme 
v zimě krmit a pozorovat v jejich přirozeném 
prostředí. 
Ani v tomto měsíci jsme nebyli bez kulturních 
zážitků. Kašpárek v pekle a Vánoční kouzelné 
divadlo – to byla přestavení, u kterých se děti 
velmi zasmály a pobavily. Koncem listopadu 
jsme se staršími dětmi navštívili ZUŠ. Děti se 
hravou formou seznamovaly s různými hudeb-
ními nástroji a spolu se žáky umělecké školy 
jsme si zazpívali i vánoční koledy. Poděkování 
patří panu učiteli Petru Kafkovi.
Adventní čas jsme přivítali na historicky prv-
ním vánočním setkání v neděli 27. listopadu 
před budovou radnice. Děti z naší mateřinky 
sváteční čas zahájily zpěvem koled a vánoční 
recitací. Po vystoupení byla slavnostně zapále-
na první svíčka na adventním věnci. Děti si při-
pomněly vánoční tradice – pouštění skořápek, 
vytvářely kouzelná přání a hledaly hvězdičku 
v rozkrojeném jablíčku.
I letos zavítal do mateřinky 5. prosince mezi 
děti Mikuláš se svojí početnou družinou. Kaž-
dému z dětí zanechal malý dárek a na oplátku 
děti přednesly básničky nebo zazpívaly pís-
ničky. Ti nejodvážnější si s andílky a čertíkem 
zatančily.

I předvánoční čas byl vyplněn pohádkami a kou-
zelným čtením. Pohádku O pejskovi a  kočičce 
zhlédly děti v pátek 9. prosince, a to v nastudo-
vání zaměstnanců školy. Při představení si děti 
i paní učitelky užily spoustu zábavy a legrace. 
Dalším příjemným zážitkem byla i předvánoční 
návštěva dětí v městské knihovně. 
Ve středu 14. prosince se v jednotlivých tří-
dách konalo slavnostní vánoční setkání. Děti 
spolu s rodiči prožily sváteční odpoledne plné 
hudby s posezením u ozdobeného stromečku. 
Nechybělo ani malé překvapení pro každého 
a  nadílka nových hraček v jednotlivých tří-
dách.

Letos se děti mohou těšit i z hraček, které byly 
zakoupeny v rámci projektu digitalizace do 
škol.
Před prázdninami jsme přijali pozvání od dětí 
ze ZUŠ Dobříš na již tradiční taneční vystou-
pení paní učitelky Jany Kundrátové, které se 
konalo v kulturním domě.

Poděkování celému kolektivu mateřské školy 
s přáním pevného zdraví do nově nastupující-
ho roku 2023. Dětem a rodičům přejeme dny 
plné klidu a radosti.

Za kolektiv 2. MŠ 
Růžena Chovanečková

Dobříšské gymnázium 
slaví
Gymnázium Karla Čapka oslaví v roce 
2023 dvě významná jubilea 
Na únor připadá výročí 100 let od narození 
dlouholetého ředitele školy a čestného občana 
Dobříše pana Miroslava Oliče. 
V září uplyne 70 let od otevření jedenáctileté 
střední školy na Dobříši. Ta se po čase transfor-
movala na všeobecně vzdělávací střední školu 
a následně gymnázium. 
Obě tyto události si v průběhu roku připomene-
me při několika akcích, na něž srdečně zveme 
dobříšskou veřejnost:

Úterý 14. února – oslavy 100 let od narození 
Miroslava Oliče
 odhalení pamětní desky v budově gymnázia
 zahájení výstavy o životě a díle prof. Oliče
 setkání s přáteli a pamětníky prof. Oliče 

Každý druhý čtvrtek od března do června 
– cestovatelské přednášky 

Pátek 22. září – studentský koncert v Kultur-
ním domě Dobříš

Sobota 23. září – den otevřených dveří u pří-
ležitosti 70 let gymnázia
 komentované prohlídky budovy gymnázia
 setkání bývalých a současných pedagogů 

a přátel školy

Sobota 11. listopadu 2023 – společenský ve-
čer s hudbou v Kulturním domě Stará Huť

Srdečně zveme všechny bývalé i současné žáky 
a přátele školy. 

Podrobnosti naleznete na webu školy či v násle-
dujících vydáních Dobříšských listů.

Vyučující Gymnázia Karla Čapka
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Máte doma 
předškoláčka?
Seznamte se s naší školou v Rosovicích . 
Zatímco dobříšské školy budou v příštím roce 
„přetékat“, nabízí se zajímavá možnost umístit 
prvňáčka do malotřídky v Rosovicích. Společ-
ná výuka žáků ze dvou ročníků má své výhody. 
Ve třídě je nízký počet dětí a naše zkušené paní 
učitelky se tak mohou každému žáčkovi věno-
vat individuálně. Nadané děti mohou pracovat 
se žáky vyššího ročníku. Škola má družinu, vlast-
ní jídelnu, venkovní hřiště i počítačovou učeb-
nu. Výuka angličtiny probíhá s podporou mul-
timediálních programů vytvořených rodilými 
mluvčími. Nabízíme i řadu mimoškolních aktivit.

Navštivte naši školu v den otevřených dveří, 
který se koná ve středu 11. ledna 2023 od 
10  do 15 hodin. Vše uvidíte a na vše se nás 
můžete zeptat, ještě než se rozhodnete, kam 
půjdete k zápisu. 

Více a kontakty na https://zsrosovice.cz.
Veronika Procházková

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU 
– A3V VISK PŘÍBRAM
Vzdělávací institut Středočeského kraje, 
středisko Příbram otevírá pro akademický 
rok 2023/2024 – jarní semestr – studium pro 
seniory a další zájemce: 
Vlastivědné putování po českých regio-
nech – Praha mnoha tváří

Jednosemestrální studium bez závěrečných 
zkoušek – určeno pro seniory a další zájemce.
• Termíny konání: únor 2023–květen 2023
• Cena: 900 Kč /semestr/
Studium zajišťuje: středisko Příbram Vzděláva-
cího institutu Středočeského kraje
Místo konání: Dobříš, Na Nábřeží 1650, PC sv. 
Tomáše

Program
Cyklus seminářů zaměřený na významné his-
torické etapy osídlení pražské aglomerace 
a  další rozvoj Prahy od středověku po sou-
časnost. Přednášející: Mgr. Ivan Bauer

1. seminář – 14. 2. 2023
Praha středověká – tvář drsná a chladná
Počátky Prahy, románské dvorce a rotundy, Pra-
ha gotická – Staré a Nové Město pražské. Hrad-
by a brány, nejstarší most a největší náměstí, 
Ungelt a Karolinum.

2. seminář – 7. 3. 2023
Praha barokní – tvář tajemná a mystická
První krůčky baroka v Praze i opravdové barokní 
skvosty. Malá Strana a Nový Svět. Paláce a za-
hrady, první Diezenhoferova stavba i poslední 
pražská roubená chalupa.

3. seminář – 5. 4. 2023
Praha vlastenecká – tvář odhodlaná a vlídná
Veřejný park, první nádraží, české divadlo i Ná-
rodní muzeum. Klasicismus a romantismus 
v Praze. Historické sochy a pomníky. Karlín, Smí-
chov, Vyšehrad.

4. seminář – 16. 5. 2023
Praha přelomu století – tvář mnohotvárná 
a krásná
Pražská secese a její projevy. Znovu na Novém 
Městě. Nakladatelský dům a banka, luxusní ho-
tel a vila. Architekti jako Hibert a Ulmann, socha-
ři jako Bílek. Vinohrady, Bubeneč.

Rozsah studia: 20 hodin / semestr. Účastníci 
absolvují 4 přednášky v rozsahu 5 vyučovacích 
hodin, od 9.00 do 13.30 hod. 

Přihlášky: Přihlášky ke studiu se přijímají nej-
déle do 31. 1. 2023 nebo do naplnění kapacity 
studijní skupiny.
Přihlásit se je možné elektronicky: dubnicky@
visk.cz.
Kontaktní osoba: Vladislav Dubnický, tel. 
731 470 381

Místní akční plán v roce 2022…
… pokračuje od roku 2016 již svým třetím dějstvím s označením MAP římská III. „I v rámci MAP III 
jsme se během roku 2022 pravidelně setkávali společně s řediteli a pedagogy škol, zástupci neformálního 
vzdělávání i zástupci zřizovatelů škol,“ říká koordinátorka projektu Lucie Bubancová. „Během setkávání 
jsme řešili aktuální problémy, které nás v území v oblasti vzdělávání nejvíce pálí. Letos to bylo především 
téma – jak zlepšovat vzdělávání v oblastech gramotností ve školách (např. čtenářská, matematická, di-
gitální apod.), jak začlenit děti a žáky z Ukrajiny do škol v regionu nebo jaké máme možnosti řešit nedo-
statečné kapacity druhých stupňů základních škol. Každý měsíc se v území schází pracovní skupina pro 
matematiku a polytechniku, která řeší aplikaci nových technologií ve výuce. Pravidelně se také potkává 
pracovní skupina pro vztah dětí a žáků k místu, kde žijí, která neúnavně pracuje na pilotáži regionální hry 
pro první a druhý stupeň ZŠ a také pro mateřinky. Od této hry si slibujeme posílení regionální identity tím, 
že se hráči dozví zajímavosti o našem regionu ať už si ji zahrají děti, nebo dospělí.“
Kromě spolupráce v našem regionu Dobříšska a Novoknínska také kooperujeme s MAP Sedlčansko 
a s MAP Příbramsko. Jedná se o spolupráci na principech takzvaného Okresního partnerství. V rámci 
toho si sdílíme příklady dobré praxe v našem okresu, sdílíme výstupy publikovaných studií v oblas-
ti vzdělávání, naposledy například Mapu vzdělávacího (ne)úspěchu publikovanou organizací PAQ 
RESEARCH. Kromě aktivní účasti v Okresním partnerství sledujeme i další platformy, které by měly 
přinést snad změnu k lepšímu v regionálním školství – Střední článek a EDUzměnu. Střední článek je 
projektem MŠMT, který by se měl naplno rozběhnout příští rok v létě v celé České republice, tedy se 
dotkne i našich škol. Již nyní jsou ale kolegové ze Středního článku naši „přátelé na telefonu“. Nadač-
ní fond EDUzměna působící na Kutnohorsku si klade za cíl ukázat, že když se všichni otevřou změně 
a spolupráci, bude dobře nejen dětem, ale i učitelům, rodičům, zkrátka všem. 
„Ve všech třech výše zmiňovaných projektech úsilí směřuje k systémové změně. A v rámci našich aktivit se 
tak snažíme přinášet do území nové trendy ve vzdělávání a podporovat kvalitní vzdělávání našich dětí 
a žáků,“ říká manažerka projektu Kateřina Boukalová.

Za realizační tým MAP III 
Katka Boukalová a Lucka Bubancová
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dílna, pohádka, povídání... Kroužek je volně 
přístupný, není nutno chodit pravidelně, děti 
mohou chodit i s rodiči. Hlavním cílem kroužku 
je propojit ukrajinské děti s jejich českými vrs-
tevníky.

RUČPRČKY – úterý 10. 1. 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.

TÝDEN PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU – od 
pondělí 23. do  neděle 29. 1. 
Půjčte si knihu z výstavy vybraných titulů k Me-
zinárodnímu dni památky obětí holocaustu, 
kterou najdete na výpůjčním pultě, či vyluštěte 
tematický kvíz o ceny.

