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Setkání se sv. Mikulášem 
a rozsvícení vánočního 
stromu

Pátek 6. 12. od 16 hodin, Mírové 
náměstí, Dobříš

Nominace na udělení Ceny 
města Dobříše v roce 2020 
startují

Znáte výjimečnou osobnost 
nebo kolektiv, který si zaslouží 
ocenit za celoživotní přínos, vý-
znamnou činnost, dílo nebo pre-
zentaci města Dobříše? 
Nominujte! 

Tvoříme Dobříš 2020 
– sběr návrhů je spuštěn

Další ročník Tvoříme Dobříš je 
tady. Pro rok 2020 budeme vy-
bírat z návrhů, pro jejichž reali-
zaci navrhujeme částku 500  ti-
síc korun. Výše částky závisí na 
rozpočtu na r. 2020. Jeho schva-
lování bude probíhat na jednání 
zastupitelstva v prosinci 2019. 
Sběr návrhů je už nyní spuštěn, 
a to od 11. 11. 2019, a  bude 
ukončen 25. 1. 2020. Hlasování 
proběhne v únoru 2020. Pojďte 
s námi tvořit z Dobříše pěknější 
místo k žití. 
Více na stránkách města Dobří-
še: www.mestodobris.cz/ nebo 
https://vote.d21.me/cs/info/
TvorimeDobris2020.
Zajímá vás, jak proběhl v Dob-
říši 0. ročník tohoto projektu, 
který jsme v tomto roce v červ-
nu spustili? Více se dozvíte 
zde: www.mestodobris.cz/tvo-
rime-dobris-2019/ds-25830/
archiv=0&p1=57779, včetně 
informací o vítězném projektu, 
kterým je „Venkovní posilovna 
v Lipkách“.

Za město Dobříš 
tým koordinátorů:  Šárka Krůtová, 
Miroslav Sochor, Pavel Svoboda

Vážení spoluobčané, milé čtenářky, milí čtenáři,
babí léto je za námi a s ním jak 
oslavy vzniku samostatného čes-
koslovenského státu, tak výročí 
30 let svobody. Pomalu končí 
doba, kdy jsme se ohlíželi zpět 
v čase a nyní již směřujeme svůj 
pohled do nového roku.
K tomuto období na radnici patří 

i příprava nového rozpočtu pro rok 2020. Rozhodování to 
nebylo jednoduché, neboť si uvědomujeme, že v životě 
města je nespočet oblastí, které potřebují finanční inves-
tice a podporu. Finance jsou přitom omezené. 
Programové prohlášení naší koalice jako jednu z hlav-
ních priorit určilo opravu místních komunikací. Již od 
podzimu tohoto roku je proto v přípravě například pro-
jekt opravy ulice Březová, kde započaly přípravné práce, 
prozatím na obnově vodovodní infrastruktury. Samotná 
oprava povrchu této komunikace se bude realizovat 
v druhé polovině příštího roku. Stejně tak se dočká opra-
vy chodník v ulici U Pivovaru. Se stejnou vážností přistu-
pujeme k záměru rekonstrukce Mírového a Komenské-
ho náměstí tak, aby realizace mohla začít v roce 2021. 
Projektové přípravy jistě zaberou hodně času, ale bez 
takového postupu se neobejdeme. Rekonstrukce průta-
hu ulice Pražská čeká na svého zhotovitele, který vzejde 
z výběrového řízení Krajské správy a údržby silnic Středo-
českého kraje, možná ještě v tomto roce.
Myslíme i na participativní rozpočet. Ten Vám v příštím 
roce umožní opět se zapojit do projektu Tvoříme Dobříš, 
abyste měli příležitost sami aktivně rozhodnout, na co se 
určená část rozpočtu využije.

O finální podobě rozpočtu na rok 2020 se bude rozhodo-
vat na prosincovém jednání zastupitelstva města, proto 
Vám podrobnější informace o dalších investičních zámě-
rech přineseme až v lednovém vydání Dobříšských listů.
Některé činnosti vyžadují dlouhou pracovní přípravu, 
která není na první pohled vidět. Patří mezi ně i vyjedná-
vání s různými institucemi, ať už na úrovni ministerstev 
nebo Středočeského kraje, kterým se intenzivně věnuje-
me. Proto se například podařilo, že po dlouhém čekání 
na dotaci od Státního fondu životního prostředí jsme 
získali příslib k čerpání finančních prostředků na rekon-
strukci zimního stadionu, která bude městu vyplácena 
ještě v průběhu letošního roku.
Pozitivní změny v životě města Dobříše přináší pouze 
dobrá práce celého týmu založená na zodpovědném 
úsilí jednotlivých zaměstnanců úřadu. To je základ, bez 
kterého nemůže žádné město prospívat a na kterém je 
v Dobříši stále co zlepšovat. Proto bych na tomto místě 
chtěla poděkovat všem vzácným kolegům, kteří svojí 
každodenní prací přispívají k naplňování poslání služby 
občanům. Můžeme mít rozdílné názory na detaily, ale 
pokud nám jde o společné docílení pozitivních výsledků, 
cestu vždy najdeme.
Na závěr Vás všechny srdečně zvu na slavnostní rozsvíce-
ní vánočního stromu a setkání s Mikulášem dne 6. pro-
since na Mírovém náměstí. Dovolte si zvolnit pracovní 
tempo, opusťte předvánoční shon a vychutnejte si to, co 
Vám je příjemné. 
Přeji Vám klidný začátek adventu, pokojnou předvánoční 
náladu, krásné vánoční svátky a šťastný nový rok!

Vaše starostka Jana Vlnasová
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Vážení čtenáři,
redakce děkuje všem, kteří reagovali na výzvu 
a byli ochotní se podělit o svoje uznání a osobní 
pocity v našich Listech. Vánoční čas je již ode-
dávna spojen s obdarováváním, poděkováním, 
vděčností, radostí a projevy lásky. Jak se na toto 
období dívaly některé významné osobnosti, 
můžete posoudit z vybraných citátů.
Za redakci děkuje za pozitivní spolupráci všem 
přispěvatelům, jazykové korektorce Erice Čap-
kové a grafičce Petře Frankové,

Ivana Duchoňová 

 „Můj život možná nemá všechno, jak si předsta-
vujete, ale já jsem vděčný za všechno, co mám. 
Díky tomu mi připadá, že můj život má všechno, 
co potřebuji.“ 

Jan Tříska, herec, 1936–2017

Děkujeme za pomoc
Ráda bych touto cestou poděkovala své babičce 
– Vilmině prababičce – Josefě Berkové z Rosovic 
za bezpodmínečnou pomoc, kterou nám vždy 
ochotně a ráda poskytla a poskytuje. Jsi ukázko-
vá prababička a máme tě moc rády!

Tereza Petřek Todorová a Vilma Petřeková

Děkuji za dobrou práci
Děkuji pracovníkům firmy Dokas Dobříš za vzor-
né uklizení urnového háje v Dobříši. Jejich dob-
rá práce mě velice potěšila.

Pavel Mokrý 

Děkuji za naději
Děkuji Soně Wojnarové, že mi vlila naději do žil. 
Díky ní vím, že se se zhoršujícím stavem život-
ního prostředí dá dělat něco jiného, než mu jen 
přihlížet. Těším se na další společné aktivity. 

Kateřina Försterová

Dobříš nezapomíná, děkuje za 30 let svobody
Dobříš se přidala k listopadovým oslavám 
30 let svobody a zapojila se do projektu Pamě-
ti národa „Nezapomeňme“, ve kterém 30 měst 
pomáhá v regionech uchovávat vzpomínky 
pamětníků pro další generace. Děkujeme za 
svobodu.

Dobříšek děkuje za pomoc na dobrých akcích
Velmi děkujeme městu Dobříš za finanční pod-
poru a zámku Dobříš, tedy společnosti Collore-
do-Mannsfeld, s.r.o., za umožnění konání naší 
tradiční akce, Lampionového průvodu, v tak 
krásném prostředí. Naše poděkování patří i Jed-
notce sboru dobrovolných hasičů Dobříš, která 
každým rokem hlídá, aby v parku od svíček nic 
nechytlo.
Bez pomoci desítek dobrovolníků by akce ne-
mohla ani vzniknout, proto děkujeme všem, 
kteří pomohli. Speciální poděkování patří že-
nám z TJ Sokol a žákyním a žákům z 1. ZŠ Dobříš 
za zvláště početnou podporu. 
Letos slavíme 18. narozeniny, takže děkujeme 
také našim zakladatelkám!

