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Ing. 
VLADIMÍR
BEZDĚK
40 let
ekonom
bez politické přísl. / nezávislý kandidát

V Dobřichovicích žiji celý svůj život;
s Dobřichovicemi je moje rodina spjata
čtyřmi generacemi a mám k nim tedy vel-
mi osobní vztah. Do zastupitelstva kandi-
duji potřetí, a pokud bych byl zvolen, rád
bych nadále přispěl k prosazování řízené-
ho a regulovaného rozvoje obce tak, aby
Dobřichovice neztratily svůj osobitý ráz
a zůstaly místem, kde se příjemně žije.
Jsem si dobře vědom odpovědnosti, kterou
má každé zastupitelstvo a každý zastupitel
v tom, že může výrazně změnit charakter
obce i životní podmínky jejích obyvatel.
Věřím, že můj postoj i zájem stran Dobři-
chovic je voličům znám stejně jako moje
profesní dráha doktora filosofie, dřevorub-
ce, prvního porevolučního předsedy MNV
i dlouholetého zaměstnance nově budova-
ných bezpečnostních složek státu.

Jsem advokátem v advokátní kanceláři
Havel, Holásek & Partners. Vystudoval
jsem práva v Praze, dále právo a politické
vědy ve Velké Británii a v USA. Vedle
práva se věnuji nemovitostním projektům
a architektuře. Dobřichovice jsem si pro
jejich genius loci a urbanisticko-architek-
tonickou celistvost a čistotu oblíbil již
před mnoha lety, definitivně jsem se při-
stěhoval před dvěma roky poté, co se mi
zde podařilo najít a zrekonstruovat rodin-
ný dům. Během dvou let strávených
v Dobřichovicích jsem se podílel např. na
oponentuře proti záměru výstavby ko-
merčního centra na Plzeňce, snahách
o vyčištění Berounky nad jezem apod. Ve
prospěch obce mohu nabídnout nadšení
a energii, znalosti, zkušenosti a vazby
v oblasti práva, stavebnictví a urbanismu.

Žiji s rodinou v Dobřichovicích 20 let
a mám dvě děti. Do zastupitelstva kan-
diduji podruhé – jako člen TOP 09. An-
gažuji se v dobřichovickém Sokole, zej-
ména v oddílu tenisu. Dobřichovice
jsou mým domovem, a proto ochotně
přispěji ke spokojenosti zdejších obča-
nů. Jsem soukromým podnikatelem
a vlastním společnost, která podniká
v oblasti projekt managementu ve sta-
vebnictví a mezi její služby patří kom-
pletní dodávky interiérů. V minulosti
jsem delší období pracoval v zahraničí:
na Slovensku, ve Francii, Rusku a na
Ukrajině. Rád své znalosti, nasazení,
kontakty použiji k spokojenému fungo-
vání Dobřichovic.

Pocházím z jižních Čech, v Dobřichovi-
cích žiji od roku 1997. Celý život se vě-
nuji výchově a vzdělávání. Posledních
12 let pracuji jako ředitelka Mateřské
školy Dobřichovice. Své zkušenosti
v současné době předávám nově vzni-
kajícím soukromým předškolním zaří-
zením jako lektor a garant. Nejsem
a nikdy jsem nebyla členkou žádné po-
litické strany.
Můj cíl: Ráda bych se podílela na roz-
květu našeho krásného města. Cítím po-
třebu vytvářet zázemí pro příjemný ži-
vot mladých rodin s malými dětmi, ale
i starších občanů, kteří jsou naší společ-
ností často ignorováni.

PhDr. 
JIŘÍ 
RŮŽEK
61 let
poradce
bez politické přísl. / nezávislý kandidát bez politické přísl. / nezávislý kandidát

Mgr.
JAN HOLÁSEK,
LL.M.
41 let
advokát
bez politické přísl. / navržen STAN člen TOP 09 / navržen TOP 09

BOHUMÍR 
ČÍŽEK
45 let
podnikatel

Bc. 
MONIKA
VÍŠKOVÁ
47 let
ředitelka MŠ

21 4 53

„SPOLEČNĚ PRO DOBŘICHOVICE“
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A TOP 09 A STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Do Dobřichovic jsem přibyl i s manžel-
kou před čtrnácti lety. Postupně se naše
rodina rozrostla o čtyři děti a nám všem se
Dobřichovice staly domovem. Do zastu-
pitelstva kandiduji letos počtvrté, v před-
chozích třech případech jsem byl zvolen.
Vystudoval jsem Vysokou školu ekono-
mickou v Praze a The University of Man-
chester v Anglii. Profesní dráhu jsem za-
počal v roce 1997 v České národní bance.
Poslední čtyři roky pracuji ve finanční
skupině Generali, kde řídím Penzijní spo-
lečnost České pojišťovny a odpovídám za
strategii penzijního podnikání Generali ve
střední a východní Evropě. Dvacet let se
zabývám financemi a ekonomickými
otázkami. Ve prospěch obce mohu proto
nabídnout svou energii, znalosti a vazby
v ekonomicko-finančních otázkách.