ZATEPLENÍ DOMU: JAK A PROČ – čtvrtek 
26. 1. od 17.00

Dobře zateplený dům je nejlepší forma penzij-
ního připojištění, říká stavitel Jiří Pilecký. Jeho 
přednáška vám pomůže vybrat správnou sta-
vební technologii pro váš dům. Potřebuje kaž-
dý objekt a každá jeho část trochu jiný způsob 
zateplení? Co je to lambda? Jak vybrat tu správ-
nou izolaci a vhodná okna dle jejích specific-
kých vlastností? Kde je ideální místo pro usazení 
oken? Pan Pilecký má mnohaletou praxi v oboru 
– využijte možnosti zeptat se na cokoli, co vás 
k tomuto tématu zajímá. Po krátké přednášce 
následuje diskuse, pro lepší možnost zodpově-
zení konkrétních dotazů doporučujeme přinést 
vlastní fotografie objektu či další materiály. 
Vstupné 30 Kč.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ – pro prvňáčky a je-
jich rodiče
Jako každý rok královna Písmenkového králov-
ství slavnostně pasuje prvňáčky na čtenáře. Děti 
za to, že se pilně učí číst, dostanou perníček se 
svým písmenkem, průkazku do knihovny na rok 
zdarma a pár drobných dárečků.

Knihovna: denní tisk 
a časopisy z celého světa!
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, zdravíme 
vás v novém roce a těšíme se na vás v půjčov-
nách, otevřených 6 dní v týdnu, i na progra-
mech, které jsme pro vás připravili. A doufáme, 
že vás zaujme i nová služba knihovny:

NOVINKA: VELKOFORMÁTOVÁ ČTEČKA NO-
VIN A ČASOPISŮ
V oddělení pro dospělé jsme díky podpoře MK 
VISK 3 instalovali novou velkoformátovou čteč-
ku. Zde si můžete zdarma pročítat denní tisk 
i  časopisy z celého světa (samozřejmě včetně 
českých). Ovládání čtečky je naprosto jednodu-
ché a vzhledem ke snadné možnosti zvětšení 
textu je velice pohodlné také pro seniory a oso-
by se zrakovými potížemi. Přijďte si to zkusit 
a uvidíte, že je to komfortnější, než čtení papí-
rového časopisu!

KNIHOMRNĚ – pondělí 9. 1. od 10.00

Pokud je vašemu bejby něco mezi šesti měsí-
ci a třemi lety, šup s ním k nám do knihovny! 
V  rámci celorepublikového projektu Bookstart 
pracujeme s již devíti skupinami takto malých 
dětí: jednou měsíčně pro ně chystáme speciální 
čtyřicetiminutový program s básničkami, písnič-
kami, pohybovými prvky a krátkou pohádkou. 
Vstup je volný a na prvním setkání obdržíte uví-
tací balíček s vhodnou knížkou a průkazku na 
rok zdarma.

VÝTVARNÁ DÍLNA S JÍŤOU: ZÁŘÍCÍ SNĚHU-
LÁK – pondělí 9. 1. od 12 do 17 hodin

Pokud jde o sníh, nemá dnes tvůrce sněhuláků 
pražádnou jistotu. Pojistěte se alespoň tím, že si 
pod Jítiným vedením vyrobíte sněhuláka, kte-
rý se zaručeně nerozteče. Vstup volný, materiál 
zdarma.

PŘIJĎ SI HRÁT I ODPOČINOUT DO KNIHOVNY! 
– úterý 3., 10., 17., 24. a 31. 1. od 16.16
Kroužek pro děti jakéhokoli věku – ideálně však 
od 6 do 12 let – každé úterý zdarma. Výtvarná 
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KAREL JERIE – výstava do konce ledna
Jako doprovod k vydání druhého dílu umělec-
kého komiksu Pověsti z Dobříšska u nás najdete 
výstavu prací jeho autora, renomovaného vý-
tvarníka Karla Jerie.

MDU: NORSKÉ LOFOTY – PUTOVÁNÍ ZA PO-
LÁRNÍ ZÁŘÍ – čtvrtek 2. 2. od 17.00
Souostroví Lofoty patří k nejkrásnějším přírod-
ním pokladům Evropy. Poloha za severním po-
lárním kruhem a vliv teplého Golfského proudu 
zde vytvářejí zcela unikátní prostředí. S fotogra-
fem Lukášem Brychtou se vydáme poznat tuto 
drsnou krajinu a především fenomén, který je 
u nás spojen spíše s Islandem – polární záři.
L. Brychta založil fotoagenturu, fotografoval na-
příklad Ozzy Osbourna, ZZ Top, Bryana Adamse, 
pracoval pro fotbalovou reprezentaci ČR; v sou-
časnosti se věnuje už výhradně své největší váš-
ni – krajinářské a cestovní fotografii, zejména 
pak horám.

Nechte se pozvat prostřednictvím krásných fo-
tografií daleko na sever. Přednášku doplní také 
autorova výstava krásných velkoformátových 
fotografií. Vstupné 60 Kč.

PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ – pátek 3. 2.
Ve dni pololetních prázdnin rozšiřujeme otvíra-
cí dobu oddělení pro děti na celý den, tedy od 
8 do 18 hodin.

HERNÍ VÍKEND V KNIHOVNĚ – pátek 3. 2. od 
18.00 / sobota 4. 2. od 10.00 do 18.00
Pátek: 18.00–23.00: 7 divů světa, 23.30–2.30: 
Bang! / sobota: 10.00–12.00 Tajuplné říše, 
13.00–18.00 Dominion.
Vhodné i pro úplné začátečníky, herní pravidla 
budou před turnajem vysvětlena. Startovné: 
20 až 50 Kč za turnaj – slevy pro přihlášené. Hod-
notné ceny od distributorů a knihovny! Spaní 
v  knihovně možné. Přihlášky na proton@mail.
com.

KNIHOMRNĚ – pondělí 6. 2. od 10.00
I v únoru se děti chtějí bavit!

VÝTVARNÁ DÍLNA S JÍŤOU: VELIKÝ DINO-
SAURUS – pondělí 6. 2. od 12 do 17 hodin

Kdo by nechtěl mít doma dinosaura? Přijďte si 
ho vyrobit! Vstup volný, materiál zdarma.

MALÁ DOBŘÍŠSKÁ UNIVERZITA zahajuje 2. 2.
Cyklus přednášek zajímavých osobností není 
skutečný studijní program, je tedy otevřen 
komukoli, bez nutnosti přihlášek či rezervací. 
Vyberte si přednášky, které vás zajímají, nebo 
si rovnou pořiďte zvýhodněné předplatné. 
V tomto semestru vám cestovatel a fotograf Lu-
káš Brychta představí norské Lofoty, astronom 
Tomáš Petrásek zodpoví otázku „Kde hledat 
mimozemšťany?“, přijede k nám též známá no-
vinářka Petra Procházková, historik umění Jaro-
mír Adamec vám poví o New Yorku vše, co byste 
chtěli vědět, a novinář Tomáš Etzler bude hovo-
řit o Číně minulé i současné. Přednášky se konají 
(s výjimkou přednášky P. Procházkové) vždy prv-
ní čtvrtek v měsíci od 17 hodin. Předplatné za 
200 Kč můžete koupit v knihovně – a to i v dár-
kovém balení pro vaše blízké!

Milí čtenáři, přejeme vám dobrý začátek dobré-
ho roku, krásnou a mírnou zimu a hřejivé úsměvy 
všude kolem vás! U nás jsou pro vás připraveny 
zcela zdarma šest dní v týdnu (kromě čtvrtka)!

Romana Nováková

Pro malé
Pro děti od 4 do cca 10 let s rodiči jsou určeny 
cykly Chvíle pro pohádku a Výtvarná dílna s Jí-
ťou. Na celkem sedm pohádek se přišlo podívat 
190 osob, deseti výtvarných dílen se zúčastnilo 
259 dětí s rodiči.

Pro větší
Pro trochu větší děti – zhruba mezi 6 až 12 lety 
jsme uskutečnili 30 setkání v rámci kroužku 
Pojď si hrát a odpočinout do knihovny. Ten-
to kroužek jsme koncipovali jako integrační 
pro ukrajinské a české děti a účast v něm čítá 
205 dětí s rodiči. Na stejnou věkovou skupinu 

(a rodiče) jsou každoročně zaměřeny i tři pres-
tižní programy: zábavně-vzdělávací odpoled-
ne Můj přítel knihovna (v březnu), Ať žije rodi-
na (v září) a Den pro dítě s knihou (v listopadu). 
Každý z nich letos potěšil více než 40 návštěv-
níků.

Pro dospívající a dospělé
Pro mládež od 12 let u nás probíhá jednou 
týdně hraní hry Magic the Gathering – letoš-
ních 40  schůzek se zúčastnilo 354 teenagerů. 
Podobně i oblíbený víkendový program BOoK 
con byl původně určen pro teens od zhruba 
12 let a dospělé, v posledních letech však není 

Knihovna a Obec přátelská rodině – to se povedlo!
V letošním roce naše knihovna ve spolupráci s městem získala dotaci 
od Ministerstva práce a sociálních věcí. Jak již vyplývá ze samotného 
názvu dotačního titulu – Obec přátelská rodině – obnos 235 000 Kč 
byl určen na podporu aktivit pro rodiny. Knihovně tyto peníze po-
mohly ke zkvalitnění a obohacení mnoha jednorázových i pravidel-
ných programů:

výjimkou, že na něj zavítá celá rodina i s dětmi 
o dost mladšími. Letošní ročník si v listopadu 
vychutnalo 110 fanoušků sci-fi a fantasy. Slam 
poetry night – soutěžní prezentaci vlastní  
poezie – jsme díky podpoře MPSV letos mohli 
pořádat dvakrát a pokaždé ji navštívilo kolem 
padesáti posluchačů od teenagerů po seniory. 
Stejně tak i dvě komentované procházky Dob-
říší přilákaly celkem pětašedesát výletníků od 
malých dětí po jejich babičky a dědečky.
Specifické postavení ve skladbě projektů pro 
rodiny mají ještě dva další programy: pro svou 
vyšší náročnost Noc literatury, zaměřená na 
sečtělejší čtenáře od přibližně 14 let a dospělé; 
v tomto roce si zde vyslechlo ukázky z novinek 
evropské literatury 17 posluchačů. Naopak li-
terárně-výtvarná soutěž Skácel se svět oslovi-
la více než 270 soutěžících ve věku 5 až 80 let 
a vzešly z ní opravdu krásné práce. Slavnostního 
předávání cen se zúčastnila celá stovka malých 
i velkých milovníků umění.
Akce podpořené z dotačního titulu Obec přá-
telská rodině tak v roce 2022 přilákaly bezmála 
1 800 návštěvníků.

Romana Nováková
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Lednový program 
Kulturního domu Dobříš
5. 1. Vernisáž výstavy ZUŠ Dobříš  
– výtvarný obor
Dovolujeme si vás pozvat na výstavu výtvar-
ných prací žáků Základní umělecké školy Dobříš, 
která bude zahájena 5. ledna. Svá díla zde vysta-
ví malí i velcí výtvarníci ve věku od 5 do 18 let 
(navštěvující I. a II. cyklus výtvarného oboru). 
Představí se nám v oborech kresby, malby, grafi-
ky, prostorové tvorby a keramiky.

Budeme mít možnost sledovat, jak děti hledají 
svůj osobitý výtvarný způsob vyjadřování a sna-
ží se ho dále rozvíjet. Těšit se tedy můžeme na 
výtvarné práce – od hravé a spontánní tvorby 
těch nejmenších přes volnou kreslířskou a ma-
lířskou tvorbu až po vizuálně věrné kresby či 
malby studentů.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
5.  ledna. 2023 od 17.00 hod. ve výstavním 
sále KD Dobříš. Výstava potrvá do 5. úno-
ra 2023. Otevřeno po–čt 8.30–16 hod, ne 
14.00–16 hod. Vstup zdarma!