Petra Sofie Haken, Dobříšek

Dětská herna Skřítkov děkuje za přízeň
Milí návštěvníci, další rok je na konci. My, jako 
majitelé dětské herny Skřítkov, chceme všem 

našim zákazníkům poděkovat za chvíle, které 
jsme s vámi mohli prožít při oslavách narozenin 
vašich dětí, při našich akcích nebo při vašich 
návštěvách u nás. Jsme rádi, že se k nám pravi-
delně a rádi vracíte.
Přejeme vám krásné a pokojné Vánoce, úspěšný 
start do nového roku. Děkujeme za přízeň a těší-
me se na vás i v nastávajícím roce 2020.

Za tým Skřítkova Ing. Anna Englártová

Poděkování Pečovatelské služby města Dob-
říše Městské policii Dobříš
Pečovatelská služba města Dobříše děkuje 
Městské policii v Dobříši za její dlouholetou spo-
lupráci v oblasti pomoci seniorům a zdravotně 
postiženým občanům našeho města. Především 
za jejich ochotu při řešení mimořádných situací, 
jako je například pád seniora v bytě nebo po-
moc tělesně postiženým občanům při nepře-
konatelných překážkách u bariérových vstupů 
a výstupů. 
Vážíme si vaší práce.

Naděžda Matějková, ředitelka PS Dobříš 

Senioři děkují za hudbu
Dne 14. 11. 2019 proběhlo v Domě s pečova-
telskou službou setkání s interprety Pražské 
konzervatoře a AMU, které organizoval Institut 
Antonína Dvořáka pro kulturní život seniorů.

Pečovatelská služba města Dobříše tímto děku-
je za všechny přítomné za skvělé koncertní vy-
stoupení Petra Nouzovského a jeho žáků v na-
šem zařízení, které bylo zpřístupněno i ostatním 
seniorům našeho města. Vystoupení všechny 
návštěvníky velmi potěšilo.

Naděžda Matějková, 
ředitelka Pečovatelské služby města Dobříše

Poděkování dobříšských hasičů
Vážená paní starostko,
dovolte mi, abych Vám za příslušníky Hasič-
ského záchranného sboru ČR, dobříšské za-
městnance Zdravotnické záchranné služby 
Středočeského kraje a členy Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů města Dobříš s vděčností 
poděkoval za realizaci opravy havarijního sta-
vu výjezdu z areálu stanice HZS Dobříš. Rovněž 
děkuji všem Vašim zaměstnancům městského 
úřadu, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na 
zajištění této akce.

Npor. Ing. Radek Dopirák, velitel stanice Dobříš, 
územní odbor Příbram, HZS Středočeského kraje

Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nej-
světější Trojice děkuje všem dárcům a pod-
porovatelům

Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvě-
tější Trojice obdrželo cenu Fóra dárců 2019 – 
1.  místo za sbírkový projekt – „Obnova dobříš-
ských varhan“ – při příležitosti devátého ročníku 
Dárcovského summitu pořádaného 28. listopa-
du 2019 pod záštitou místopředsedkyně Senátu 
PČR Miluše Horské, místopředsedy Senátu PČR 
Milana Štěcha, senátora PČR Jiřího Dienstbiera 
a primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba. 
Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvě-
tější Trojice děkuje všem dárcům, podporovate-
lům, příznivcům benefičních koncertů, hudeb-
níkům a zpěvákům, kteří finančně přispěli nebo 
se jinak podíleli na podpoře projektu nových 
varhan.
Zároveň přeje ztišení v době adventní, radost 
a pokoj v době vánoční a vše dobré v nastáva-
jícím roce 2020.

Ivo Kylar, předseda spolku

PODĚKOVÁNÍ
„Stačí mávnout vánoční kouzelnou hůlkou nad 
tímto světem, a spatříte, že všechno je jemnější 
a mnohem krásnější.“ 

Norman Vincent Peale, spisovatel, 1898–1993

„Ne dar, ale ta myšlenka je to, co se počítá.“ 
Henry Van Dyke, diplomat, 1852–1933

„Vánoce jsou láska v akci. Pokaždé, když miluje-
me, pokaždé když dáváme, tak jsou Vánoce.“ 

Dale Evans, spisovatelka a filmová hvězda, 
1912–2001

„Vděčnost je postranní cesta, která vede velmi 
rychle k lásce.“ 

Théophile Gautier, spisovatel, 1811–1872

„Nějakým způsobem, nejen o Vánocích, ale po 
celý dlouhý rok, radost obdarovávat druhé je ra-
dost, která se k vám vrací zpět.“ 

John Greenleaf Whittier, básník 
a zastánce zrušení otroctví, 1807–1892

A trochu odlehčené pohledy osobností:
„V dávných dobách, kdy se tomuto období 
ještě neříkalo ‚nákupní sezóna‘, nazývali ho 
křesťané Vánoci a chodili do kostela; židé mu 
říkali chanuka a chodili do synagogy; ateisté 
chodili na večírky a opíjeli se. Lidé míjející se 
na ulicích si pak říkali: ‚Veselé Vánoce!‘, ‚Vese-
lou chanuku!‘ nebo (v případě ateistů) ‚Pozor 
na ten sloup!‘. “ 

Dave Barry, humorista, 1947

„Nikdy si nedělej starosti s velikostí vánoční-
ho stromku. V očích dětí je vždy vysoký přes 
30 stop.“

Larry Wilde, komik, 1928

„Na vánočních firemních večírcích nejvíc nesná-
ším to hledání nové práce druhý den.“ 

Phyllis Diller, herečka a komička, 1917–2012

Zdroj: https://citaty.net 
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Vážení spoluobčané,

ať už je pro vás advent časem poklidu, nebo obdobím spíše hektickým, vždy je dobré najít si chvilku 
pro bilancování uplynulého roku, stejně jako pro urovnání myšlenek a spřádání plánů do roku nové-
ho. I já bych si zde s vámi chtěl krátce připomenout, co důležitého se na Dobříši odehrálo v roce 2019 
a co plánujeme na rok 2020, aby naše město bylo příjemným místem pro život nás všech. 

Stručné informace z 8. zasedání Zastupitelstva města Dobříše
Veřejné zasedání se uskutečnilo 29. října 2019 ve 
společenském sále Kulturního střediska v Dobří-
ši. Přítomno bylo osmnáct členů zastupitelstva. 

ZM schválilo:
 � aktualizovaný investiční záměr ze dne 

23. 10. 2019 na akci „Stavební úpravy objek-
tu VĚTRNÍK“, který bude předložen do pro-
gramu Výstavby pro obce ze SFRB

Rekapitulace:
Celkové náklady projektu: 27 076 930 Kč vč.  DPH
Celkové způsobilé náklady: 
sociální byty – 17 325 085 Kč včetně DPH
Max. výše dotace – 12 875 000 Kč včetně DPH
Spoluúčast města – 14 201 930 Kč včetně DPH

 � rozpočtové opatření č. 4/2019
(Reakce na ne zcela kvalitní projektovou přípra-
vu staveb zimního stadionu a sportovní haly, 
kde vznikly vícenáklady, protože se v minulém 
volebním období při projektové přípravě na 
mnoho věcí zapomnělo.)

 � dílčí úpravu jednacího řádu Zastupitelstva 
města Dobříše a výborů Zastupitelstva měs-
ta Dobříše

(Nově budou poklady pro zastupitele a veřej-

nost generovány na webové stránky města 
7 dnů před konáním zasedání zastupitelstva.)

ZM vzalo na vědomí:
 � přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů 

rozpočtu města k 30. 9. 2019

ZM neschválilo:
 � poskytnutí dotace ve výši 9 809 893,20 Kč 

z rozpočtu města na rok 2020 spolku Gym-
nastika Dobříš, z.s., IČO 22876804, se sídlem 
Havlíčkova 617, Dobříš, a s tím související 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace se spolkem Gymnastika Dobříš, 
jako příjemcem

(Předmětem smlouvy mělo být poskytnutí indi-
viduální investiční dotace ve výši 9 809 893,20 Kč 
představující 30 % celkových investičních nákla-
dů na realizaci akce „Výstavba gymnastického 
sálu Dobříš“ na pozemku p. č. 348/194 v k.ú. 
a obci Dobříš v kalendářním roce 2020.) 
Vzhledem k tomu, že nebylo schváleno poskyt-
nutí výše uvedené dotace, nebyla v návaznosti 
schválena ani další tři navrhovaná usnesení, a to: 

 � uzavření plánovací smlouvy se spolkem 
Gymnastika Dobříš, z.s., jako stavebníkem

(Předmětem smlouvy mělo být sjednání pod-
mínek, za kterých by byla v r. 2020 realizována 
„Výstavba gymnastického sálu Dobříš“ na po-
zemku p. č. 348/194 v k.ú. a obci Dobříš, který je 
ve vlastnictví města Dobříše.)