Mgr. 
ONDŘEJ
SOLNIČKA
27 let
učitel
bez politické přísl. / nezávislý kandidát

Jsem místním rodákem a kromě období
1988-91 trvale žiji v Dobřichovicích.
V roce 1981 jsem absolvoval radotínské
gymnázium a poté ČVUT – fakultu
strojní. Jsem rozvedený, otec dvou, dnes
již dospělých, dětí. Jsem majitelem rea-
litní společnosti Infocredit. V letech
1998-2003 jsem působil ve funkci sta-
rosty místní TJ Sokol, nyní tamtéž pra-
cuji jako hospodář a našemu pracovité-
mu starostovi Jaroslavu Čermákovi dě-
lám místostarostu. Jsem členem Komise
pro projednávání přestupků na městském
úřadě. Sám sebe považuji za dobřicho-
vického patriota. Ve funkci zastupitele
jsem působil v celém volebním období
1998-2002 a v závěru následného voleb-
ního období jako náhradník za odstou-
pivší kolegyni. Více slov asi netřeba, vět-
šina místních mě dobře zná i bez pod-
robného představování se.

Narodil jsem se v Karlíku a do Dobřicho-
vic jsme se přestěhovali s rodinou do
námi zamilovaného místa u řeky. Po stu-
diu ČVUT v Praze jsem nejprve pracoval
na projektech optických zařízení, posléze
po roce 1990 v soukromé sféře. Co mohu
nabídnout pro činnost zastupitelstva a pro
naše město? Určitě zkušenosti z vytváření
týmu a jeho vedení v menších soukro-
mých společnostech – Alarmcom a Inte-
goo, stejně jako zkušenosti z vlastního
podnikání a z oblasti realizace slaboprou-
dých a bezpečnostních systémů. Rád
bych se věnoval tomu, co leží na srdci
mnoha dobřichovickým občanům – jak se
lépe ochránit před velkou vodou, co udě-
lat pro zmírnění následků rozvodněné Be-
rounky. Dále pak se budu rád věnovat ve-
škerým problémům, které bude potřeba
vyřešit pro dobré fungování zastupitelstva
a pro dialog s lidmi v Dobřichovicích.

V Dobřichovicích jsem vyrostl a pohy-
buji se zde prakticky celý život, tedy
24 let. Vystudoval jsem Soukromé
reálné gymnázium Přírodní škola
v Praze a poté studoval ekonomii na
VŠE. Nyní dokončuji studium na Vy-
soké škole ekonomie a managementu.
Poslední tři roky jsem pracoval jako
bankéř v Dobřichovicích, také se již
osm let věnuji několika oborům hu-
debního průmyslu. Vlastním agenturu
na zastupování umělců a pořádání hu-
debních akcí. Rád bych obci nabídl po-
hled mladší generace a pomoc při or-
ganizaci kulturních akcí, s čímž mám
velké zkušenosti.

V Dobřichovicích bydlím od narození.
Jsem příslušníkem páté generace Havlíků
ve mlýně, kde nyní žiji s manželkou a dvě-
ma z našich tří dětí. Vystudoval jsem Sta-
vební fakultu ČVUT v Praze, kde jsem byl
po studiích pět let zaměstnán a získal titul
kandidáta věd. Řadou stáží a kurzů jsem
rozšířil své technické vzdělání o ekono-
mické a manažerské. V roce 1989 jsem se
pustil do podnikání. Mnoho let se věnuji
developerské činnosti, v rámci níž jsem se
podílel i na přestavbě centra Dobřichovic.
Navazuji tak na své předky a jsem rád, že
mohu pro Dobřichovice něco udělat. Ne-
jen podnikatelsky. V zastupitelstvu jsem
nejdéle sloužícím členem. Ve všech vol-
bách od roku 1990 jsem ovšem měl výho-
du lídra kandidátky. Té jsem se tentokrát
vzdal a ustoupil trochu do pozadí. Na mé
připravenosti pomoci tam, kde to bude po-
třeba, to však nic nemění.