6. 1. Milan Kundera: Jakub a jeho pán – diva-
delní představení 
Podbrdské národní divadlo v režii Martina 
Zajíčka uvede hru Jakub a jeho pán Milana 
Kundery. 
Světoznámý český prozaik napsal v roce 1971 
brilantní melancholickou komedii popisující 
roztodivné příhody šlechtického Pána a jeho 
plebejsky moudrého sluhy Jakuba. Milan Kun-
dera touto hrou vzdává hold jedné z největších 
rozkoší, jakou zná – rozkoši z vyprávění: radost-
ně se kochá věčně se opakující lidskou pošeti-
lostí i skepticky přemítá nad tím, „co je psáno 
tam nahoře“ a zdali jsme jako divadelní postavy 
napsáni dobře či nikoli. Zároveň však Kundera 
svou vytříbenou komedií skládá – v nejistém 
světě, kde víme jen to, že jdeme vpřed, proto-
že „vpřed – to je všude“ – v postavách Jakuba 
a Pána neokázalou poctu mužskému přátelství. 
V hlavních rolích se představí Vít Eberle a Marek 
Smatana.
Společenský sál KD Dobříš, pátek 6. ledna 
2022 od 19.30 hod. Vstupné 150 Kč. Předpro-
dej vstupenek v trafice U Davida

13. 1. Radůza – sólo: koncert
Počátek profesionální dráhy této přední české pí-
sničkářky je již legendární. Jako pouliční umělky-
ni ji v roce 1993 objevila Zuzana Navarová, která 
ji představila širšímu publiku ve svatostánku čes-
ké populární hudby, v pražské Lucerně. Radůza 
tento křest ohněm přestála a o pár týdnů později 

zde triumfovala jako předskokanka Suzanne 
Vega. Stejnou čest měla i při pražském koncertu 
Mikea Oldfielda. Od té doby vydala řadu velmi 
úspěšných sólových alb, která bez jakékoliv re-
klamy lámou rekordy v prodejnosti, získala ně-
kolik zlatých Andělů a bodovala také v anketě 
Zlatý slavík. Díky své jedinečnosti a originálním 
písním, čerpajícím především z  české tradice, 
zaujala i publikum v zahraničí, například v Pol-
sku a ve Francii.
Radůza je autorkou hudby i textů a doprovází 
se na několik hudebních nástrojů. Po mnoha 
letech úspěšné spolupráce s doprovodnou ka-
pelou se rozhodla v této sezóně vrátit ke svým 
písničkářským kořenům a vystupovat paralelně 
i v sólovém programu, v jehož rámci představí 
průřez svou dosavadní tvorbou i písně zcela 
nové.
Společenský sál KD, pátek 13. ledna 2023 od 
20.00 hod. Vstupné: 400 Kč. Předprodej vstu-
penek-místenek bude zahájen 5. prosince 
2022 v Informačním středisku Dobříš. 

27. 1. Ventolin + 1flfsoap – koncert
Ve svém nejúspěšnějším videoklipu Ventolin 
zpívá, že tvoří „disco science pro všechny stařecs 
i mládens“. Přesně to vystihuje šílenství, které se 
kolem živých vystoupení čtyřicátníka se zrzavý-
mi licousy v posledních letech strhlo. Koncerty 
muzikanta, který si podle názvu léku pro astma-
tiky říká Ventolin, si totiž ve vyprodaných klu-
bech dokážou užít příslušníci různých generací.
Temná strana elektra, dravost, melancholie, 
smyčky a syrový zvuk, to jsou 1flfsoap, jeden 
z nových objevů české elektronické scény.

Společenský sál KD, pátek 27. ledna 2023 
od 20.30 hod. Vstupné: 290 Kč (předprodej 
v trafice U Davida) a 320 Kč (Goout.net a na 
místě). Předprodej vstupenek na Goout.net 
a v trafice U Davida.

29. 1. Taneční čaje o páté
Na všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlova-
cího spolku Dobříš. 
Společenský sál KD, neděle 29. ledna 2023 
od 17 hodin.

Jindříška Kastnerová, 
ředitelka Kulturního střediska Dobříš

6. 1. Milan Kundera: Jakub a jeho pán – divadelní představení

Připravujeme na únor
3. 2. Podbrdské folkování – hudební 
přehlídka
9. 2. –12 3. Výstava: Vojtěch Horálek 
a Linda Klimentová (malba a objekty)
17. 2. Jablkoň – koncert
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Podbrdské folkování
Dobříšsko-českolipská folková skupina Naopak vás zve na další Podbrdské fol-
kování. Nový rok otevíráme dvojkoncertem skupiny Naopak a skvělé písničkářky  
Blondýny.
Písničkářka z Rakovníka, vlastním jménem Eva Suková. Na pódiích, a to nejen folkových, se s ní se-
tkáváme od roku 2016. Její vlastní tvorba (femme-folk či herecký snad-šanson) převažuje.
Na repertoáru má ale také písně Bulata Okudžavy nebo Janis Joplin, které přetextovala do češti-
ny. Humornou část svého repertoáru prokládá vážnějšími písněmi. Ke všem tématům svých písní 
přistupuje s nadhledem a nezanedbatelnou roli při tom hraje její citlivá a hravá práce s českým 
jazykem. V listopadu 2021 pokřtila své hudební album „Nevolej mi do nebe!“ (Galén), na kterém spo-
lupracovala mj. s vynikajícím kytaristou Norbi Kovácsem. Deska byla zařazena mezi 20 nejlepších alb 
roku 2022 v žebříčku rádia Proglas.
Blondýnu poznáte i jako básnířku. Ať už to budou krátké slovní hříčky či básně na čtyři řádky. Zazní 
určitě i básně z její nejnovější sbírky „Rychlé občerstvení“ (Galén, 2022), na které také spolupracoval 
Norbi Kovács, tentokrát jako autor fotografií. V civilním životě Eva Suková vyučuje literárně-drama-
tický obor na Základní umělecké škole v Rakovníku.

3. února 2023 KD Dobříš, 19.00 hod.

Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů 
zahrál na Štědrý den pro desítky dětí i dospělých 
Oblíbené uskupení hudebníků z Dobříše hrálo 
již tradičně na Štědrý den dopoledne pod vá-
nočním stromem města. Jejich koledy a vánoční 
písně si přišlo poslechnout několik desítek dětí 
i dospělých, kteří přišli nasát vánoční atmosféru, 
potkat se s přáteli a známými a zazpívat si. 

„Pokleslíci“ zahráli lidem pro radost ve svém 
tradičním osmičlenném složení:
• Dana Stoulilová – zvonkohra
• Anička Klingerová – housle
• Alena Kaiserová – flétna
• Josef Bumba – housle
• Petr Jandura – housle

• Vladimír Paukert – housle
• Pavel Slabecký – kytara
• Ladislav Stoulil – kytara
• Jan Chadima – basa

Toto vánoční vystoupení, které je zároveň po-
sledním muzikantským vystoupením Dobříš-
ského pokleslého orchestru lidových nástrojů, 
je již za námi, ale my všichni se můžeme na hud-
bu a zpěv souboru těšit i v roce 2023. Dobříš-
ské muzikanty budeme opět vídat na obecních 
a veřejných akcích v Dobříši i blízkém okolí.

Zpracovala DH

Římskokatolická farnost 
Dobříš
Srdečně vás zveme na Tříkrálový koncert v ne-
děli 8. ledna 2023 od 17 hod. v Pastoračním 
centru sv. Tomáše. V příjemné vánoční atmo-
sféře zazpívá Dobříšský chrámový sbor koledy 
a jiné vánoční písně.
 
Římskokatolická církev a Českobratrská cír-
kev evangelická zvou na tradiční ekumenic-
kou bohoslužbu následovanou pohoštěním 
a společným posezením v Pastoračním centru 
sv. Tomáše, a to 20. ledna 2023 od 19.30.

Mgr. Veronika Tetuová

Zapište si do diářů na rok 
2023 akce města Dobříš:
 12. 3. Karneval na ledě
 8. 4. Dobříšský regionální trh
 21. 4. Oslava Dne Země v Dobříši
 13. 5. Dobříšský regionální trh
 20. 5. Dobříšské májové slavnosti
 10. 6. Dobříšský regionální trh 
  a akce Jsme Dobří(š)
 8. 7. Dobříšský regionální trh
 12. 8. Dobříšský regionální trh
 25. 8. Dobříšské pivní slavnosti
 9. 9. Dobříšský regionální trh
 14. 10. Dobříšský regionální trh
 28. 10. Pochod na Čtyřmezí
 26. 11. Adventní regionální trh
 6. 12. Setkání se sv. Mikulášem

Foto: Petr a Petra Švihlíkovi
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Lednové novinky v Aerobik studiu Orel Dobříš
Nový rok začal a my přicházíme s doplněním 
nabídky sportovních kroužků v našem rozvrhu 
dětských kurzů. Máme velkou radost, že všech-
ny kurzy batolátek jsou v současné době plně 
obsazené, ale chceme vyhovět vašim požadav-
kům, a tak od února otevřeme ještě jeden. Bude 
pravidelně každý pátek od 9.00 hod. Pro velký 
zájem o předškolní kategorie dětí od 4 do 6 let 
otevíráme nově kurz Gymnastika hrou, který 
povede oblíbená lektorka Barbora Pechmanno-
vá vždy ve čtvrtek od 15.00 hod. Do obou kur-
zů se můžete přihlašovat již v průběhu ledna do 
naplnění kapacity kurzu.
28. ledna bude pro děti opět připravena již 
několikátá Sportovní sobota v tomto školním 

roce. Celý den si děti spolu s našimi lektory užijí 
spoustu legrace, ale hlavně si zasportují i něco 
vyrobí. Program pro děti je zajištěn od 9 do 
16 hodin včetně svačin i oběda a děti rodičům 
vrátíme plné zážitků, unavené a šťastné .
Všem příznivcům našeho studia a čtenářům 
Dobříšských listů bychom chtěli popřát do roku 
2023 všechno dobré, pevné zdraví a hodně štěs-
tí. Celý kolektiv lektorů je připraven na cvičení 
a těší se na vás. Nezapomeňte, že cvičení způso-
buje zdraví a radost!
Aktuální informace o provozu studia naleznete 
na internetových stránkách www.aerobikdob-
ris.cz a na oficiálním facebooku a instagramu.

Tým ASOD

Reprezentace města v gymnastice – pokračování listopad/prosinec
17. 11. státní svátek a pražský pohár v team-
gymu Á hop. Družstvo, takzvané TRIO (max. 
5 závodnic, ale na nářadí cvičí vždy jen tři), ve 
složení Marie Carbochová, Markéta Baudisová, 
Sofie Laštovková, Sabina Mandová ve dvojboji – 
akrobacie a trampolína – získalo 3. místo.
27. 11. byla neděle, pro většinu den odpočinku. 
Pro nás trenéry a nejmladší dívky brzké ranní 
vstávání v 5.45, v 6.45 naložit rozhodčí a ujíždět 
v mlze směr Písek. V 8.00 odregistrovat 3 druž-
stva. V 8.15 porada rozhodčích a trenérů. V 8.44 
jako první na rozcvičení šly nejmladší dívky 
2017–2014. Ohromná hala a takoví drobkové. 
Jsou to začínající gymnastky, tak je přeci nic 

nevyleká. A opravdu, velmi mile nás překva-
pily. Vše  si zapamatovaly a svůj první závod 
týmů zvládly na velikánskou jedničku. Cvičilo 
se na akrobacii a na trampolíně. Za to sklidily 
ohromný potlesk od svých rodičů, kteří je na 
první závod doprovodili. Byly ve startovním 
poli nejmladší a skončili na 6. místě. Obtížnost 
a  techniku akro řad kotoulů a hvězd budeme 
dále pilovat. Za odměnu jim paní Svobodová 
upekla medaile z perníku se šestkou. Po nich se 
představily dívky ročník narození 2011 a mladší. 
Ty již měly obtížnost vysokou. Skákaly salta, fli-
ky a přemety. Nedopustily se žádného pádu ani 
velké kompoziční chyby. Odměnou jim je 1. mís-

to a zlatá medaile. Před polednem nastoupila do 
haly na rozcvičení nejstarší děvčata ročník naro-
zení 2008 a mladší. Se svými akro řadami s pře-
mety a salty se zdařile poprala na obou nářadí 
i v závodě. A  resumé rozhodčích? Těm se naše 
vystoupení líbila a  poslali děvčata na 1.  místo 
pro zlatou medaili. Cestou zpět jsme si trenéři 
a  rozhodčí říkali, že to ranní nedělní vstávání 
STÁLO ZA TO!!!
10. 12. poslední závod v tomto kalendářním 
roce byl mikulášský v Týnci nad Sázavou. Dob-
říš reprezentovalo 14 dívek od začátečnic až po 
starší žákyně. Cvičilo se ve volných sestavách 
s povinnými prvky a šplhalo se do výšky 2,5 m 
až 5 m na čas. Velkou radost nám udělaly nej-
mladší dívky, které všechny vyšplhaly, jedna i na 
10 bodů za čas 4,0 s. Poprvé cvičily s hudebním 
doprovodem svá prostná. Ani jedna svou sesta-
vu nespletla. Dalším nářadím byla lavička/kladi-
na pro starší děvčata. Toto ošidné nářadí 10 cm 
široké a vysoké 110 cm nemají rády nejstarší 
dívky. Také je pěkně potrápila. Pádu z kladiny se 
nevyhnula ani jedna. Nejlépe se umístila Terez-
ka Guttenbergová (2011) – 3. místo, 4. místo ob-
sadila Viktorie Svobodová (2017), Hana Hošková 
(2008) Jana Čechová (2014), Nikol Michelová 
(2011). Zbylé umístění najdete na www.gym-
nastika-dobris.cz.
Pozvánka pro veřejnost: 21. ledna se koná 
14. ročník Dobříšského čtyřboje v  soko-
lovně.