 � uzavření budoucí smlouvy darovací se spol-
kem Gymnastika Dobříš, z.s., jako budou-
cím dárcem

(Předmětem této smlouvy bylo navrhováno 
ujednání o budoucím bezúplatném převodu 
vlastnického práva ke stavbě budovy gymnas-
tického sálu Dobříš, po uplynutí doby udržitel-
nosti dotace, čili 10 let po kolaudaci stavby.)

 � uzavření smlouvy o výpůjčce se spolkem 
Gymnastika Dobříš, z.s., Dobříš jako vypůj-
čitelem

(Předmětem smlouvy byl návrh na přenechání 
části pozemku p. č. 348/194 o výměře 685 m2 
z  celkových 9 166 m2 v k.ú. a obci Dobříš vy-
půjčiteli k bezplatnému užívání, a to za účelem 
realizace stavby „Výstavba gymnastického sálu 
Dobříš“ a po dobu udržitelnosti dotace Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy.)

pokračování na straně 4

Rok 2019 byl prvním rokem nové koaliční spo-
lupráce. V oblasti investic jsme převzali rozpra-
cované projekty, připravené předešlou radnicí.
Největší pozornost patří revitalizaci zimního sta-
dionu, modernizaci sportovní haly a přístavbě 
nového pavilonu a modernizaci školní jídelny 
2. ZŠ. Všechny tyto projekty se úspěšně blíží 
dokončení: Školní jídelna s rozšířenou kapaci-
tou je již v provozu, nový učební pavilon bude 
hotov v prvním kvartále příštího roku. Sportovní 
hala má již nový, moderní kabát a dokončují se 
práce v jejím interiéru. Vybudování nové ledové 
plochy a nového chlazení na zimním stadionu 
je stavebně velmi náročné, ale věřím, že ještě 
v této bruslařské sezóně se stadion veřejnosti 
otevře.
V oblasti správy města jsme se soustředili na 
zavedení nového systému nakládání s odpady. 
Jako každý nový projekt, i tento má své „porod-

ní bolesti“ a souhlasím, že nemusí vyhovovat 
všem. O tom, že musíme snížit produkci směs-
ného odpadu a lépe odpad třídit, však pochybu-
je málokdo a jsem přesvědčen, že právě k dosa-
žení těchto cílů nový systém napomůže.
Víme, že občany trápí zanedbaný stav některých 
komunikací. Především hlavní tahy městem 

a ulice Pražská opravu potřebují nutně. Vozov-
ka v ulici Pražská je v majetku Středočeského 
kraje a dobrou zprávou je, že její kompletní re-
konstrukce se připravuje právě v příštím roce. 
Projekt je již hotov a středočeské správě silnic 
zbývá jen vysoutěžit vhodného zhotovitele. 
Město Dobříš poté poskytne téměř 19 milionů 
korun na úpravu přilehlých chodníků, parkova-
cích míst a alejky. 
Za zenitem své životnosti je i ulice Březová. Na-
ším cílem je přetvořit ji v příštím roce na moder-
ní komunikaci, která bude bezpečná nejen pro 
osobní a autobusovou dopravu, ale i pro cyklis-
ty a chodce, neboť její součástí bude vyznačený 
cyklopruh a chodník pro pěší, který naváže na 
chodník směrem k Bobcatu. Další návazné opra-
vy místních cest a komunikací budou pokračo-
vat v lokalitách sídliště Větrník, na Malé Straně, 
v Jiráskově ulici, v ulici U Slávie a na řadě dalších 
míst. 
S úpravou hlavních dopravních tahů souvisí 
také budoucí stav Mírového a Komenského 
náměstí. Tato frekventovaná a hojně navště-
vovaná místa bychom chtěli změnit v přívětivé 
a moderní centrum města. V příštím roce proto 
budeme intenzivně pracovat na přípravě pro-
jektové dokumentace, abychom realizaci těchto 
velkých investic započali s výhledem roku 2021. 
Myslíme také na městský nemovitý majetek. Za 
přispění dotačních fondů zahájíme kompletní 
rekonstrukci ubytovny na Větrníku. Ta je celkově 
zanedbaná a některé její části jsou v dezolátním 
stavu. Kompletní oprava pomůže městu zodpo-
vědně se starat o ty spoluobčany, kteří jsou v ži-
votní nouzi, mnohdy nikoli vlastním přičiněním. 
Výčet našich plánů by mohl být samozřejmě 
delší, věřím ale, že i tato stručná exkurze vám 
pomůže těšit se na kvapem přicházející nový 
rok. Přeji vám všem klidné vánoční svátky v kru-
hu vašich milovaných, rodinnou pohodu a mno-
ho zdraví a elánu v roce 2020! 

Tomáš Vokurka, 
místostarosta města

Z MĚSTA A RADNICE
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Stručné informace 
z 8. zasedání ZM Dobříše
pokračování ze strany 3
V diskuzi zazněly otázky týkající se křižovatky 
u Lidlu, kterou projektoval krajský úřad, jenž je 
zároveň také investorem. Místostarosta infor-
moval, že na křižovatku budou navazovat další 
úpravy, stavba prozatím probíhá a podoba kři-
žovatky ještě není definitivní.
Na dotaz týkající se pozemku situovaného 
v centru města, kde jsou složeny palety a panely, 
reagovala paní starostka. Uvedla, že s majitelem 
bylo jednáno o možnosti pronájmu pozemku, 
rada města přistoupila i na cenu, kterou majitel 
požadoval za jeho pronájem. Majitel se bohužel 
rozhodl pronajmout pozemek jinému subjektu, 
avšak nadále existuje záměr města na zakrytí vý-
hledu na panely.
Dále zazněla výtka občanky na kritický stav 
chodníků na Dobříši. 

Pozvání na 10. veřejné zasedání zastupitel-
stva:
Zasedání se koná dne 12. 12. 2019 od 17.00 ho-
din ve společenském sále KD Dobříš. Na tomto 
zasedání bude předložen ke schválení rozpočet 
města na rok 2020.

Vlastní hrnek na svařené víno bude vítán.

Nominace na udělení  
Ceny města Dobříše  
v roce 2020 startují
Znáte výjimečnou osobnost nebo kolektiv, kte-
rý si zaslouží ocenit za celoživotní přínos, vý-
znamnou činnost, dílo nebo prezentaci města 
Dobříše v daných oblastech? Navrhněte je na 
Cenu města Dobříše!

Zastupitelstvo města schválilo nový statut a pra-
vidla pro udělení ceny v roce 2020 jsou tato:
– Oceňuje se celoživotní přínos i za významnou 

činnost, dílo nebo prezentaci města Dobří-
še v  oblastech hospodářský rozvoj, kultura, 
sport, věda a výzkum, ekologie, umění, vý-
chova a vzdělávání a jiné (např. za záchranu 
života apod.);

– cena se uděluje jednou za dva roky jednotliv-
ci i kolektivu, fyzické i právnické osobě (nelze 
opakovaně za stejnou činnost);

– může být udělena jednotlivci i po jeho smrti 
takzvaně „in memoriam“;

– z nominací jsou vyloučeni členové zastupi-
telstva města, zaměstnanci města a městem 
zřízených, řízených nebo ovládaných subjek-
tů za činnost, kterou vykonávají v rámci svých 
pracovních povinností.

Nominovat kandidáta může jednotlivec, ko-
lektiv i společnost, vždy písemně s vyplněnou 
přihláškou zaslanou do podatelny městského 
úřadu.
Nominace, tedy přihláška, musí obsahovat zdů-
vodnění předkládaného návrhu na udělení ceny 
kandidátovi. Předkladatel musí uvést své jméno 
i adresu a také přiložit písemný souhlas kandi-
dáta s nominací. 
Návrhy kandidátů jsou přijímány městem Dob-
říš průběžně, avšak nejpozději do 31. března 
2020. 

Osoby vyznamenané Cenou města Dobříše od roku 2015:
za rok 2015
Stanislaw Góra – za celospolečenskou a kultur-
ní činnost
za rok 2016
Hana Rysová – za prezentaci města Dobříš 
v oblasti kultury – fotografie
Livia Colloredo-Mannsfeldová – za významný 
podíl na hospodářském a  kulturním rozvoji ve 
městě Dobříš
Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld – za 
významný podíl na hospodářském a kulturním 
rozvoji ve městě Dobříš

za rok 2017
Karel Klouda – za celoživotní významnou čin-
nost v oblasti sportu a kultury
Vladimír Procházka – za celoživotní význam-
nou činnost v oblasti kultury
PhDr. Jaromír Žák – za významnou činnost 
v oblasti výchovy a vzdělávání

Přehled všech ocenění od roku 2007 najdete na 
webu: www.mestodobris.cz/seznam-udelenych-
-cen-mesta-dobrise-od-roku-2007/d-469021/
p1=57740

Cena města Dobříše v roce 2020 bude předána 
starostkou města Dobříše na slavnostním veče-
ru v sobotu 3. října 2020 v Zrcadlovém sále 
zámku Dobříš.
Pro podání nominace na udělení Ceny města 
Dobříše v roce 2020 je na stránkách města Dob-

říše v příslušné sekci (Občan) formulář, který 
obsahuje předepsané náležitosti i všechny další 
informace k ceně.