Ing. 
JIŘÍ 
GEISSLER
51 let
podnikatel
bez politické přísl. / nezávislý kandidát bez politické přísl. / nezávislý kandidát

Ing.
JOSEF 
SIKYTA
52 let
podnikatel
bez politické přísl. / nezávislý kandidát bez politické přísl. / nezávislý kandidát

VÁCLAV
MAZANEC
24 let
bankéř

Ing. 
DANIEL
HAVLÍK, CSc. 
53 let
podnikatel

6 98 107

V minulém roce jsem úspěšně ukončil
studium magisterského studijního obo-
ru biologie – chemie na Pedagogické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Nyní jsem zaměstnán jako učitel na 
Základní škole v Mníšku pod Brdy. Zá-
roveň pokračuji ve studiu bakalářského
oboru školský management. Žiji celý
život v Dobřichovicích a mám je velmi
rád. Vystupuji s místním souborem Lu-
dus Musicus. Jako člen výboru pro Ju-
melage se podílím na plánování a orga-
nizování vzájemných návštěv občanů
Dobřichovic a obyvatel partnerské
obce Villieu – Loyes – Mollon ve Fran-
cii. Rád bych nabídl pohled mladé ge-
nerace učitelů na oblasti vzdělávání a
ekologického rozvoje naší obce.

MONIKA
MARŠÁLOVÁ
48 let
podnikatelka
bez politické přísl. / nezávislý kandidát

Dobřichovice mám ráda, vždyť tu již ži-
jeme s manželem přes dvacet let a vy-
rostly tu naše dvě děti. Mé zaměstnání re-
daktorky odborného časopisu mě sice od-
náší téměř denně do Prahy i odlehlejších
míst, Dobřichovice však zůstávají mým
zázemím pro dobrovolné aktivity. Dříve
jsem svůj volný čas věnovala dětem
v místním Sokole – byla jsem cvičitelkou
a později také vedoucí oddílu všestran-
nosti. Poté jsem začala působit v místní
charitě. Nyní jsem ředitelkou Farní chari-
ty Řevnice, což je společenství dobrovol-
níků, které se snaží pomáhat lidem v na-
šem regionu, kteří ocitli v tíživé životní
situaci. Mým cílem je obracet pozornost
vedení obce na to, že i v tomto kraji je
nutné brát ohled na lidi, kteří se nenaro-
dili pod šťastnou hvězdou.

Od dokončení Matematicko-fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy pracuji jako
vědecký pracovník ve Fyzikálním ústavu
AV ČR. Narodil jsem se v Praze, kde
jsem později studoval. Dva roky jsem
studoval a pracoval ve Švýcarsku.
V Dobřichovicích žiji od roku 2008 s že-
nou a nyní i naší dcerou. Nejsem členem
politické strany a do zastupitelstva kan-
diduji podruhé. Rád bych, aby naše měs-
tečko zůstalo i klidným místem pro byd-
lení a odpočinek, blízkým přírodě. Oce-
ňuji, jak naše obec investuje do
stavebních úprav veřejného prostoru, rád
bych ale, aby vedle geometrického orga-
nizování zbyl i prostor pro svobodu a při-
rozený vývoj. Jako obyvatel bytovek Za
Parkem bych se rád zasadil o zlepšení ži-
vota především v této části obce.

V Dobřichovicích žiji již 40 let. Mám za
sebou studium na Fakultě stavební
ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství
a vodní stavby. Ve stavebnictví se pohy-
buji téměř celou svou profesní kariéru.
Nejprve jako projektant, poté vedoucí za-
kázek v menší stavební firmě a v součas-
né době jako vedoucí předvýrobní přípra-
vy jedné z divizí firmy Subterra. S man-
želkou vychováváme dvě děti. Ve volném
čase se věnuji hlavně sportu. V Dobři-
chovicích jsem předsedou oddílu basket-
balu a členem oddílu tenisu v místní TJ
Sokol. Sousední Řevnice reprezentuji ve
II. lize národní házené. Mohu nabídnout
zkušenosti z oceňování stavebních prací
u zakázek pro veřejné i soukromé zada-
vatele. Zajímají mě i otázky sportovního
vyžití a ochrany životního prostředí.