Jitka Holcová
Foto: Magdaléna Carbochová

V Sokole ani v lednu 
na pec si nesednu
T. J. Sokol Dobříš vám přeje pohodový rok 2023, 
pevné zdraví a mnoho zdaru v celém roce.  
Děkujeme za vaši přízeň. Těšíme se s vámi na 
shledávání jak během cvičebních hodin, při ak-
cích pořádaných naší jednotou, tak i při dalších 
příležitostech. Rok 2023 bude v Sokole opět 
nabitý nejrůznějšími akcemi. Na první polovinu 
roku plánujeme uspořádání tradičních událostí, 
jako je sokolský ples, masopustní průvod a ši-
břinky pro děti, pohádková stezka, Noc sokolo-
ven a mnoho dalšího.
Srdečně vás zveme na první velkou tradiční 
akci v novém roce – na sokolský ples, který 
se bude konat 28. ledna v sále dobříšské so-
kolovny. Více informací naleznete jak na plaká-
tech, tak na našich webových stránkách www.
sokoldobris.cz a na našem facebooku https://
www.facebook.com/TJSokolDobris.

Za T. J. Sokol Dobříš Gita Otavová
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Z Českého 
zahrádkářského svazu 
Dobříš v roce 2022
Vážení spoluobčané, vážení přátelé zahrád-
káři, Základní organizace ČZS Dobříš pro vás 
v roce 2022 na moštárně vyrobila více jak 
24 tisíc litrů moštu a od konce listopadu již 
naplno funguje palírna, která dosud v letošní 
kampani od 1. července 2022 vypálila 520 li-
trů pálenky. Výbor organizace zajistil rovněž 
čtyři odborné přednášky se zajímavou za-
hrádkářskou tematikou a 29. prosince 2022 
jsme pro naše přátele a širokou veřejnost při-
pravili již tradiční den otevřených dveří moš-
tárny spojený s ochutnávkou ovocných pále-
nek a malým občerstvením. Slibujeme vám, 
že i přesto, že se již třiatřicet let neúspěšně 
snažíme o vybudování nové zahrádkářské 
kolonie na Dobříšsku, o kterou máte veliký 
zájem, že to nevzdáme. Rádi bychom vám 
všem popřáli do nového roku hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.

Karel Vítek, předseda ZO ČZS Dobříš 

Knižně nevydařený rok 2022
Je zajímavé, jak dokážou určité okolnosti rozhodit plány, které si připravíte s ročním předstihem, 
do takové míry, že si sice připravíte tři různé knihy, ale nakonec nevydáte ani jednu. V minulém roce 
se měla realizovat kniha o srpnových událostech roku 1968 na Dobříši, Toulání kolem dobříšských 
rybníků a pro Nový Knín se připravovala kniha 140 let sboru dobrovolných hasičů. První pocovidový 
rok jsem měl velké plány, ale nezbylo z nich vůbec nic. U první knihy jsem žádal o podporu město 
Dobříš, které ji vesměs odbylo v rámci grantu částkou 5 000 Kč, která však na obrazovou publikaci 
ani zdaleka nestačí. Zdálo se, že ji zaštítí jedno nakladatelství, ale nejdříve nedostatek papíru při-
brzdil plány na srpen a pak zdražování energií na konci roku udělalo u této knihy definitivní teč-
ku. Nakladatelství nechtělo z pochopitelných důvodů riskovat s knihou, která je spíše regionální. 
Uvidíme, jak to dopadne letos, ale budeme mít půlkulaté výročí, a tak to zkusím formou veřejné 
sbírky přes internetovou platformu Startovač. Stejně jako městská knihovna, která také naráží na 
naprosté nepochopení ze strany města a na její komiksové pověsti se skládají občané Dobříše. Dru-
há kniha, která je napsaná, ale leží v šuplíku, bohužel doplatila na celkový propad prodeje knih, 
z kterých se jinak hradí další tisky. Zdá se však, že tato kniha v šuplíku i zůstane a místo toho se letos 
asi soustředím na druhou knihu o zločinech dobříšského okresu. Samozřejmě je ve hře i Heinzova 
kronika, ale v tomto bodě to opět závisí na případném zájmu města, které je, co se týká regionálních 
knižních projektů, spíše odmítavé. Zatím současná radnice a ani ta minulá v tomto bodě neprojevila 
zájem cokoli zrealizovat sama, a to i přesto, že v archivu města Dobříše zaměstnává renomovaného 
spisovatele Jana Michla, s kterým jsem se přesto sám rozhodl spojit síly. Společně tvoříme velkou 
knihu o letištích Dlouhá Lhota a Příbram-Balonka, což zahrnuje již sto let letecké historie. Samotná 
Dobříš je ještě stále studnicí zajímavé historie a naše dlouhodobě nefungující městské muzeum má 
ve svých sbírkách bohatý fond fotografií, který by mohl být daleko více využit, než je. Jen když vzpo-
menu na dobříšského patriota Bohumila Šmejkala, který by si podobnou soubornou knihu svých 
fotografií určitě také zasloužil. Bohužel takovéto velké projekty se bez podpory města a obyvatel 
Dobříše realizovat nedají. Snad se již v tomto roce vydaří vše, co se vydařit má.

S pozdravem a přáním do nového roku 2023 Petr Kadlec

Leden až březen s Trnkovým květem
10. 1. 2023 od 17.30 v Kulturním domě 
Dobříš Osobnosti úžasné a poroucha-
né, MUDr. Radkin Honzák, vstupné dob-
rovolné (doporučeno 200 Kč).

28. 1. 2023 od 9.30 do 11.30 v ZŠ 
TRNKA Tvořivé dílničky pro rodiče 
s dětmi. Pojďte si užít váš společný čas 
kreativně a tvořivě. Cena 350 Kč (rodič 
+ dítě). Nutné přihlásit se dopředu.

18. 2. 2023 od 9.30 do 12.30 v ZŠ 
TRNKA Mámo-dcerovské dopoled-
ne. Vztah mámy a dcery je jedinečný. 
Přijďte ho laskavě podpořit společným 
malováním, tvořením, péčí a časem jen 
jedna pro druhou. Cena 350 Kč (matka 
+ dcera). Nutné přihlásit se dopředu.

18. 3. 2023 od 9.30 do 11.30 v ZŠ 
TRNKA Tvořivé dílničky pro rodiče 
s dětmi. Pojďte si užít váš společný čas 
kreativně a tvořivě. Cena 350 Kč (rodič 
+ dítě). Nutné přihlásit se dopředu.

29. 3. 2023 od 18.00 v ZŠ TRNKA Psy-
chické zdraví a jak ho podpořit, 
MUDr. Alena Večeřová-Procházková, 
vstupné dobrovolné (doporučeno 
200 Kč).

Další informace na: www.zstrnkadob-
ris.cz/domu/trnkovy-kvet/ a facebooku 
www.facebook.com/TrnkovyKvet

Kroužky pro děti 2. pololetí 
2022/2023 (volná místa)
Pondělí 14.00–15.00 Šachový krou-
žek pokročilí, cena 1 200 Kč
Pondělí 15.30–16.30 Psaní všemi de-
seti, cena 1 400 Kč, otevře se v případě 
naplnění
Úterý 13.15–15.15 (jednou za 14 dní) 
Výtvarník, cena 1 200 Kč, otevře se 
v případě naplnění
Čtvrtek 15.15–16.15 Kytara pro po-
kročilé, cena 1 400 Kč
Čtvrtek 16.15–17.15 Ukulele pro po-
kročilé, cena 1 400 Kč
Pátek 13.30–14.30 Jóga pro děti, cena 
1 700 Kč
Pátek 14.30–15.30 Šachový kroužek 
pro mladší, cena 1 200 Kč
Pátek 15.30–16.30 Šachový kroužek 
pokročilí, cena 1 200 Kč
Přihlašování na www.zstrnkadobris.
cz/domu/krouzky

Monika Zárubová, Trnkový květ, z.s.

Poděkování 
Žiji v malé obci Rybníky, kde již druhým volebním obdobím vykonává funkci starostky paní Kateřina 
Charvátová. Za dobu jejího působení vesnička opravdu prokoukla. Kanalizace, čistička, chodníky, 
sportovní a dětské hřiště, autobusové zastávky, výsadba stromů, to jsou jen některé věci, které za 
tu dobu dokázala vybudovat. Každoročně též pořádá zábavné odpoledne pro děti i dospělé, dětský 
den i večery pro důchodce. V předvečer vánočních svátků nás paní starostka opět mile překvapila 
příhodným dárkem v podobě kapříků, které sama lovila z kádě a rozdávala spoluobčanům, a k tomu 
pohárek svařáku. Obdivuji její píli a houževnatost a chtěla bych jí poděkovat za její práci a starostli-
vost o lidi, kteří tady žijí.
Děkujeme, Kateřino!!!

Věra Vaněrková, Rybníky
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Vzpomínky
Dne 4. prosince 2022 
po dlouhé nemoci ze-
mřel pan Vladimír Štět-
ka ve věku nedožitých 
83 let. Děkujeme za 
tichou vzpomínku. 

Manželka s rodinou

Dne 6. ledna 2023 uplyne pět let, co ode-
šel pan Josef Němec, bývalý údržbář města 
Dobříše. Stále na něj vzpomínáme. 

Kamarádka

Dne 26. ledna 2023 
vzpomeneme páté 
výročí úmrtí naší mi-
lované maminky paní 
Dagmar Koksteinové 
z Dobříše. 

S úctou a láskou 
vzpomínají synové Karel 

a Roman s rodinami
 
V očích slzy stále máme a tichou vzpomínku 
chceme Ti dát, aby si každý vzpomněl, kdo 
Tě měl rád.
Dne 29. ledna tomu bude 1 rok, kdy nás 
opustil náš Leoš. Vzpomeňte s námi. 

Rodina Skočdopolova
 
Dne 31. ledna 2023 to bude pět let, co odešla 
moje milovaná maminka Marinka Soukupo-
vá. Stále na ni vzpomínáme a moc mi mami-
nečko chybíš. 

Syn Radek a kočičí kamarád Matýsek 

Pečovatelská služba města Dobříše
Vážení a milí občané Dobříše, 
ráda bych vám za sebe a jménem kolektivu Pečovatelské služby města Dobříše popřála zdraví, klid 
a mír v roce 2023.
Hned začátkem ledna nás čekají prezidentské volby a na Dobříši i referendum. Zvolme si vhodnou 
hlavu státu a správnou budoucnost, ať mají i naše děti kde bydlet.
O nové službě, nových aktivitách a všem, co se děje nového v „Pečovateláku“, vás budeme informo-
vat v únorových DL, na webu či facebooku, tak nás sledujte, aby vám nic důležitého neuniklo.