Šárka Krůtová, DiS., 
vedoucí oddělení vnitřních věcí
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Vánoční otevírací doba Informačního 
střediska města Dobříše 
23.–26. 12. 2019 – zavřeno 
27. a 30. 12. 2019 otevřeno 10–12 hod.
a 13–16 hod.
31. 12. 2019 – zavřeno 
Ve dnech 2.–8. 1. 2020 je informační středis-
ko z důvodu inventury uzavřené.
Další informace na tel.: 318 523 422, 
e-mail: infocentrum@mestodobris.cz.

Omezení provozu městského 
úřadu
V pondělí 23. prosince 2019 bude Městský 
úřad Dobříš po celý den uzavřen a v úterý 
31.  prosince 2019 dojde k uzavření úřadu 
již ve 12 hodin. Děkujeme za pochopení.

Přes 140 nových stromů v parcích, 
na ulicích a na sídlištích
Náhradní výsadba ze-
leně za pokácené stro-
my proběhla v parcích 
a ulicích našeho města 
hlavně koncem října. 
Byly vysázeny rody 
stromů, které jsou v na-
šem městě běžné, např. 
lípy, javory, duby apod. 
Ve spolupráci s odbo-
ry místního rozvoje, 
výstavby a životního 
prostředí byly nově 
vysazeny u Dukelského 
náměstí dva kusy jer-
línu a jeden kus břes-
tovce. Oba rody dobře snášejí městské prostředí, jerlín má zelenou kůru 
a kvete v létě (je vidět např. u garáží v ul. Přemyslova). 
Do konce listopadu probíhá výsadba z projektu revitalizace z roku 2016. 
Jedná se o lokality sídliště Hornická, sídliště Jáchymovská, ul. Pražská, oko-
lí polikliniky, vnitroblok Fričova a sídliště Větrník. I zde jsou použity běžné 
rody stromů, např. hlohy, jeřáby, lípy, javory, břízy apod. Za zmínku mož-
ná stojí, že u polikliniky jsou čtyři kusy jírovce pleťového (bývá nesprávně 
označován jako kaštan). Tento druh jírovce má tmavě růžové květy a je 
odolný proti klíněnce jírovcové.
Všechny stromy po výsadbě dostanou vydatnou zálivku. Během prosince 
až ledna natřeme kmínky ochranným nátěrem proti slunečnímu záření, 
zjara nainstalujeme ochrany báze kmene před poškozením při sekání 
a provedeme výchovný řez.

Jaromír Milner, správa a údržba zeleně, 
DOKAS Dobříš, s.r.o.

Jak se rozbíhá nový systém třídění odpadů?
Máme za sebou dvouměsíční zkušební provoz 
nového systému třídění odpadu v našem městě. 
Systém MESOH (motivační a evidenční systém 
pro odpadové hospodářství) je moderní řeše-
ní, které umožňuje evidenci adresného třídění 
a následné snížení ročního poplatku za svoz od-
padu, dle úrovně třídění zapojené domácnosti, 
a následně pozitivní dopad na výši ročního po-
platku. 
Česká republika v budoucnu plánuje ukončit 
skládkování a výrazně zpoplatnit odběr netří-
děného odpadu, což znamená i nárůst poplatků 
pro občany. Zavedením systému MESOH chce-
me docílit snížení odpadu, a tedy i budoucí fi-
nanční zátěže občanů.
Aktuální informace z motivačního systému po 
úvodním provozu jsou tato:
K 21. listopadu 2019 bylo aktivně zapojeno 53 % 
rodinných domů a 7,6 % bytových domů. Počet 
zapojených domácností stoupá a zájem je čím 
dál větší. 
V porovnání s jinými obcemi/městy je zapo-
jenost domácností v rodinných domech v tak 
krátké době od spuštění systému vysoká. Dle 
zkušeností společnosti ISNO IT se bytové domy 
zapojují do MESOH v delším časovém odstu-
pu, vzhledem k možnosti vytvoření „nádob na 
míru“. Již nyní probíhají jednání se zástupci by-
tových domů a sdružení vlastníků bytových jed-
notek, kteří projevili aktivní zájem. Tato jednání 
vyžadují určitý čas. 
V pondělí 11. 11. 2019 jsme se společně s paní 
Staňkovou za MOJE ODPADKY zúčastnily kon-
trolního pytlového svozu odpadu. S popeláři 

jsme absolvovaly významnou část trasy a evi-
dování proběhlo bez jakýchkoli problémů. Tím-
to bychom tedy chtěly poděkovat společnosti  
DOKAS za spolupráci a popelářům za svědomité 
načítání. Velká část svezených pytlů byla řádně 
naplněna a označena čárovými kódy, a to nás 
těší. 

Narazily jsme však i na pár poloprázdných pytlů, 
na čárové kódy nalepené přímo na pytlích. 
Chtěli bychom jen upozornit, že na pytli dochá-
zí k rychlému promočení nebo roztržení kódu, 
a tudíž se může stát, že kód nebude načten 
a následně svoz nebude zaznamenán do vaše-
ho odpadového účtu. Doporučujeme visačku 
s kódem schovat za pytel. Inspirovala nás i jedna 
domácnost, kde měli visačkou zastrčenou pod 
úvazkem. 

Bc. Dagmar Mášová, místostarostka
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Rekonstrukce křižovatky na Prachandě
V současné době je již téměř dokončena opra-
va křižovatky na Prachandě, výstavba nových 
chodníků, včetně vedení a lamp veřejného 
osvětlení. Stavba byla zahájena 11. září a má 
být ukončena 11. prosince 2019. S průbě-
hem rekonstrukce souvisí i dočasné dopravní 
omezení a náročnější průjezd vozidel v této 
lokalitě. Problémy s tím spojené průběžně řeší 
projektant stavby, investor i zhotovitel na kon-
trolních dnech stavby a ti se snaží o zlepšení 
některých omezení. Děkujeme všem řidičům 
za trpělivost.
Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje již v roce 2016 zadala zpracování projek-
tové dokumentace k rekonstrukci této křižo-
vatky a též projekt schválila. Souhlasné stano-
visko k projektu ze dne 24. 11. 2016 vydala také 
Policie ČR, Krajské ředitelství Středočeského 
kraje. Následně proběhlo stavební řízení o po-
volení stavby vydané dne 14. 8. 2017. Město 
jako účastník řízení tehdy nepodávalo žádné 
námitky. 
„Křižovatka na Prachandě má pět větví a jsou 
zde komplikované vlastnické vztahy pozemků. 
Soukromé pozemky od restaurace zasahují až 
do poloviny křižovatky, původní ostrůvek auto-
busové zastávky na západě leží na soukromém 
pozemku, na jihu je bývalý autosalon a obchod 
Lidl, jejichž pozemky sice nezasahují až do kři-
žovatky, ale velice omezují případné rozšíření 
plochy křižovatky. Z těchto důvodů není možné 
v tomto místě umístit okružní křižovatku, protože 
je povolen provoz všech velikostí vozidel, a  není 

zde proto pro ni dostatečný prostor. Limitujícím 
faktorem kromě pozemků byla mj. i požadovaná 
délka zastávky, do které několikrát denně zajíž-
děl kloubový autobus, a maximální přípustná 
délka přechodu pro chodce 7,0 m (původní pře-
chod měl 15 m).
Vzhledem ke stísněným poměrům kvůli výše uve-
deným faktorům nebylo možné např. navrhnout 
odbočovací pruh z Pražské směrem do Staré Huti 
nebo výrazněji zlepšit odbočení z ulice Za Pivova-
rem vpravo do Pražské.
Zatímco projekt křižovatky dostal stavební po-
volení v průběhu roku 2017, projekt chodníků se 
ještě několikrát měnil v souvislosti s požadavky 
vlastníků okolních pozemků, správců sítí a do-
tčených orgánů, byl realizován po etapách, kdy 
na 2., 3. a 4. etapu bylo vydáno stavení povolení 
v roce 2017 a na etapu č.1 v roce 2018. Poslední 
změnou byl posun zastávky směrem do centra 
dále od silnice, aby autobus stojící v  zastávce 
nebránil v rozhledu vozidlům jedoucím z ulice 
Za Pivovarem,“ konstatoval ve svém sdělení pro-
jektant Ing. Jan Dudík.      
Dodavatelem stavebních prací úpravy křižovat-
ky, kterého soutěžila krajská správa a údržba 
silnic, je společnost Ekotech Hořovice, s.r.o. Sku-
tečnou realizaci díla však provádí subdodavatel, 
společnost STRABAG, a.s. 
Celková cena díla dle smlouvy je 4 962 507,30 Kč, 
z toho je financováno KSÚS 2 998 153,88 Kč, 
chodníky financovalo město Dobříš částkou 
1 964 353,42 Kč.