Již během studií na střední škole jsem za-
čal s drobným podnikáním zejména v ob-
lasti kultury. Uspořádal jsem řadu hudeb-
ních akcí v Praze, či hudební open-air fes-
tival v Ústí nad Labem. Svou dnešní
činnost zaměřuji na podnikání v energeti-
ce – pomáhám zajišťovat technický provoz
rodinné malé vodní elektrárny v Dobři-
chovicích. Pracuji též ve správě nemovi-
tostí. Od roku 2010 jsem členem TOP 09
a byl jsem u založení místní organizace.
Dobřichovice jsou mým rodným měs-
tem. V zastupitelstvu našeho města bych
se především rád podílel na jeho kultur-
ním rozvoji. Mám radost, když vidím ko-
lik úspěšných a oblíbených akcí se
v Dobřichovicích koná. Chtěl bych při-
spět k těmto aktivitám a ještě více tak
naše město zviditelnit.

Ing. 
EVA 
VACULÍKOVÁ
55 let
redaktorka
bez politické přísl. / nezávislý kandidát člen TOP 09 / navržen TOP 09

Mgr. JAKUB
HOLOVSKÝ,
Ph.D. 
32 let
vědecký pracovník
bez politické přísl. / nezávislý kandidát bez politické přísl. / nezávislý kandidát

Ing.
JAKUB 
KNAJFL
41 let, 
vedoucí (stavebnictví)

MARTIN
HAVLÍK 
24 let
podnikatel

1211 14 1513

Celý svůj život jsem úzce spojená
s Dobřichovicemi, kde jsme měli nej-
dříve chatu a před 18 lety jsme místo
chaty postavili dům. Jsem vdaná a mám
dva syny. Po ukončení střední ekono-
mické školy jsem nastoupila do práce
ve výpočetním středisku. Rok 1991
jsem strávila v Oxfordu učením anglic-
kého jazyka a pak jsem pracovala pro
rodinu Jiřího Lobkowicze v Mělníku
jako asistent. Od roku 1999 máme
s manželem rodinnou firmu, do které
jsem se aktivně zapojila po mateřské
dovolené v roce 2002, otevřením pro-
dejny instalatérských potřeb. Mám ráda
sport. Nejsem členem žádné politické
strany.



Volební brožu-
ra sdružení
„Společně
pro Dobři-
chovice“

5. PODPORA SPOLKO-
VÉHO ŽIVOTA A PESTRÝCH

MÍSTNÍCH AKTIVIT
Patrně největší devízou našeho mě-

stečka je nadšení řady místních obyva-
tel, kteří neváhají jakoukoliv dobrou
věc podpořit fyzickou či organizační
prací nebo finančně. A je jedno, zda se
tak děje na půdě registrovaných spolků
a organizací jakými jsou Sokol, ochot-
nické divadlo, ZUŠ, ZŠ, či na bázi růz-
ných přátelských uskupení a neoficiál-
ních struktur. Starousedlíci a zejména
nově přišedší se tak rychle a rádi za-
čleňují do místního života a přicházejí
s dalšími novými nápady a návrhy jak
si život u nás ještě více zpestřit
a zpříjemnit. Typickým příkladem ta-
kového gejzíru nápadů a myšlenek
byly letos Májové korzo a Dobřicho-
vická degustační míle realizované pod
organizační a administrativní záštitou
městského úřadu, programově však
vznikající jako společné dílo řady spo-
lustolovníků několika místních vinár-
niček. I proto je téměř povinností
všech představitelů města tyto aktivity
místních obyvatel i nadále hýčkat,
podporovat a dbát o jejich další rozvoj.
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VOLEBNÍ PROGRAM

SPOLEČNÉ PRINCIPY
Naše kandidátka se připravovala

řadu měsíců. Najdete na ní jak osob-
nosti, které se angažovaly již v minu-
losti, tak i úplně nové kandidáty, kte-
ří mají chuť přiložit ruku k dílu. Jsou
mezi námi jak reprezentanti rodů, ži-
jících v Dobřichovicích od nepaměti,
tak i lidé, kteří sem přišli teprve před
několika lety. Jsme zástupci řady
profesí a odborností. Prostě pestrá
nabídka :-). To, že se ocitáme společ-
ně na jedné kandidátce, však není
náhoda. Spojuje nás totiž několik
společných principů.