Radostný rok 2023 přeje Dagmar Mášová

Do jarní přípravy hledáme zájemce, kteří se 
chtějí stát hostiteli. Pokud jste to právě vy, nevá-
hejte se ozvat na e-mail homesharing@cpkp.cz 
nebo na telefon 603 946 501. Uvítáme všechny, 
kteří se zajímají o homesharing a chtějí se do-
zvědět něco víc.

Co říká o homesharingu naše hostitelka Soňa:
„Z celého srdce děkujeme (CPKP) za odvahu dělat 
velké kroky a důvěru, že homesharing může fun-
govat.
Když jsme o Járovi slyšeli poprvé, těžce jsme na-
ráželi na naše limity. Hned se mi v hlavě vybavilo 
školení, doma se vedla dlouhá debata.
A nyní...
Těšíme se na další setkání! Jára je výjimečný kluk 
a máma Monika má náš velký respekt.
Hlava mi nebere, jak zvládá chodit do práce, sta-
rat se o rodinu, dům, zahradu,... a ještě vypadat 
tak dobře.
Samozřejmě největší očekávání bylo, jak si spolu 
kluci sednou.
Ten moment, kdy starostlivej Jára čapnul Mikuláše 
do náruče, společně se začali řehtat, byl silnej!
Tohle je přesně „teď a tady“, které jsme si přáli.
Děkujeme, děkujeme za Vaši práci!!!

Soňa, Michal, Mikuláš

Budeme se těšit na další milá setkání.
Za tým Centra pro komunitní práci střední Čechy 

Martina Macurová a Petra Štěpová

Hledáme sedm 
statečných z Dobříše 
a okolí
Rozvíjíme homesharing ve Středočes-
kém kraji a hledáme sedm statečných, 
kteří se podělí o péči a pomohou rodičům 
dítěte s mentálním postižením objevovat 
nový svět. 
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O dobříšských lesích podruhé

Již v prvním roce po vzniku Československa se 
začalo radikálně zasahovat do pozemkového 
vlastnictví velkých šlechtických rodů a dobříš-
ský rod Colloredo-Mannsfeld nebyl výjimkou. 
Spekulanti měli hlavně zájem o dobře kultivo-
vané lesy, jejichž dřevo se dalo rychle zpeněžit. 
Radikální zmenšení velkostatku Dobříš po konci 
1. světové války vyvolalo potřebu změny struk-
tury vedení. Do čela správy byl nově postaven 
lesmistr, který měl k ruce tajemníka, účetního 
a lesního geometra. V květnu roku 1919 násle-
doval zákon, který reguloval výkup dlouhodobě 
propachtovaných pozemků. V červnu 1919 byl 
stvořen Státní pozemkový úřad, v jehož čele 
stál agrárník dr. Viškovský. Pozemkový úřad 
měl v počátku spolupracovat na dokončení zá-
konů o pozemkové reformě a poté se věnovat 
provádění reformy. Zákony měly být hotovy 
ještě před konáním voleb, a proto byly základní 
zákony pro provedení pozemkové reformy při-
jaty stejně rychle jako zákon hlavní záborový. 
Neproběhla téměř žádná debata, natož důklad-
ná příprava, jednalo se o tři zákony: přídělový, 
o hospodaření na zabraném, ale dosud nepře-
vzatém majetku a náhradový.
Bylo spočítáno, že velkostatkář měl podle těch-
to zákonů dostat od pozemkového úřadu za 
vyvlastněný majetek 30 procent nynější hodno-
ty a v letech 1920–21 dokonce mnohem méně. 
V některých případech to znamenalo, že náhra-
da za vyvlastnění majetku ani nepokryla dávku 
z majetku, tudíž velkostatkář ještě doplácel. Navíc 
placení dávky z majetku ve formě půdy nebylo v 
té době ještě dovoleno a pozemkový úřad bránil 
velkostatkáři prodat půdu za hotové. Nové znění 
náhradového zákona v roce 1922 připustilo, že 
stát může převzít půdu, ale nikoli v ceně, kte-

rou byla dávka z majetku vypočtena (poválečná 
z roku 1919), ale v ceně podle náhradového záko-
na, tedy v ceně předválečné (průměr 1913–1915) 
navýšené pouze o 15 procent. Jak napsal historik 
Pekař, „velkostatky byly vhozeny mezi dva straš-
livé mlecí kameny, v nichž by musely zahynout“. 
Nejvíce se reformy bály ty velkostatky, které měly 
velkou lesní plochu. To byl totiž nejspolehlivější 
zdroj zisku (vytěžení dřeva). Na to měl Svaz čes-
koslovenských velkostatkářů řešení, zřídil jakési 
finanční fondy pro majitele těchto velkostatků 
a soustřeďovaly se tam peníze na úplatky, které 
byly dávány během reformy a u povolovacího 
řízení lesní těžby. Vyúčtování z  těchto fondů již 
samozřejmě není dohledatelné.

O velkostatku Dobříš 
V úvodním článku časopisu Role č. 75 ze dne 
20.  března 1922 nadepsaném „Pozemková re-
forma řítí se do propasti“ se tvrdilo mimo jiné, 
že se utvořila společnost v čele s p. Herbstem, 
poslancem Mašatou, posl. Richterou, předsedou 
senátu Práškem a p. Mářou, kterým měly být 
z dobříšského panství prodány za 21 000 000 Kč 
určité dvory a lesní revíry. Státní pozemkový 
úřad dotyčné objekty patřící firmě Colloredo-
-Mannsfeld ze záboru propustil, aby je majitel 
prodal za 21  000 000 Kč uvedené společnosti. 
Státní pozemkový úřad si však zřejmě vyhradil, 
že společnost dá po letech oněch 10 koupených 
dvorů k dispozici pozemkovému úřadu k parce-
lačním účelům. Společnost měla předtím vyká-
cet 5  000  ha lesa, následně místo opět zalesní 
a postoupí státu. Presidium Státního pozemko-
vého úřadu sdělilo úředně, v zájmu objektivní 
informace veřejnosti, že tato zpráva byla neprav-

divá. Bylo naopak pravdou, že dotyčná společ-
nost v době psaní článku ještě vůbec neexisto-
vala a příslušnou žádost k pozemkovému úřadu 
předložili František Herbst a Josef Šulc jménem 
společnosti, která by se případně v  důsledku 
povolení koupě teprve utvořila. Podle návrhu 
předložené smlouvy zamýšlela tato společnost 
koupit od dobříšského panství 5 390,79 ha lesní 
půdy, 1 370 ha zemědělské půdy a 71 ha rybní-
ků, celkem 6 841,21 ha za cenu 16 000 000 Kč, 
a uvolovala se Státnímu pozemkovému úřadu 
ihned po schválení smlouvy dle § 7 záběrového 
zákona předat zdarma 1 450,42 ha zemědělské 
půdy a rybníků k účelům pozemkové reformy. 
Lesy byla společnost ochotna předat státu po 
25 letech za doplatek 6 000 000 Kč, tj. za polo-
vici náhradové ceny dle § 42 náhradového zá-
kona. Společnost žádala, aby jí byly ponechány 
za přiměřené pachtovné v pachtu 4 zbytkové 
statky, zejména Dlouhá Lhota na 25 let a Oubě-
nice na 12 let. Předsednictvo Státního pozem-
kového úřadu si především vyžádalo odborný 
posudek celého návrhu od lesního znalce, který 
mimo jiné zjistil, že lesní hospodářství velkostat-
ku Dobříš bylo v posledních letech postiženo 
mniškovou kalamitou a že bylo nutné bezpod-
mínečně v letech 1922 až 1923 porazit a rychle 
odstranit nejméně 100 000 krychlových metrů 
dřeva v  zájmu zamezení dalšího ohrožení les-
ních kultur. Na základě podrobné kalkulace bylo 
v posudku konstatováno, že tato transakce by 
pro stát nebyla výhodná. Těžba by ovšem mu-
sela probíhat za dozoru Státního pozemkového 
úřadu, aby se nepřekračovala.
Ve dvacátých letech 20. stol. byly ovšem velké 
plochy lesů zničené mnišskou kalamitou a nele-
gální těžbou, celkem 2 581,62 ha ze všech lesů. 
Z pohledu tehdejších správců Colloredo-Mann-
sfeldských lesů padlo za oběť 39 % celkové plo-
chy. Většina byla na konci třicátých let opět za-
lesněna. Přesto se předpokládalo, že z následků 
této katastrofy se lesy budou vzpamatovávat až 
do šedesátých let. Důsledkem toho se těžba ve 
zdejších lesích pohybovala na 65 % obvyklé těž-
by. Bylo těženo více buků a borovic, které ovšem 
nebyly tolik vyhledávané. Během mnišské kala-
mity zmizelo mnoho starých stromů. Proto bylo 
rozkázáno nechávat na jednotlivých místech 
staré stromy i jejich skupiny, zpravidla vysokého 
stáří a zvláštních tvarů, které si vybíral sám Jo-
sef Colloredo-Mannsfeld při svých pochůzkách. 
Tyto stromy měly a mají velký význam pro hníz-
dění vzácnějších druhů ptactva. Další pečlivé 
lesní hospodářství opět postupně zvyšovalo vý-
nosnost místních lesů, a to až do takové míry, že 
se dočkaly zájmu nacistického Německa. O tom 
ale snad až někdy příště. 

Petr Kadlec
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Zprávy z veřejného zasedání zastupitelstva obce, 
konaného dne 12. 12. 2022:
Zastupitelstvo schválilo:
– rozpočet obce na rok 2023 jako přebytkový
– střednědobý rozpočtový výhled obce na rok 

2024–2026
– kupní smlouvu na pozemek parc. č. 836/28 

o výměře 24 m2 v předneseném znění
– veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

s TJ Stará Huť, z. s., oddíl kopaná, oddíl házená 
a MKS na rok 2023

– uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č.IV-12-6031334/PB-Stará Huť – K Vlas-
tě – kNN pro parc. č. 164 se společností ČEZ 
Distribuce, a. s. a paní Stříbrnou

– uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby pro parc. č. 835/1 a 864/1 v k. ú. Stará 
Huť se společností ČEZ Distribuce, a. s. 

– dohodu o spolufinancování nákladů na zpra-
cování projektové dokumentace stavby „Sku-
pinový vodovod pro zásobení obcí a měst 
v lokalitě Dobříšska a Novoknínska pitnou 
vodou“ mezi Obcí Stará Huť a Vodohospodář-
skou společností Dobříš spol. s r. o., 

– ceník za svoz komunálního odpadu
– darovací smlouvy na finanční částku vždy 

ve výši 1 000 Kč u příležitosti narození dítěte 
mezi Obcí Stará Huť a rodiči

– vstup Obce Stará Huť do zamýšleného dobro-
volného svazku obcí „TEKOS – Technické a ko-
munální služby“

– uzavření smlouvy o vytvoření dobrovolného 
svazku obcí „TEKOS – Technické a komunální 
služby“ a stanovy tohoto svazku v předlože-
ném znění

– termíny veřejných zasedání na rok 2023: 
20. 2., 17. 4., 26. 6., 11. 9., 6. 11. a 11. 12.

– člena finančního výboru pana Petra Trojana
– Smlouvu o dílo na zateplení fasády, zřízení 

schodišť a doplnění zámkové dlažby na bu-
dově č. p. 500, se společností Invessales spol. 
s r. o., IČ 62957578.

Zastupitelstvo souhlasilo:
– s návrhem vertikální spolupráce dle § 11 

zákona č. 134/2016 Sb. se zamýšleným dob-
rovolným svazkem obcí „TEKOS – Technické 
a komunální služby“, který má být vytvořen za 
účelem zajištění nakládání s odpady dle záko-
na o odpadech.