 Zdroj: Odbor místního rozvoje

Silnice v ulici Plk. B. Petroviče 
směrem do křižovatky s ulicí 
Pražská a Mírové náměstí 
opravena

Havarijní stav místní komunikace v ulici 
Plk. B. Petroviče, a to hlavně v úseku od světelné 
křižovatky v obou směrech, byl na náklady měs-
ta Dobříše opraven. Tato část silnice měla být 
opravena společně s ulicí Pražská, jejímž vlast-
níkem je Středočeský kraj.
Bohužel ale zadávací řízení k této opravě bylo 
zrušeno, protože se do výběrového řízení ne-
přihlásil žádný uchazeč. Havarijní stav dlažby 
komunikace tvořené dlažebními kostkami a vel-
ké nerovnosti povrchu vozovky v dané lokalitě 
vedly komisi pro oblast územního a stavebního 
rozvoje Rady města Dobříše k doporučení opra-
vy místní komunikace ve vlastnictví města Dob-
říše ještě v tomto roce.
V pondělí 4. 11. 2019 byly zahájeny stavební 
práce, kvůli klimatickým podmínkám musely 
být na několik dní přerušeny, dokončeny byly 
v sobotu 23. 11. 2019. 
Opravu provedla firma DOKAS Dobříš, s.r.o., 
v  rámci platné smlouvy o poskytování komu-
nálních služeb. Plánovaný rozsah opravy byl cca 
180 m2 za cenu 239 580 Kč včetně DPH.

Odbor místního rozvoje MěÚ Dobříš

Dokončení úpravy 
komunikací na sídlišti 
Větrník

Město Dobříš letos ukončilo úpravu komunikací 
a chodníků na sídlišti Větrník. Kromě oprav po-
vrchů, rozšíření parkovacích ploch, oprav a do-
plnění chodníků zde vzniklo i nové propojení 
ulic. Celková délka upravovaných komunikací je 
247 m. Nově vzniklá komunikace, která jedno-
směrně propojila obě části ulice Rukavičkářská, 
má délku 40 m. Po úpravě zde vzniklo v první 
části celkem 25 kolmých parkovacích stání, 
což je o 10 více, než byl stav před rekonstrukcí. 
V druhé části Rukavičkářské ulice vzniklo 18 šik-
mých a 6 podélných parkovacích stání, kde do-
šlo ke zkapacitnění parkovacích stání přibližně 
na dvojnásobek oproti původnímu počtu. 
Projektantem stavby byl Ing. Jan Dudík a zhoto-
vitelem firma DOKAS Dobříš, s.r.o. 
Stavba byla zkolaudována dne 21. 11. 2019.

Bc. Miloš Novotný, 
referent odboru místního rozvoje

Co patří do popelnice aneb Kam s tím?

Věříme, že jistě drtivá většina z vás, občanů, 
odpad poctivě třídí. Opakování je však matkou 
moudrosti a někdy není na škodu si některé věci 
připomenout. Proto jsme si pro vás připravili 
krátký přehled toho, co patří a co nepatří do po-
pelnice a čím se orientovat při třídění odpadů.

Co tedy mohu dát do popelnice?
Do popelnice na směsný odpad toho příliš ne-
patří. Jedná se především o tyto věci:

• Popel z uhlí (popel z dřevěného uhlí můžete 
dát do kompostéru)

• Použité hygienické pomůcky (kartáčky, zubní 
nit, žínky, tampóny apod.)

• Klasické žárovky

• Trus masožravých zvířat (u býložravců možno 
dát na kompost)

• Silně mastné a znečištěné obaly (mastný pečicí 
papír apod.)

• Sáčky z vysavačů
• Roztrhaný a již nepoužitelný textil a obuv
• Účtenky a jiný speciální papír
• Zbytky kostí a masa
• Dětské a jiné pleny

Co naopak v popelnici končit nemá?
Je zřejmé, že by v popelnici neměl končit hlavně 
plast, papír, sklo, drobné kovy a plechovky, elek-
troodpad, stavební suť, jedlý olej a především 
BIO odpad! Jsou ovšem věci, u kterých si nemu-
síte být jistí, kam vlastně patří, takže například:
• Proložky od vajíček – byť jsou papírové, jsou 

již nerecyklovatelné, mohou tedy skončit 
v kompostéru!

• Papírové kapesníčky (nevlhčené!) – opět 
mohou skončit v kompostéru (samozřejmě 
všeho s mírou).

• Pečicí papír (nemastný) – další věc, která 
se jeví býti papírem, nicméně lze pohodlně 
zkompostovat.

• Účtenky – jsou vyrobeny z termopapíru, tu-
díž nemohou končit v pytli/kontejneru s pa-
pírem, ale v popelnici na směsný odpad.

• Obaly od brambůrků apod. – zvenčí plasto-
vé, zevnitř vypadají jako hliník. Vězte ale, že 
tento typ obalů je celý plastový a patří tedy 
do pytle/kontejneru s plastem.

Děkujeme, že s námi třídíte!
Zdroj: MOJE ODPADKY
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I TADY SE MĚNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 
Přelaďte na nový signál DVB-T2 včas
V celé České republice se mění starý televizní signál na moderní DVB-T2. Tato změna se postupně 
dotkne všech televizorů, které přijímají pozemní vysílání. A tak není na co čekat… Lepší zvuk i obraz 
můžete mít díky DVB-T2 už teď. Připravte se na přeladění včas!
Kdy a kde přecházejí na nový signál programy České televize? A jak poznáte, že se změna 
týká i vás?

Povinné označování psů mikročipem od 1. ledna 2020
Od 1. ledna 2020 se musí psi na území ČR povin-
ně označovat mikročipem. Toto nařízení vstu-
puje v platnost na základě novely veterinárního 
zákona č. 302/2017 Sb. Státní veterinární správa 
zpracovala v souvislosti s „povinným čipová-
ním“ psů odpovědi na nejčastější otázky. Na-
jdete je na www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-
-oznacovani-psu/.
Na koho se povinné označení mikročipem 
bude vztahovat, kdy začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, že je 
pes označený mikročipem. Od tohoto data by 

měl být na území ČR označený každý pes. Ště-
ňata musí být označena mikročipem nejpozději 
v  době prvního očkování proti vzteklině (tedy 
nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí 
být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetová-
ní provedené před 3. červencem 2011.
Jak na to v Dobříši?
Ten, kdo dosud nemá psa očipovaného (nemá 
ho označeného elektronickým čipem) a chce 
tak učinit před 1. lednem 2020, má do konce to-
hoto roku šanci získat slevu na místním poplat-
ku za psa nebo od něj být zcela osvobozen. Pro 
názornost připojujeme přehledovou tabulku:

poplatník za prvního 
označeného psa

za každého dalšího 
označeného psa

poplatník, který je poživatelem invalidního, 
starobního, vdovského, vdoveckého a sirot-
čího důchodu

zcela osvobozen 
na 1 rok

zcela osvobozen 
na 1 rok

poplatník, který chová psa/psy v obytných 
domech s počtem více než 4 byty sleva 500 Kč na 1 rok sleva 300 Kč 

po dobu 2 let

poplatník – fyzická osoba (rod. domy) zcela osvobozen 
na 1 rok

sleva 300 Kč 
po dobu 2 let

poplatník – právnická osoba sleva 500 Kč na 1 rok sleva 300 Kč 
po dobu 2 let

Ten, kdo do konce roku ohlásí, že má nově očipovaného svého psa (povinnost chovatele psa na 
území města Dobříše oznámit očipování psa je stanovena do 30 dnů ode dne trvalého poznačení 
psa), získá výše uvedenou slevu, která se mu projeví při hrazení poplatku v roce 2020. Oznámení se 
hlásí Městskému úřadu Dobříš. 
Případné bližší informace sdělí paní Kateřina Vodrážková, e-mail: vodrazkova@mestodobris.cz; 
tel.: 318 533 345. 