STŘEDOPRAVICOVÁ 
DEMOKRATICKÁ POLITICKÁ
ORIENTACE

Ctíme význam soukromého vlastnic-
tví a důležitost iniciativy jednotlivce.
Stát, reprezentovaný všemi složkami
od úrovně centrální až po lokální, má
vykonávat svou aktivitu tak, aby pod-
poroval soukromé iniciativy a vhodně
doplňoval prostor tam, kde soukromá
řešení nejsou dostatečně efektivní.

Podporujeme demokratický hodnoto-
vý systém, otevřenost ve správě věcí
veřejných a diskuzi jako prostředek
hledání vyvážených kompromisů.

Uvítali jsme, že jsme při přípravě
kandidátky našli nad těmito principy
společnou řeč s TOP 09 a hnutím Sta-
rostové a nezávislí a můžeme tak na-
bídnout voličům spojené síly.

SPOLUPRÁCE
Dobřichovice jsou léta známy tím, že

se zastupitelstvo na klíčových věcech
vždy dokázalo dohodnout a pracovalo
ve prospěch obce jako celku. V Dobři-
chovicích není činnost zastupitelstva
postavena na politice, ale na práci
a konkrétních aktivitách, a k zachování
tohoto privilegia chceme přispívat i na-
dále. Jsme připraveni podporovat nejen
spolupráci uvnitř zastupitelstva, ale
i součinnost se sousedními obcemi
a napříč celým mikroregionem, neboť
některá témata lze řešit jedině v rámci
větších územních celků.

KONTINUITA
Naše kandidátka je v různých obmě-

nách tradiční součástí dobřichovické
politické mapy. Kandidujeme již od
roku 1990, letos jdeme už do sedmých
voleb. Velmi si vážíme toho, že jsme
vždy získali vaši podporu. Těší a zava-
zuje nás, že vaše přízeň postupem času
stále roste. V roce 2010 jsme tak po-
prvé získali šest zastupitelských man-
dátů a následně i dva posty v městské
radě. Dáte-li nám důvěru i letos, poku-
síme se jí dostát stejně odpovědně jako
v předchozích volbách.

ŘÍZENÝ ROZVOJ OBCE 
PŘI RESPEKTOVÁNÍ 
TRADIČNÍHO CHARAKTERU 
DOBŘICHOVIC 

Dobřichovice se mění a rozvíjejí. Pří-
stupy k řízení obce, které léta fungova-
ly, nemusí být dnes dostačující. Za po-
sledních 20 let se zvýšil počet obyvatel
Dobřichovic z 2 500 na 3 500. Mění se

struktura obyvatelstva i těžiště míst-
ních potřeb a preferencí. Tomu je třeba
průběžně přizpůsobovat priority dal-
šího rozvoje našeho města, současně
však musíme citlivě respektovat histo-
rii a charakter Dobřichovic. S lidmi je
nutné různými způsoby intenzivně ko-
munikovat a vtahovat je do správy
obecních záležitostí. Jedině tak
udržíme v měnících se podmínkách
místní soudržnost a genius loci. Chce-
me podporovat otevřenost a zlepšit
obousměrnou komunikaci v obci.

OSOBNÍ NASAZENÍ
To nejdůležitější na závěr. Vy-

znáváme princip, že o správných
věcech nestačí jen hovořit, ale je třeba
je vykonat. Každý náš kandidát je při-
praven najít si v případě zvolení v za-
stupitelstvu svou „parketu“. A podle
svých schopností a možností přispět ke
konkrétním projektům, akcím, řeše-
ním. Aby byly po čtyřech letech vidět
výsledky. A věříme, že takto budou po-
stupovat i ti z nás, kteří zvoleni nebu-
dou. To patrně přispěje k tomu, že se
do veřejných aktivit zapojí i další
občané Dobřichovic.

nová zástavba se má realizovat pouze
v rámci existujícího intravilánu obce.
Výjimečná dobřichovická atmosféra
a kompozice vznikly i díky tomu, že
jsme na rozdíl od některých soused-
ních obcí nerozparcelovali okolní pole.
Jednoznačně deklarujeme vůli pokra-
čovat v uplatňování tohoto nepsaného
pravidla i v dalším volebním období.