Zastupitelstvo uložilo:
– starostovi obce učinit všechna jednání po-

třebná pro vstup obce Stará Huť do zamýš-
leného dobrovolného svazku obcí „TEKOS – 
Technické a komunální služby“

– starostovi obce hlasovat na členské schůzi 
dobrovolného svazku obcí „TEKOS – Technic-
ké a komunální služby“ při volbě členů dozor-
čí rady dobrovolného svazku obcí dle svého 
uvážení a dále hlasovat pro uzavření dohody 
společníků o principech řízení a fungová-
ní společnosti DOKAS Dobříš, s. r. o., kterou 
bude uzavírat město Dobříš s dobrovolným 

svazkem obcí „TEKOS – Technické a komunál-
ní služby“ a pro učinění prohlášení o převzetí 
vkladové povinnosti dobrovolným svazkem 
obcí „TEKOS – Technické a komunální služby“ 
ke vkladu ve výši 135 000 Kč do základního 
kapitálu společnosti DOKAS Dobříš, s. r. o.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
– návrh dohody společníků o principech řízení 

a fungování společnosti DOKAS Dobříš, s. r. o., 
kterou bude uzavírat město Dobříš s dobro-
volným svazkem obcí „TEKOS – Technické 
a komunální služby“.

– informaci o rozpočtových opatřeních č. 9, 10 
a 11/2022 schválených radou obce. 

Zastupitelstvo delegovalo:
– starostu obce jako zástupce obce Stará Huť 

na jednáních členské schůze coby nejvyššího 
orgánu zamýšleného dobrovolného svazku 
obcí „TEKOS – Technické a komunální služby“.

Zastupitelstvo pověřilo:
– radu obce schválením Smlouvy o pachtu 

a  provozování vodovodu a kanalizací  mezi 
Obcí Stará Huť a společností Vodohospodář-
ská společnost Dobříš spol. s r. o., IČ 49549677

– dle § 102, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, radu obce zpracováním závěrečné-
ho rozpočtového opatření k 31. 12. 2022

– místostarostku obce zajištěním přeúčtování 
hospodářského výsledku za rok  2022 v den 
schválení závěrečného účtu a účetní závěrky 
za rok 2022

Zastupitelstvo stanovilo:
– v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zá-

kona o obcích odměnu za výkon funkce 
neuvolněných členů zastupitelstva obce, 
rady obce, předsedů i členů výborů zastupi-
telstva a předsedů i členů komisí rady takto: 
člen zastupitelstva ve výši 1 390 Kč, člen rady 
5 561 Kč, předseda výboru, komise 2 780 Kč, 
člen výboru, komise 2 318 Kč, s platností od 
1. 1. 2023.

Zastupitelstvo odvolalo:
– z funkce člena finančního výboru pana Fran-

tiška Snopka ke dni 12. 12. 2022. 

Zastupitelstvo neschválilo:
– uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stav-
by č. PB-Stará Huť, kNN č. parc. 712/115, IV-12-
6032345 se společností ČEZ Distribuce, a. s. 

V diskusi starosta obce seznámil s plánovanými 
akcemi roku 2023 a předal zastupitelům inven-
turní příkazy pro provedení inventury obecního 
majetku. Dále poděkoval všem zastupitelům 
i občanům, kteří se podílejí na dění v obci, za 
spolupráci a jejich podíl na realizovaných ak-
cích. Popřál pokojné vánoční svátky a vše dobré 
do nového roku. 

Cena známek za svoz 
komunálního odpadu
Četnost svozů / Sazba poplatku pro nádobu 
120 l
– Celoroční (1× týdně po celý rok): 3 200 Kč
– 1× 14 dní po celý rok: 1 850 Kč
– Měsíční (1× měsíc po celý rok): 1 200 Kč
– Jednorázový svoz (pytel s označením Dokas): 

100 Kč.

Nová Zelená úsporám 
light
Uniká vám teplo netěsnícími okny či neza-
teplenými částmi domu? Máte nízký pří-
jem a na renovaci chybí peníze? Pomůže-
me vám. I malá změna může přinést velké 
úspory. Kam se obrátit?
Brdy–Vltava o. p. s., Pionýrů 892, 263 01 Dob-
říš, tel. 605 344 750, e-mail: zelena@brdy-vlta-
va.cz, webové stránky: www.novazelenauspo-
ram.cz/nzu-light, www.brdy-vltava.cz. 
Program je určen pro vlastníky a spoluvlast-
níky rodinných domů z řad seniorů a osob 
pobírajících dávky na bydlení, tzn. dům 
vlastní a trvale obývají pouze starobní dů-
chodci či invalidní důchodci pouze 3. stupně 
nebo osoby čerpající příspěvek na bydlení. 
Až 150 000 Kč na rychlé zateplení vašeho 
rodinného domu!

Tříkrálová sbírka
I v letošním roce bude k dispozici v rámci Tří-
králové sbírky kasička v obchodě a v kanceláři 
obecního úřadu.
Děkujeme jménem Charity České republiky za 
vaše příspěvky.

Vzpomínáme
Dne 15. ledna 2023 uplyne 1 rok, kdy nás opusti-
la naše milovaná maminka, babička a prababič-
ka paní Vlasta Mikysková roz. Kamarátová. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Děti s rodinami

Blahopřání
Významného jubilea se v měsíci lednu dožíva-
jí paní Růžena Švehlová a Ludmila Wiederma-
nnová a pánové Jan Melichar, Václav Malík, Petr 
Hlaváček a Vladimír Šaman. 

Srdečně blahopřejeme!

Všem příznivcům národní házené 
děkujeme za přízeň a podporu 
Občanům Staré Huti přejeme do nového roku 
2023 zdraví, pohodu a elán a budeme se těšit na 
spoustu sportovních zážitků.

Oddíl národní házené
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Výdaje druh výdajů v tis. Kč

Komunikace zimní údržba, oprava komunikací, 
chodník Knínská ul. 4 200

Provoz veřejné 
silniční dopravy

neinvestiční transfery nefinančním 
podnikatelům – práv. osobám 30

neinvestiční transfery krajům 50

Pitná voda elektrická energie 12

Odvádění a čiště-
ní odpadních vod

nákup ostatních služeb 50

opravy šachet, drobné opravy vodov. 
a kanal., rekonstrukce ČS Bahno 1 300

Škola, školka neinvest. přísp. zřízeným přísp. org., 
opravy a udržování 3 210

Knihovna
ostatní osobní výdaje, knihy před-
platné, nákup mater. jinde nezařa-
zený

81,3

MKS příspěvek MKS 33

Kaplička el. energie, opravy a udržování 103

Nový směr Nový směr 50

Kulturní dům
ostatní osobní výdaje, drobný 
hmotný majetek, voda energie, plyn, 
opravy 

521

SPOZ nákup materiálu jinde nezařazený,  
–věcné dary, dary obyvatelstvu 99

TJ drobný hmotný dlouhodob. majetek, 
voda, plyn, energie, služby 309

TJ dotace 180

Bytové jednotky
studená voda – záloha 40

elektřina – záloha, nákup služeb, opravy 1 422

Elektr. osv. elektřina – veřejné osv. nákup služeb, 
opravy 920

Pohřebnictví neinvestiční transfery obcím 10

Odpadové 
hospodářství

svoz komunálního odpadu, vel. 
kontejnery 1 600

Péče o vzhled 
obcí a veřejná 
zeleň

platy zaměstnanců, sociální, zdravot-
ní, ost. os. výdaje 1 295

nákup mat. nákup služeb, opravy 
a udržování 324

Sociální služby pečovatelská služba, klub důchodců, 
transfery MAS 79

Ochrana 
obyvatelstva nespecifikovatelné rezervy 1

Hasiči prádlo, oděv, nákup mat., pohonné 
hmoty, drobný hm. majetek 200

Zastupitelé odměny členů zastupitelstev obcí 
a krajů, sociální, zdravotní 2 385

Volby ostatní osobní výdaje 23,5

Místní správa

platy zaměstnanců v pracovním 
poměru 914

Materiál (dětské prvky, voda, plyn, 
elektřina, ostatní) 1 594

nafta – pohonné hmoty 150

služby pošt, služby telekomunikací 
a radiokomunikací, peněžných ústavů 233

nákup ost. služeb projekty č. p. 178, 
házenk. Hřiště, školení a vzdělávání 511

neinvestiční transfery spolkům, spol-
ky, nezis. org., dary, cestovné 52

příspěvek Sdružení + svazek Pokocá-
bí (projekt přivaděč 177) 205

platby daní a poplatků státnímu 
rozpočtu 4

dary obyvatelstvu (sociální příspěvek) 500

územní plán 200

stanová hala, boxy na kontejnery, 
plošina 1 300

nákup pozemků 1 000

úroky z úvěru, převody vlastním 
fondům, obnova voda, kanalizace, 
pokladna

2 850,1

Celkové výdaje 28 040,9

Příjmy – Daňové příjmy V tis. Kč

Daň z příjmů fyz. osob placená splátci 3 300

Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky  300

Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 730

Daň z příjmů právnických osob 5 500

Daň z přidané hodnoty 12 000

Odvody za odnění půdy ze ZPF 1

Poplatek ze psů 33

Poplatek za užívání veřejného prostranství 1

Poplatek ze vstupného 1

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 
a odkládání kom. odpadu

1 200

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 50

Správní poplatky 13

Daň z hazardních výher s vyjímkou dílčí daně z tech. her 20

Daň z nemovitosti 795

Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu 50

Neinv. přijaté transfery ze st. rozp. v rámci souhr. dot. vztahů 300

Neinvestiční přijaté transfery od krajů 10

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků (voda, kanál) 500

Činnosti knihovnické 1

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků (vstupné, šatna) 5

Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí – KD 100

Příjmy z prodeje krátkodobého majetku a drob. dlouhod. 
majetku

1

Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí (byty) 400

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 40

Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované 50

Pronájem pozemků 50

Příjmy z ostatních nemovitostí 50

Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů 20

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 50

Příjmy z prodeje pozemků 20

Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodobého majetku 10

Přijaté peněžité neinvestiční dary 5

Příjmy z úroků 2

Převody z rozpoč.  účtů přivaděč, fond obnovy voda kan. 2 200

Převody z vlastní pokladny 500

Celkové příjmy 28 309

Rozpočet obce na rok 2023
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Vážení spoluobčané,
jak už bývá zvykem, začátkem roku no-
vého se ohlédneme za rokem uplynu-
lým. Ten se nesl do určité míry v duchu 
dokončování akcí z předchozího roku.
Ve spolupráci s mateřskou školou se pořizovalo 
další vybavení do školky i kuchyně tak, jak ukázal 
provoz. Po stavební stránce byla dokončena fasá-
da restaurace Rafanda a vnitřní prostory nového 
salonku a sociálních zařízení. Bytový dům v Druž-
stevní ulici dostal novou střešní krytinu.
V ulici Sportovní se podařilo zrealizovat zpev-
nění plochy podél komunikace, které by mělo 
odlehčit provozu při pořádání nejen sportovních 
akcí. Na několika místech v obci byly provedeny 
zásadní opravy komunikací a opravy asfaltových 
retardérů a poničených krajnic v lokalitě Nad 
Strží. Dva retardéry byly také kvůli bezpečnosti 
umístěny před vstupem do sportovního areálu 
Rafanda. Také se ještě před začátkem zimy poda-
řilo nainstalovat nový kryt studny v této lokalitě.
Na poli sportovním se podařilo zajistit velkou 
akci národní házené, kdy bylo ve Staré Huti 
uspořádáno mistrovství ČR starších žaček. 