Informace pro rodiče  
nově narozených občánků 
města Dobříše
Vážení rodiče, 
vítání občánků města Dobříše se koná již mno-
ho let, tradičně na dobříšském zámku v krásném 
prostředí Zrcadlového sálu. Rodiče nově naroze-
ných dětí si však musejí sami zažádat o účast na 
tomto slavnostním obřadu, kam jsou zváni pou-
ze na základě vyplněné přihlášky. 

Dne 7. 11. 2019 jsme přivítali nové občánky 
města Dobříše:
Štěpána Říhu, Lukáše Sudíka, Lukáše Kadlece, 
Mikuláše Budku, Benjamina Gallu, Jakuba Nová-
ka, Kristinu Liškovou, Lauru Machovou, Robina 
Neumanna, Marii Kocíkovou.

Dne 21. 11. 2019 jsme přivítali nové občánky 
města Dobříše: 
Natálii Schwarzovou, Michaelu Melicharovou, 
Karolínu Korábovou, Lucii Gatnarovou, Max-
miliána Gregora, Sophii Hanu Sichardt, Patrika 
Štěpána, Emmu Dobrou, Ondřeje Melichárka, 
Martina a Lukáše Weissovi a Jiřího Vomáčku.

Přihlášku na vítání občánků je možné nově od 
ledna 2019 stáhnout na webových stránkách 
města, popřípadě si ji vyzvednout na matrice 
Městského úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119. 
Vyplněnou a podepsanou přihlášku k vítání 
občánků včetně souhlasu se zpracováním osob-
ních údajů doručte nejlépe osobně na matriku 
Městského úřadu Dobříš, popř. zašlete e-mai-
lem na matrika@mestodobris.cz, nebo poštou. 
Formulář obdržíte přímo na matrice, popř. je 
zveřejněn na stránkách města Dobříš.

Vítání občánků města Dobříše se mohou zú-
častnit děti, které mají v době podání žádos-
ti o přivítání na Dobříši trvale hlášený pobyt. 
Zároveň musí být jeden z rodičů v době naro-
zení dítěte trvale hlášen na Dobříši (dle usne-
sení RM č. 11/9/2018 RM ze dne 24. 4. 2018).

O termínu a konkrétním čase konání budou ro-
diče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni 
prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslá-
na na jimi uvedenou adresu.
V případě dotazů můžete kontaktovat matriku 
na tel. 318 533 313 a 318 533 316.

Odbor správních agend

K přeladění na DVB-T2 dochází na základě rozhodnutí vlády a mezinárodních dohod, které mají vést 
k rozvoji vysokorychlostního internetu.
Česká televize nabízí informační pomoc s přeladěním na nový signál DVB-T2 na webu www.
digict.cz nebo na telefonu 2 6113 6113.
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Dobříšsko na starých pohlednicích

Kniha „Dobříšsko na starých pohled-
nicích“ provede čtenáře malebným 
krajem Dobříšska prostřednictvím 
600 starých pohlednic. Vrátíme se 
do časů dětství našich rodičů a pra-
rodičů, do doby, kdy mnohé dnes 
již běžné věci, jako například elekt-
rický proud či vodovod, nebyly ještě 
zavedeny. Projděme se po Dobříši 
a zavzpomínejme na některé domi-
nanty města, na jejich změny, na mo-
dernizace, někdy na jejich zmizení 
v propadlišti dějin. Podíváme se na 
místa v údolí Vltavy před napuštěním 
Slapské přehrady v r. 1954. Na tvorbě 
textů se podílel i pan Oldřich Průša, 
bývalý dobříšský kronikář.
Ke koupi za zvýhodněnou cenu v In-
focentru města Dobříš.

Kostel Povýšení sv. Kříže v urnovém háji opět září  
v celé své kráse
V minulých letech byla na kostele 
provedena kompletní oprava krovu 
a střechy, vloni následovala venkovní 
fasáda a letos došlo na výměnu oken.
Původní okna byla z 2. pol. 20. sto-
letí ve špatné kvalitě provedení a již 
nebylo vhodné je repasovat. Nová 
okna svým dělením okenních tabulek 
více odpovídají původnímu vzhledu 
historických oken. Projektově návrh 
zpracoval Ing. Filip Chmel podle pů-
vodní fotodokumentace. Vše kon-
zultoval i s pracovníky Národního 
památkového ústavu, kteří následně 
dohlíželi na výrobu a konečné osaze-
ní nových oken. Realizaci v říjnu pro-
vedla firma DAVELO, s.r.o., která již má 
zkušenosti s renovací historických ob-
jektů. Konečné předání po odstranění 
nedodělků proběhlo 23. 10. 2019, celkové náklady dosáhly 335 179 Kč. 
Zvenku je kostel hotov, ale bylo by ještě potřeba provést opravu vnitřní elektroinstalace, vnitřních 
omítek a výmalbu. Restaurování také ještě čeká zvony, které byly sneseny při opravě věžičky. Pro 
dotvoření dokonalého dojmu by bylo dobré ještě instalovat venkovní osvětlení pro tmavé večery. 
Závěrem lze říci: Čeká nás ještě práce „jak na kostele“.

Ing. Jitka Šafářová, odbor místního rozvoje

Bezpečná Dobříš s činností městské policie – říjen 2019 
1. 10. v 16.55 hod. strážníci při pravidelné hlíd-
kové činnosti zajistili dva mladíky, kteří spre-
jem stříkali na spodní část rozestavěného 
výškového domu (ul. Rukavičkářská u rybníku 
Papež). Později se ukázalo, že tito chlapci (ročník 
2006, z Dobříše) posprejovali i jiná místa po ce-
lém městě. Ke všemu se přiznali a věc si převzala 
Policie ČR.
4. 10. ve 3.45 hod. U baru na Mírovém náměs-
tí došlo k napadení. Na místo byli přivolaní zá-
chranáři a případ řeší Policie ČR.
5. 10. v 7.20–7.45 hod. Za asistence strážníků, 
hasičů a záchranné služby byl otevřen byt, ve 
kterém byl nemohoucí senior se zraněním. 
Pacient byl v péči záchranné služby převezen 
do nemocnice v Příbrami.
6. 10. Neděle ve 13 hod. Strážníci byli přivoláni 

na stavbu na Větrníku po oznámení stížnosti 
na hluk. Na stavbě byly používány hlučné stro-
je. Práce byly po upozornění strážníků ihned 
ukončeny. Je třeba připomenout, že hlučné 
stroje je možné používat ve všedních dnech 
a v sobotu od 7 do 20 hodin. V neděli a ve 
svátek pouze od 8 do 11 hodin. 
9. 10. v 7.10 hod. Na zastávce autobusu Větr-
ník došlo ke zdravotní indispozici školačky. 
Hlídka se dostavila na místo po přivolání do 
3 minut. Dívka již byla v péči PČR, kteří náhodně 
projížděli kolem místa a také přivolali rychlou 
záchrannou službu. Dívka prodělala epileptický 
záchvat a byla urgentně převezena do nemoc-
nice v Příbrami.
19. 10. v 0.55 hod. Spolupráce s Policií ČR v ulici 
Fričova, kdy byli strážnici přivoláni dvakrát bě-

hem jedné noci k oznámení domácího násilí.
23. 10. v 16.30 hod. V bytovém domě v Žižkově 
ulici byl za přítomnosti strážníků hasiči otevřen 
byt obývaný samotným starším mužem. Muž 
ležel na zemi zraněný na hlavě a byl rychlou 
záchrannou službou následně odvezen do pří-
bramské nemocnice. 
25. 10. v 17.32 hod. Personál prodejny drogerie 
na Mírovém náměstí nahlásil Policii ČR krádež. 
Pachatel byl po pronásledování hlídkou měst-
ské policie dopaden a zadržen. 
27. 10. v 9.45 hod. Hlídka byla přivolána na 
místní hřbitov k ženě, které se udělalo špat-
ně a která bezvládně ležela na zemi. Strážníci 
přivolali sanitku a žena byla převezena do ne-
mocnice. Pravděpodobně se jednalo o náhlou 
mozkovou příhodu. 
28. 10. Na služebnu byl oznamovatelkou přine-
sen zraněný holub. Následně si ho převzal pan 
Křížek, ředitel záchranné stanice pro zraněné 
živočichy v Hrachově u Sedlčan.
30. 10. Stížnost na neoprávněné částečné 
uzavření komunikace v ulici Malé Paseky 
v Dobříši. Na místě bylo zjištěno uložení kon-
tejneru s hlínou na komunikaci. Majitel neměl 
zvláštní povolení z příslušného odboru, ani po-
volení policie a neměl překážku ani označenou 
dopravními značkami. Přestupek byl předán na 
příslušný úřad k projednání.
2. 10. Nález koloběžky u mateřské školy v ulici 
Přemyslova (viz foto). 