2. VODA
K Dobřichovicím neodmyslitelně pa-

tří Berounka. Řeka přináší zábavu a ra-
dost, ale čas od času také starost. Je po-
vinností vedení města prověřovat
všechny možnosti, které mohou zvýšit
obranyschopnost Dobřichovic před
velkou vodou, anebo alespoň snížit ná-
sledky povodní. Problematika hrází,
jejich kvality, výšky, (ne)funkčnosti
propustí či průtočnost a bezpečnost ko-
ryta jsou typickými tématy, jejichž ře-
šení se musí hledat ve spolupráci
s ostatními obcemi v dolním Pobe-
rounčí a s vyššími úrovněmi řízení
státu. Rádi bychom iniciovali zpraco-
vání odborné studie, která určí vliv
konkrétních faktorů na výšku hladiny
řeky v krizových situacích, jaká byla

Nový most a následně i lávka. Parkovi-
ště u nádraží. Nová řešení povrchu ulic
i jejich kompozice a vzhledu. Kruhový
objezd u sokolovny, řešení křižovatky
na Karlík. Dětská hřiště. Rozšiřování
školy a školky v několika etapách. Re-
konstrukce parku. Cyklostezky. Sou-
kromé projekty výstavby dobřicho-
vického centra či změny v areálu So-
kola. Karlický chodník se sochami atd.

Po řešení těchto mnohdy základních
a nezbytných potřeb možná přichází
čas soustředit se spíše na „drobnější“,
avšak neméně podstatné záležitosti.
Například další opravy místních komu-
nikací včetně vyřešení jejich odvodně-
ní. Architektonické dotvoření a pravi-
delné úpravy veřejných prostranství.
Posílení odpadového hospodářství,
kontejnerů na tříděný odpad
a košů. Adekvátní 
prioritu 

tady vypadá. Lidí, kteří jsou ochotni
přispět a pomoci. Lidí, kteří mají zájem
o informace a kteří mají na věci vlastní
názor. Chceme navázat na úspěšnou
premiéru průzkumu názorů obyvatel
z roku 2010 a podobné průzkumy vy-
užívat jako pravidelný zdroj informací
pro nás všechny. Stejně tak posilovat
i další komunikační kanály mezi mě-
stem a jeho obyvateli, zejména pro-
střednictvím internetových stránek.
Nevidíme důvod, proč nezveřejňovat
např. zápisy z jednání rady, kompletní
informace o výběrových řízeních
včetně nabídek přihlášených firem
a taktéž i smlouvy, ve kterých je město

smluvní stranou, za
účelem dosažení
maximální trans-
parentnosti. 
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NAŠE TÉMATA

Identifikovali jsme několik témat, na
které chceme soustředit pozornost. Na-
ším cílem není vypočítat precizně vše,
co bychom rádi udělali. Vždyť ani není
možné předem přesně předvídat, jaké
situace bude nutno řešit, či na jaké
záměry a projekty budou vypisovány
dotační tituly. Níže uvedené oblasti
však pokládáme pro život v Dobřicho-
vicích za dlouhodobě důležité a bude-
me se snažit – krůček po krůčku a dle
principů popsaných výše – o jejich po-
stupné naplňování.

1. PRAVIDLO INTRAVILÁNU
Všechna dobřichovická zastupitel-

stva po roce 1990 se držela zásady, že

třeba v červnu 2013. Doufáme, že
přesná analýza přínosu možných opa-
tření na snížení hladiny při velké vodě
napomůže soustředit pozornost na sku-
tečně důležité kroky a stanovit správně
naše priority při dalším zvyšování
ochrany před povodněmi.

Řeka však není jen hrozba, ale i příle-
žitost a zábava. Výstavba říční plovár-
ny možná zní až snílkovsky, ale městu
plovárna chybí a určitě by mu i slušela.
Snad jde o smělý cíl a jeho naplnění
potrvá delší dobu, ale je důležité ho po-
jmenovat a začít na něm pracovat.

3. INFRASTRUKTURA
Městská infrastruktura prošla po roce

1990 zásadním vývojem. Vodovod,
plynofikace, čistička odpadních vod.

by v příznivé konstelaci získaly i větší
akce jako rozšíření kapacity čističky
odpadních vod či řešení objektu Jedno-
ty v centru. Jednoznačně se stavíme
proti prezentovanému plánu na výstav-
bu komerčního centra v lokalitě na Pl-
zeňce. Nadále budeme velmi pečlivě
sledovat plány na rekonstrukci železni-
ční trati, a zasadíme se o to, aby se ma-
ximálně zamezilo negativním vlivům
této rekonstrukce na krajinný a urba-
nistický ráz obce.

4. OTEVŘENOST, ANGAŽOVA-
NOST A SOUNÁLEŽITOST

Dobřichovice jsou hezké právě proto,
že nám na nich záleží. Věříme, že v Do-
břichovicích žije spousta lidí, kterým
není jedno, co se u nás děje a jak to
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