Po  organizační stránce nešlo o jednoduchou 
záležitost, především kvůli nedostatečným uby-
tovacím kapacitám v regionu, ale vše se za po-
moci dobříšských škol a sportovní haly podařilo 
zařídit ke spokojenosti všech. Naopak díky nové 
školní kuchyni bylo zajištěno kvalitní stravování 
všech účastníků mistrovství. Věříme, že nadstan-
dardní zázemí sportovců bude v budoucnu vyu-
žito na mnoho dalších obdobných aktivit.
Počasí si s námi letos pohrálo. Po vichřici a několi-
ka průtržích mračen bylo nutné provést výměnu 
střešní krytiny na budově obecního úřadu, došlo 
na likvidaci mnoha vzrostlých stromů, pomocnou 
ruku jsme podali Památníku Karla Čapka v rámci 
likvidace pořezaných větví. Jako následek po-
škození střešní krytiny došlo k zatečení vody do 
klubovny v budově OÚ. Podařilo se během jed-
noho týdne prostory klubovny a schodiště nejen 
opravit a vymalovat, ale společně s tím také insta-
lovat nové osvětlení včetně dataprojektoru. Tím 
se rozšíří možnost využití klubovny pro jednání 
a umožní třeba pravidelným návštěvníkům z řad 
Klubu důchodců připravit promítání archivních 
fotografi í nebo videí.

Opatrně se po dvou náročných letech obnovil 
provoz v kulturním domě a mohli jsme si užít 
několik tanečních večerů, divadelních před-
stavení, posezení. V tanečním víru se roztočili 
mladí tanečníci z odkládaných, a pak již řádných 
tanečních kurzů. V zázemí se podařilo dokončit 
instalaci nových schodů, čímž se zajistil samo-
statný vstup do prvního patra, aniž by se omezil 
provoz zázemí Místního kulturního střediska.
Ohledně plánů do budoucna jste byli již infor-
mováni v rámci volebních aktivit v předchozích 
číslech. Navíc v důsledku zdražování energií, 
stavebních materiálů a vůbec mnoha vstupů při 
jakékoli akci, se předpokládá, že dojde k mnoha 
změnám v pořadí plánovaných akcí. Ale věříme, 
že se vše bude dařit tak, jak to bude v dané si-
tuaci nejlépe možné a především ke spokoje-
nosti vás, občanů naší obce.

Do nového roku přeji všem především zdraví 
a ještě jednou zdraví. Přeji vzájemné porozumě-
ní, pohodu a mnoho úspěchů v osobním i pra-
covním životě.

Petr Dragoun, starosta obce

Milí spoluobčané,
závěr roku je vždy příležitosti k bilancování a tak 
mi dovolte, abych Vás informovala o činnosti 
Sboru pro občanské záležitosti v uplynulém 
roce. Přivítali jsme slavnostními obřady (indivi-
duálně pro každé dítě) celkem 16 nových občán-
ků, z toho jedna dvojčátka. Těší nás zájem rodičů 
o slavnostní přijetí nových občánků do našeho 
společenství i jejich ocenění bezprostředně po 
skončení obřadu. Věřím, že se vyplní všechna 
přání, která jim odezněla do vínku. Velkou po-
zornost jsme věnovali přípravě letošního ob-
řadu pro šedesátníky, kterých se letos sešlo 15.

Obřad je příležitostí k veřejnému ocenění jejich 
činnosti pro obec a k vzájemnému setkání, které 
pak pokračuje společným posezením a  vzpo-
mínkami. V průběhu roku jsme zaslali 154  pí-
semných blahopřání, v případě kulatin doplně-
ných dárkovým poukazem. Chtěla bych touto 
cestou poděkovat vedení obce za veškerou fi -
nanční i organizační pomoc při naší činnosti.
Od nového roku dojde ke změně zasílání písem-
ných blahopřání jubilantům. Nově budou zasílá-
na v tomto rozsahu: první u příležitosti dovršení 
70 let, dále pak v 75 a 80 letech. Od 81. roku pak 

již každoročně. Domnívám se, že činnost SPOZ 
přispívá k vzájemnému pochopení, poznání, 
pomáhá nám vytvořit pocit společného domo-
va. Od těch nově zrozených a jejich rodičů, až 
po nejstarší generaci – které právem náleží úcta 
a pozornost nás všech. A to nejen při slavnost-
ních příležitostech, ale i ve dnech všedních. 
Děkuji Vám všem, kteří se o naši činnost zajímá-
te a přeji do všech dnů příštích především zdra-
ví, štěstí, pohodu a vzájemnou lásku a toleranci. 

Za celý kolektiv SPOZ Jindřiška Němcová

Zprávičky z mateřské školičky
Adventní čas ve školce byl plný radost-
ného očekávání, sdílení a přátelských 
setkání. Nejprve se školička postupně 
oblékla do svátečního kabátku, z jejích 
tříd zněly vánoční melodie a linula se 
vůně cukroví.
Na začátku prosince jsme byli pozváni naší zá-
kladní školou na muzikál „Čertovská pohádka“, 
kterou nacvičili žáci z páté třídy pod vedením 
paní učitelky Mgr. Ilony Pilecké. Vystoupení se 
jim moc povedlo a umocnilo nastupující před-
vánoční atmosféru. Vzápětí proběhla tradice 
Mikuláše, čerta a anděla formou zpívání, tvoře-

ní, her a dramatizací pohádek. Pro navození této 
tradice mohly děti přijít do školky v kostýmech 
andílků a čertíků. Děti dostaly od Mikuláše na-
dílku, která na ně čekala za okny tříd. Naše skvě-
lé paní kuchařky tematicky vyzdobily jídelnu, 
připravily dětem speciální menu – pekelné uhlí-
ky, andělskou polévku, čertovské ocásky z Luci-
ferova kotle, raráškovo překvapení a obdarovaly 
je drobnými balíčky.
Všechny třídy se zároveň pilně připravovaly na 
vánoční besídky. Děti vyráběly dárečky, přáníč-
ka, učily se nové básničky, koledy a nacvičova-
ly svá vystoupení. Rodiče se báječně zapojili 
do příprav, donesli spoustu dobrot a materiálu 

na tvoření. Jednotlivé besídky proběhly ve svá-
teční, přátelské a tvůrčí atmosféře. Po dvou le-
tech bylo konečně rodičům, prarodičům, sou-
rozencům i kamarádům umožněno sejít se 
s  dětmi a paními učitelkami v tomto překrás-
ném předvánočním čase. Strávili jsme spolu pří-
jemné chvíle a mile jsme si popovídali. Dětem 
velmi záleželo na tom, aby se jim vystoupení 
povedla, což se jim vskutku náramně podařilo. 
Všichni zúčastnění se se zájmem pustili do tvo-
ření a vyrobili si pro potěšení domů překrásné 
vánoční dekorace.
Poté školka ztichla ve slavnostním očekávání 
na rolničky a zvonečky s oznámením příchodu 
Ježíška, který dětem daroval krásné hračky 
a edukační pomůcky.
Mezitím si děti nezapomněly užívat sněhové 
nadílky a zimních radovánek. Jezdily na bobech, 
koulovaly se a stavěly sněhuláčky.

Milí čtenáři,
přejeme Vám požehnané svátky vánoční a do 
nového roku hlavně pevné zdraví, mnoho život-
ní energie, duševní pohody a také trochu toho 
štěstí přeci.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň.

Tým zaměstnanců MŠ
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Zprávy ze základní školy
Naše škola se druhým rokem za-
pojila do dobrovolné akce Kra-
bice od bot. Všem dětem a rodi-

čům moc děkujeme za krásně zabalené dárečky 
a hlavně za to, že i v této době myslí na druhé. 
Dárečky jsme odvezli do evangelického kostela 
na Dobříš. Doufáme, že udělají všem radost.
Dne 8. 12. 2022 navštívili žáci 2. oddělení školní 
družiny Čechovu stodolu v Bukové. Děti se nej-
dříve podívaly do pekla, jak to tam chodí a poté 
přešly do nebe. Celou dobu je doprovázel an-

děl, který je obdaroval dárečky. Nakonec si děti 
mohly vyrobit vánoční dekoraci a koupit drob-
né dárečky pro své blízké. 
Žáci navštěvující 2. a 3. oddělení školní družiny 
navštívili dvě prosincové páteční odpoledne 
Památník Karla Čapka, kde pro ně byl nachys-
taný krásný program v podobě zdobení vánoč-
ních perníčků. Dětem šlo zdobení krásně od 
ruky a domů si odnesly dárkové sáčky se svými 
výrobky. Chtěli bychom poděkovat za pozvání 
a krásnou atmosféru.

8. 12. se konaly školní gymnastické závody, kte-
rých se účastnila děvčata z naší školy. V soutěži 
družstev se umístila na velmi pěkném 1. a 2. místě. 
Po covidové přestávce jsme se letos opět vrátili 
ke krásné tradici a uspořádali Vánoční zastave-
ní. Děti vystoupily s vánočním programem, na 
kterém se sešla hojná účast rodičů, prarodičů 
i přátel a školy. Po vystoupení se všichni měli 
možnost pobavit a strávit příjemný vánoční čas 
společně. Nechybělo ani bohaté občerstvení. 

Jana Jandová

Muzikál „Čertovská pohádka“
Několik dnů před svátkem sv. Mikuláše přichystali 
žáci 5. třídy školy ve Staré Huti pod vedením paní 
učitelky Ilony Pilecké veliké překvapení v podobě 
nacvičeného muzikálu „Čertovská pohádka“.
Děti se proměnily v nezbedné čertíky a před-
vedly nejprve svým rodičům, sourozencům, 
babičkám a dědečkům a druhý den ostatním 
spolužákům z celé školy a také dětem z místní 
mateřské školky překrásné představení plné pís-

niček, humoru a také poučení. Pohádka vyprá-
věla o malém nezbedném chlapečkovi, kterému 
se zdál živý sen o tom, jak se dostal do pekla, 
kde ho čerti a dokonce i samotný Lucifer vystra-
šili a potrestali natolik, že se pak velmi rychle 
polepšil. Děti v nápaditých kostýmech, které 
si samy připravily, hrály a zpívaly jako o život 
a  bylo na nich vidět, jak je účinkování v muzi-
kálu baví a jak si své vystoupení užívají. A stejně 

tak nadšeni byli i diváci, kteří je pak odměnili 
dlouhým potleskem.
Představení pro rodiče bylo obohaceno ještě 
druhou částí, kde se děti z pekelné třídy jako 
mávnutím kouzelného proutku proměnily 
v  andílky a přišly své blízké pozdravit krásnou 
vánoční písní. V dlaních jim plápolaly plamínky 
svíček a v očích diváků se zaleskly slzy dojetí. 
Následovalo ještě několik písniček, které děti 
velmi pěkně zahrály na fl étny a také na nástroje, 
zvané boomwhackers.
Je až neuvěřitelné, kolik se toho děti dokázaly za 
krátkou dobu naučit a jak zodpovědně a přesvěd-
čivě se svých rolí zhostily. Každý měl v představení 
své důležité místo, všichni vystupovali s  lehkostí 
a jako celek vše působilo přirozeně, jako by účin-
kování v muzikálu bylo úplná hračka.
Veliký obdiv patří také paní učitelce, která s tě-
mito dětmi nacvičila během uplynulých let již 
třetí muzikál, jeden zdařilejší než druhý. Snad 
všem radost z muzicírování vydrží co nejdéle.

Renata Repková

Plesová sezona roku 2023
7. 1. 2023 – Hasičský ples
25. 2. 2023 – Obecní ples
11. 3. 2023 – BIOS ples
18. 3. 2023 – Sportovní zábava

Další akce
12. 3. 2023 – Dětský maškarní karneval

Postrádáte nějaké informace 
ve zpravodaji Nový směr? 