Zpracovala strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš

Hlídka strážníků Městské 
policie Dobříš zadržela zloděje 
kosmetiky

Dne 24. 10. 2019 odcizil zloděj v drogerii na 
Mírovém náměstí v Dobříši kosmetiku v částce 
okolo 10 000 Kč. Strážníky byl zadržen druhý 
den na základě popisu ženy, která ho pozna-
la a  zavolala policii. Hlídka strážníků městské 
policie se proto ihned po oznámení vydala pa-
chatele pronásledovat. Zloděj se dal na útěk 
a následovala honička i za spolupráce občanů, 
kteří strážníky navigovali na směr útěku muže. 
Ve Fričově ulici byl naší hlídkou dopaden a za-
držen. Pachatel (r. 1997) následoval po přizná-
ní ke svému činu hlídku MP na místní oddělení 
PČR Dobříš. Po příjezdu na OO PČR byla zjištěna 
jeho totožnost a byl předán tomuto policejnímu 
orgánu k vyšetření přečinu krádeže. Při zákroku 
našich strážníků nikomu nevznikla škoda na 
majetku a nedošlo ani ke zranění žádné osoby. 
Děkujeme občanům za jejich spolupráci.

Zpracovala strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš 
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY
Spoluprací k profesionalitě,  
stáž ve Finsku
Od 1. 10. 2016 se stala naše škola – její pedago-
gický sbor – účastníkem projektu Spoluprací 
k  profesionalitě. Mezi cíle projektu, který je 
realizován Společností pro kvalitu školy, z.s., 
od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2020 na 45 základních 
a středních školách Moravskoslezského, Stře-
dočeského, Zlínského kraje a Kraje Vysočina, 
patří podpora rovného přístupu ke kvalitnímu 
primárnímu vzdělávání prostřednictvím rozvoje 
škol, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků 
v klíčových kompetencích prostřednictvím roz-
voje profesních dovedností pedagogů.
Co už máme za sebou po třech letech: Mnoho 
setkání všech pedagogických pracovníků školy, 
zaměřených na kolegiální podporu a dokladové 
portfolio, několik setkání vedoucích pracovníků 
škol, která byla zaměřena na zavádění kolegiální 
podpory, mentorský výcvik šesti pedagogických 
pracovníků, kteří pracují jako interní mentoři 
a i nadále se vzdělávají a zúčastňují se superviz-
ních setkání, a zahraniční stáž učitelů ve Finsku.
Finsko bylo jednou ze zemí, která byla vybrána 
pro účastníky projektu pro pětidenní zahranič-
ní stáž. Z naší školy byly vybrány dvě mentorky. 
Stáž probíhala od 20. října do 26. října 2019 pří-
mo v Helsinkách, ve školách prvního až třetího 
stupně. Mezi hlavní postřehy a myšlenky patří: 
Děti do školy nastupují v sedmi letech, první 
stupeň trvá šest let, druhý pak tři roky, kde si už 
děti vybírají různá zaměření. Děti se povinně učí 
finštinu, švédštinu a angličtinu, další jazyky jsou 
volitelné. Dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami se učitel věnuje spolu se speciálním 
pedagogem. Ve škole je školní kouč pro učitele, 
děti i jejich rodiče, školní psycholog, zdravotní 
sestra a školní lékař, kariérní poradce a sociální 
pracovnice. V první a druhé třídě děti jsou hod-
noceny slovně, později pak známkou nebo body. 
Už sedmdesát pět let mají děti obědy zdarma. 
Některé školy se specializují na hudební, drama-
tickou nebo taneční výchovu, některé např. na 
design. Velkou přestávku děti tráví za každého 
počasí venku nebo si mohou chodit číst do tě-
locvičny. Celkově je podporováno čtenářství, 
přírodovědné vzdělání a pracovní výchova (pro 
všechny šití na stroji, práce se dřevem a kovem 
ve vybavených dílnách, pletení,…). Školy jsou 
dobře vybavené pomůckami. Chodby škol jsou 
prostorné, i zde probíhá dělená výuka nebo 
práce ve skupinách. Děti jsou za své vzdělávání 
odpovědny. Pěstuje se třídní pospolitost. Pobyt 
ve finských školách pro nás byl velice inspirující. 
Každá škola, kterou jsme navštívili, byla trochu 
jiná. Celkový obraz o finském školství bychom 
však mohli hodnotit až po delším pozorování. 
V mnoha věcech jsme našli hodně společného 
nebo podobného.

Mgr. Eva Cacková, Mgr. Kateřina Sobotková

Beseda s panem Potměšilem

V pondělí 4. listopadu jsme my, žáci devátých 
ročníků, měli besedu o sametové revoluci. Na-
vštívil nás herec Jan Potměšil, který nám povídal 
o tom, jak revoluce probíhala. Pan Potměšil nám 
vyprávěl své zážitky z té doby – mluvil o tom, jak 
se svými přáteli podnikali tzv. spanilé jízdy (jezdili 
různě po republice a říkali lidem o tom, co se děje 
v Praze). Povídal nám také o své autonehodě, 
o tom, jak to probíhalo na demonstracích, o tom, 
jak ho vyslýchali a podobně. Také jsme zhlédli 
film Z deníku Ivany A., který nám přiblížil celý rok 
1989. Beseda byla velmi zajímavá a poučná, moc 
se nám líbila. Jsme moc rádi, že nás pan Potměšil 
navštívil a mohl nám předat své zkušenosti.

Katka Peciválová a Klárka Kobíková, 9.A

2. místo v okrese – florbalový turnaj 
pro 1. stupeň

Dne 5. 11. se v Příbrami utkalo dvanáct florbalo-
vých týmů, aby svedly líté boje o dobré umístění 
v okrese. Naše družstvo se probojovalo až do fi-
nálových zápasů přes týmy: ZŠ Sedlčany, ZŠ Mi-
lín a ZŠ Březnice. Z dalších skupin také postoupi-
la ZŠ Rožmitál a ZŠ Bratří Čapků. Všechna utkání 
mezi těmito třemi týmy měla opravdu pěknou 
úroveň a zvláště poslední utkání, mezi naší ško-
lou a školou Bratří Čapků, bylo hrou nejlepších. 
Zde nám prvenství uteklo o vlásek, když jsme 
nedokázali udržet remízový stav a v poslední 
minutě jsme inkasovali branku a prohráli 4:5. 
Druhého místa v tomto turnaji si opravdu ce-
níme a děkujeme všem, kteří se o tento úspěch 
zasloužili. Za naši školu nastoupili:
Z V.C Michal Duba, z V.B Nikola Szabová a Sebas-
tian Jager, z IV.A Nicola Šustrová a Antonín Fejk, 
z IV.B Filip Šantora a Tomáš Hrubý, z III.B Jakub 
Šimek a Antonín Panuška.

Mgr. V. Petrásková

Evropský certifikát kvality na 2. ZŠ Dobříš
Mezinárodní projekt Discovering 
a New Island, na kterém jsme bě-
hem loňského roku ve škole pra-

covali, dostal nejvyšší možné ocenění. Byl nám 
udělen Evropský certifikát kvality (European 
Quality Label), který dostává za vynikající práci 
na projektu učitel z naší školy, Lucie Jindráková, 
M.B.A. Toto ocenění je důkazem toho, že práce 
našich žáků a pedagogů odpovídá vysokým ev-
ropským měřítkům. Projekt se umístil mezi nej-
lepšími evropskými projekty roku 2019. Velký dík 
patří samozřejmě i všem žákům, kteří na projektu 
pracovali. Je to jedinečný úspěch a vážíme si ho.

Mgr. B. Pallagyová, ředitelka školy

Podzimní sportovní úspěchy 
Ve čtvrtek 10. 10. 2019 dívky z 5. ročníku po vy-
hraném okresním kole ve vytrvalostním běhu 
vyrazily s příbramskými atlety reprezentovat 
náš okres na krajské finále do Kutné Hory. I přes 
ranní komplikace s dopravou se dívky s vytr-
valostním během v terénu vypořádaly skvěle 
a v krajské konkurenci vybojovaly 2. místo. Re-
prezentovaly nás N. Špindlerová, A. Matoušová, 
J. Kahounová a L. Menclová.
V okrskovém kole v mini fotbalu chlapci po-
stoupili do okresního finále a po parádních vý-
konech vybojovali konečné 2. místo v okrese 
Příbram.
V přespolním běhu pak skončili naši chlapci 
a dívky v konkurenci 17 škol na úžasném 3. mís-
tě v okrese Příbram. 

Všem reprezentantům děkujeme a gratulujeme 
k dosaženým výkonům!