Kontaktujte nás.
Obec Stará Huť, Karla Čapka 430 

262 02 Stará Huť 
tel.: 318 522 269, www.starahut.eu
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Zažloutlá pohlednice 
z rodinného archivu...
… vyvolává vzpomínku na tragické obdo-
bí našich dějin, které zasáhlo před osm-
desáti lety i naši obec.
V levé části obrázku vidíme skupinu osob před 
obchodem v domě č. 126. Je to zcela jistě rodi-
na Karpelesova, asi začátkem 30. let minulého 
století. Rudolf Karpeles byl starohuťský židovský 
obchodník a rukavičkářský faktor.
Židé se ve Staré Huti usazovali v souvislosti se 
železárenskou výrobou a rukavičkářským prů-
myslem od 18. a v průběhu 19. století. Ve sta-
rých kronikách jsou zaznamenána v souvislosti 
s  naší obcí jména Jakub Perlmann, Šalomon 
Löwy nebo Josef Perlmann, účastník napo-
leonských válek. Většinou to byli obchodníci. 
Šalomon Abeles, který se ve Vídni vyučil ruka-
vičkářství a pracoval v tomto oboru, se v roce 
1864 usadil v Dobříši a položil zde základy vý-
roby rukavic. Ta se záhy rozšířila i do okolních 
vsí – v roce 1901 pracovalo v dobříšském okre-
se na 2 500 šiček.
Jako první příslušníky rodiny Karpelesovy ve 
Staré Huti máme zachycené Josefa (1816–1878) 
a jeho ženu Ludmilu (1826–1908). Ti žili se svými 
dětmi Leopoldem (nar. 1853), Rosou a Františ-
kou (1859) původně v č. 19, toto stavení však 
v roce 1868 celé vyhořelo. Dále se osudy této 
rodiny odehrávají v domě č. 126, kde bydlel 
Leopold Karpeles se svou manželku Emilií, naro-
zenou 25. 11. 1862 ve Starém Kníně, po svatbě 
v roce 1882. I tomuto stavení však v roce 1888 
shořela střecha (”svršek”). Leopold měl s Emi-
lií čtyři děti, které se dožily dospělosti – syna  
Rudolfa, nar. 2. 11. 1886 a dcery Idu ( nar. 1892), 
Františku (1897) a Martu (1901). Provozoval ob-
chod se smíšeným „koloniálním“ a střižním zbo-
žím, který po jeho smrti v roce 1916 převzala 
manželka Emilie. Syn Rudolf Karpeles pomáhal 
svým rodičům v obchodě a v roce 1916 naruko-
val do války. Po jejím skončení se vrátil do Staré 
Hutě. Při sčítání lidu v únoru 1921 bydlí ve Staré 
Huti již jen jedna židovská rodina – v čísle 126 je 
uvedena vdova Emilie Karpelesová jako majitel-
ka domu a v něm ve dvou bytech žily dvě rodiny 
– šest příslušníků rodiny Karpelesovy a čtyři čle-
nové rodiny Josefa Neliby z Obecnice, slévače 
v místních železárnách. Dcery Františka a Marta 
jsou na začátku dvacátých let svobodné, pracují 
jako domácí švadleny. Ida se provdala za Jose-
fa Vocáska (nar. 1895), žije v rodném domě se 
svým půlročním synem Jiřím (nar. 24.  8. 1920) 
a vede domácnost. Její manželství bylo později 
rozvedeno. Po smrti matky 29. 11. 1923 Rudolf 
přebírá živnost a vedle obchodování se smíše-
ným zbožím se věnuje také rukavičkářské výro-
bě jako faktor. Uzavřel sňatek s Arnoštkou (nar. 
1899) a 13. 10. 1934 se jim narodila dcera Zdeň-
ka. Zřejmě někdy v této době opouštějí sestry 
Františka a Ida se synem Jiřím Starou Huť a stě-
hují se nejdříve do Dobříše a pak v roce 1935 do 
Příbrami , kde žijí v domácnosti své sestry Marty, 
provdané (asi v roce 1928) za Karla Kohna. Man-
želům Kohnovým se narodily tři děti – Berta 
v roce 1929, Emilie (1930) a Leo (1936).
V roce 1935 vešly v Německu v platnost zrůdné 
tzv. Norimberské zákony. Ty mimo jiné zakazo-
valy manželství Židů s osobami nežidovského 
původu. Všechny osoby židovského vyznání 
přišly o základní občanská práva. O rok později 

se k těmto omezujícím zákonům přidal také zá-
kaz vykonávat odborné profese, což mělo za cíl 
zásadně omezit vliv Židů na vzdělání, politiku, 
kulturu, a také na průmysl. 
Po vzniku protektorátu v březnu 1939 a vypuk-
nutí války v září téhož roku se i u nás začínají 
zavádět a uplatňovat opatření k perzekuci Židů 
– např. mohou nakupovat jen v určitých hodi-
nách, mají zákaz vstupu do veřejných podniků, 
kulturních zařízení, dopravních prostředků, ob-
chody židovských majitelů musí být označeny 
nápisem „Jüdische Unternehmen“. Museli mít 
povolení ke každé cestě – z Hutě na Dobříš si je 
měli vyžádat prostřednictvím obecního úřadu 
a četnictva. 
S omezováním osobních svobod a běžného ži-
vota v podobě nařízení a zákazů přibyla snaha 
nacistů vyhnat co největší počet Židů z Němec-
ka a okupovaných oblastí. Od roku 1940 měla 
veškeré židovské záležitosti na starosti Ústřed-
na pro židovské vystěhovalectví, která se sna-
žila Židy donutit, aby emigrovali do zahraničí. 
Židé v mnohých případech neměli na vybranou 
a museli svůj domov opustit. Při podávání kom-
plikované žádosti o vystěhování museli pokaždé 
do kanceláře pražské Ústředny a čelit tam uráž-
kám, výhružkám a ponižování. Otázky židovské-
ho majetku převzal Vystěhovalecký fond, který 
od roku 1941 přebíral kontrolu i nad majetkem 
Židů deportovaných do koncentračních táborů.
Od září roku 1941 byla pro Židy zavedena po-
vinnost nosit na oblečení označení žlutou šes-
ticípou hvězdou s nápisem „Jude“. O rok dříve 
byla zakázána docházka židovských dětí do 
protektorátních škol. Malá Zdeňka Karpelesová 
do starohuťské školy tedy nastoupit nemohla, 
její vrstevnice, dodnes v obci žijící, si ji ale ješ-
tě pamatují z dětských her, měla bohaté tmavé 
vlasy. Vzpomínají si také na spíše měšťanské 
zařízení domácnosti Karpelesových – např. na 
bílou vyřezávanou ložnici. Rudolf Karpeles se 
podle ústní vzpomínky v důsledku pokračují-
cích perzekucí pokoušel zboží a zařízení svého 
obchodu na začátku 40. let prodat. Zápis v da-
ňové knize u jeho jména vede k domněnce, že 
též podával na Ústředně žádost o vystěhování 
své rodiny. 23. ledna 1941 byl Karpelesův ob-
chod uzavřen a 15.  února téhož roku zrušena 
jeho živnost. 23.  srpna 1941 byly s okamžitou 
platností zakázány všechny činnosti spojené 
s  vystěhovalectvím. Podle starohuťské kroniky 
byl Rudolf Karpeles odvezen na nucené práce 
do Německa, kde 4. 12. 1941 (podle jiného pra-
mene již 30. 11.) zemřel.

Na podzim roku 1941 odjíždí z protektorátu 
v  rámci zrůdného nacistického programu „Ko-
nečné řešení židovské otázky“ první transport 
českých a moravských Židů. Další následují 
a 4.  září 1942 pak odjíždí transport označený 
„Bd“, do něhož je zařazeno i 79 Židů z Dobříš-
ska. Ve  starohuťské kronice čteme v roce 1942 
tento zápis: „Během měsíce září byl proveden od-
sun všech Židů do Terezína. Tak z naší obce odešly 
i zbylé dvě členky rodiny Karpelesovy, matka s dce-
rou (8letá Zdeňka). Jejich majetek připadl nábo-
ženské obci židovské, kterou ovšem vede německý 
komisař.“
Transport z vlakového nádraží v Dobříši směřo-
val přes Prahu do Terezína, ten však nebyl koneč-
nou stanicí. Naprostá většina deportovaných 
pokračovala už 8. září transportem označeným 
„Bk“ na východ – do Malého Trostince poblíž 
Minsku. Zde byli 12. září vyčleněni práceschopní 
muži a ostatní zavražděni plynem a hromadně 
pohřbeni ve vykopaných jámách. Holocaust na 
Dobříšsku přežili pouze tři lidé.
Františka Karpelesová (1859–1915), sestra Leo-
polda K., se provdala za Leopolda Frankla, ob-
chodníka ve Staré Huti v domě číslo 38 a narodili 
se jim synové Josef (1881–1942), Rudolf, Karel 
(padl v první světové válce), Julius (1889–1942) 
a Emil. V roce 1921 je už majitelem domu č. 38 
Colloredo-Mansfeld a bydlí zde železárenští děl-
níci s rodinami, celkem 19 lidí.

Připomeňme si někdejší obyvatele naší obce, 
kteří zahynuli při holocaustu:
Arnoštka Karpelesová – 43 let
Zdeňka Karpelesová – 8 let
Františka Karpelesová – 45 let
Marta Karpelesová Kohnová – 41 let
(Karel Kohn – 37 let, Berta Kohnová – 13 let,  
Emilie Kohnová – 12 let, Leo Kohn – 6 let)
Ida Karpelesová Vocásková – 50 let
Jiří Vocásek – 22 let
Josef Frankl – 61 let
Julius Frankl – 53 let

Rudolf Karpeles se tragického konce své rodiny 
nedožil, okolnosti jeho úmrtí se zatím nepoda-
řilo zcela objasnit. Přesto i jeho můžeme pova-
žovat za oběť barbarské ideologie, stejně jako 
dalších téměř 80 tisíc českých a moravských 
Židů, jejichž jména jsou napsána na stěnách 
Pinkasovy synagogy v Praze. Za strohými údaji 
se skrývá nezměrné lidské utrpení. Nesmíme na 
to nikdy zapomenout.

K. V.



Rodinná usedlost 7+2, kompletní zázemí 2 garáže, letní kuchyň, dílna, velmi dobrý stav, Ouběnice PENB: C
Cena: 12.000.000,- Kč

Byt 3+1, 82 m2 s balkonem, po rekonstrukci, Jáchymovská, Dobříš, PENB: C
Cena: 5.000.000,- Kč

Novostavba se zahradou, dispozice 4kk (polovina dvojdomu), U Pískovny, Stará Huť, PENB: B
Cena: 7.690.000,- Kč

Útulný byt 2+1 v centru, komora, 2 balkony, sklep, Boženy Němcové, Dobříš, PENB:G
Cena: 4.490.000,- Kč



Otevřeno každý den




32,90 Kč

Farfalle 
Panzani
500 g

24,90 Kč

Kofola 
Original 
2 l, PET

Karla Čapka 451, Stará Huť

Líèení a úèesy na plesy 
a spoleèenské akce
u Vás doma: Dobøíš, 

Stará Hu� a okolí
nebo v salonu Queen-si, 
Balbínova 14, Praha 2. 

E-mail: image-styl@email.cz, web: www.image-styl.eu

Tel.: 775 558 634

Psí salon MIA

Psí salon MIA
Psí salon MIA
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PŘIJMEME I NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK

Nabízíme základní mzdu , náborový příspěvek, 41 000 Kč
pravidelné odměny, 26 dní dovolené a další benety. 
Reálná možnost kariérního růstu. 

Léčebna dlouhodobě nemocných Masarykovo sanatorium 
Dobříš přijme zdravotní sestry a zdravotnické asistenty na 
lůžka následné péče. 

Informace podá Jana Tomková TEL.: 602 193 859

SESTRAZDRAVOTNÍ 
/ASISTENT

SVOZ ZAMĚSTNANCŮ
Příbram – Dobříš – MASARYKOVO SANATORIUM a zpět





COFFEE NOW s. r. o.  |  Pražská 1808, Dobříš
e-mail: info@coffeenow.cz  |  telefon: 603 437 192  

KÁVA
Z PRAŽÍRNY

K VÁM DOMŮ NEBO DO KANCELÁŘE
ARABICA | ROBUSTA | SMĚSI | BEZKOFEINOVÁ

+ příslušenství k přípravě kávy na e-shopu

Kvalitní, vždy čerstvě pražená káva 
z celého světa.

ARABICA | ROBUSTA | SMĚSI | BEZKOFEINOVÁ
+ příslušenství k přípravě kávy na e-shopu

Kvalitní, vždy čerstvě pražená káva 
z celého světa.

www.mojeprazirna.cz