Vojtěch Paul
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Dokončení akce „Venkovní učebna 
s naučnou přírodní zahradou“

V areálu 2. ZŠ Dobříš byla o prázdninách mezi 
třetím a čtvrtým pavilonem postavena venkovní 
učebna – dřevěná, ze tří stran otevřená stavba 
se sedlovou střechou, vybavená stoly a lavicemi. 
Aby tato část školního pozemku byla ještě hezčí, 
vysadili žáci okolo učebny okrasné keře a u  je-
diné pevné stěny stavby byly na terén polože-
ny rámy a upraveny zvýšené záhony osázené 
cibulemi tulipánů a dalších jarních květin. Žáci 
společně se svými učiteli také usadili nášlapné 
kameny pro přístup k učebně. Okolní terén, po-
užívaný při stavbě, srovnali, uhrabali a oseli trav-
ním semenem. I podél oplocení je nový záhon 
osázený okrasnými keři. Až všechny vysazené 
keře povyrostou a na jaře vždy rozkvetou, bude 
ve venkovní učebně velmi příjemné prostředí.
Projekt venkovní učebny s naučnou přírodní za-
hradou byl spolufinancován ze Státního fondu 
životního prostředí ČR částkou 394 976 Kč, cel-
ková cena celého projektu je 532 400 Kč.

Ing. Jitka Šafářová, 
odbor místního rozvoje

„Vždy je cesta aneb 
Ztracený bílý muž 
a pochroumaný pes 
napříč kontinenty“

je název knihy spisovatele, dobrodruha a ces-
tovatele Honzy Drobného, který přijal pozvá-
ní a navštívil naši školu dne 12. 11. 2019. Jeho 
stand-up s promítáním z Peru a Thajska byl plný 
životních okamžiků, nečekaných situací a dob-
rodružství. Honza nám svým milým a přátelským 
přístupem dokázal, že i ve složitých situacích, 
kterých zažil ve svém životě několik, lze nahlížet 
na věci z různých úhlů pohledu a že je důležité 
neztrácet smysl pro humor, klid a rozvahu.

Nakonec se pochlubil i svou úžasnou psí smeč-
kou a nabídl nám možnost koupit si jeho knihu, 
ke které připojil podpis s věnováním.
Celý výtěžek z dobrovolného vstupného byl vě-
nován dětskému domovu Korkyně. Z prodeje 
knih také nemalá část poputuje na pomoc osiře-
lým dětem v Peru (Nadační fond Inka), na výcvik 
asistenčních psů a další. 

Ing. Mgr. Hana Petráková Hartmannová

Záložka do knihy spojuje školy 

Žáci třetího, pátého, sedmého, osmého a de-
vátého ročníku se zúčastnili již 10. ročníku 
česko-slovenského projektu „Záložka do knihy 
spojuje školy“. V hodinách výtvarné výchovy 
jsme s žáky vytvořili 150 kusů knižních záložek 
tematicky zaměřených k podpoře čtení knih. Při 
této výtvarné aktivitě jsme zažili mnoho zábavy, 
radosti a společně jsme objevovali krásu, moud-
rost i humor knih. Součástí této akce bylo také 
navázání spolupráce se ZŠ Družstevná pri Hor-
náde. Výměna záložek probíhala formou poš-
tovního balíčku ze Slovenska na Dobříš a zpět.
Děti si darované záložky prohlédly a společně 
rozdaly. Tato vzájemná výměna udělala radost 
všem u nás i na Slovensku.

Mgr. Štěpánka Cihelková, Mgr. Adéla Zbíral

Zážitkové workshopy nás zavedly 
do historie
Post Bellum je nezisková organizace, která od 
roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pa-
mětníků klíčových momentů 20. století. Nabízí 
také realizaci zážitkových workshopů pro žáky 
základních škol, v rámci kterých žáci prožijí 
skutečné příběhy, vstupují do rolí, vciťují se do 
životních situací těch, kteří zlomové okamžiky 
20.  století prožili. Následně se zamýšlejí nad 
příčinami i následky konkrétních historických 
událostí. 
Žáci 8. ročníku tak prožili postupnou proměnu 
atmosféry 30. let v Československu prostřed-
nictvím workshopu „Doma a jinde“. Sledovali 
život židovské dívky Evy a vzestup antisemiti-
smu a  xenofobie ve společnosti. Žáci 9. roční-
ku vstoupili do 50. let 20. století workshopem 
s názvem „Den, kdy se mlčelo“ a v rolích obyva-
tel malé vesnice na Domažlicku si prožili dobu 
kolektivizace. Lektoři, kteří s žáky pracovali, byli 
nejen velmi dobrými režiséry, ale také s žáky dis-
kutovali, zajímali se o jejich názory a pohled na 
reálné historické události. 

Eva Kašparová

Žáci a učitelé ZŠ Dobříš, Lidická 384
vás srdečně zvou na 

ADVENTNÍ 
SETKÁNÍ 
JARMARK, 

OBČERSTVENÍ 
A BESÍDKA

10. 12. 2019
14–17  hod.

v budově naší školy

Sametový listopad

„Paní, viděla jste to? Viděla 
jste, co maj' na tý nový škole 
vyvěšený? Chápete to? No to 

mi teda vysvětlete, co má tohle znamenat?!“

Milá paní, já vám to ráda vysvětlím. Naše škola 
vnímá události 17. listopadu 1989 jako velmi dů-
ležité. Proto jsme také letošní kulaté výročí chtě-
li dětem důkladně připomenout. Vše odstarto-
val celoškolní projekt, při kterém děti pracovaly 
ve skupinách napříč všemi ročníky. Prostřednic-
tvím několika stanovišť se tak seznámily s his-
torickými okolnostmi této události, s důležitými 
osobnostmi, měly možnost vyslechnout si au-
tentické zážitky účastníků listopadové demon-
strace. Jedno stanoviště bylo věnováno tomu, 
jak se lidem v naší zemi žilo v době před listo-
padem 1989 a co se v životech lidí poté změnilo. 
Dobu, ze které byla naše země tímto převratem 
vysvobozena, jsme dětem přiblížili právě všemi 
těmi dobovými artefakty, které „zdobily“ naši 
školu po celý druhý listopadový týden. 

Změna přišla až po 17. listopadu...
Na celoškolní projekt navazovaly i další aktivity 
věnující se této události. Některé třídy podnik-
ly cestu do Prahy, aby si prošly trasu průvodu 
17.  listopadu. Čtvrtá třída to měla i s doprovo-
dem a komentářem jedné z maminek, která 
sama byla účastnicí této akce. Nezapomněli 
jsme ani na výstavu fotografií Jana Šibíka na 
Staroměstské radnici.
Tématu svoboda/nesvoboda jsme se věnovali 
i v rámci naší další školní práce, například při 
čtenářských lekcích. Listopad byl u nás zkrátka 
„sametový“.
Jsme velmi vděčni za to, že můžeme žít ve svo-
bodné zemi a že naše školní děti si mohly uvě-
domit, jaký dar jsme sametovou revolucí získali.

Markéta Svobodová, učitelka ZŠ Trnka
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Lesní školka Dítě v lese organizuje programy  
i pro dospělé

Když se řekne „lesní školka“, představíme si větši-
nou děti celoročně pobíhající na čerstvém vzdu-
chu. Mokrovratská lesní školka Dítě v lese se ale 
nestará jen o rozvoj dětí, také zapojuje dospělé-
ho. „Adventní PoBytí v jurtě“ vám pomůže najít 
cestu k sobě, do zákoutí vašich srdcí i duší.
Už deset let udává mokrovratská lesní školka 
Dítě v lese tón a inspiranci nově vznikajícím 
školkám podobného typu na Příbramsku. Mi-
luše Jekoschová, zakladatelka této lesní školky, 
říká: „Cítila jsem potřebu něčeho jiného, než je 
klasické státní vzdělávání pro předškoláky, pro-
to jsem se rozhodla založit vlastní lesní školku, 
i když to nebylo nic lehkého.“
Celostní vzdělávání, rozvoj nejen těla, ale také 
duše dítěte, inspirované walfdorskou pedagogi-
kou, celoroční pobyt dítěte v přírodě, sledování 
změn kolem sebe i v sobě, které jsou dány cyk-
lem ročních období, malý kolektiv umožňující 
navázat hlubší přátelství a pevnější vzájemné 
vztahy, to vše a mnoho dalšího přináší dětem 
pobyt v lesní školce.
Oproti klasickému vzdělávacímu systému při-
náší lesní školka ještě jeden benefit. Komunitu 
podobně smýšlejících a vzájemně se oboha-
cujících lidí. Do školkového života jsou aktivně 
zapojováni také rodiče, kteří mají možnost při-
blížit se svému dítěti v prostředí, kde tráví čas, 
když oni musejí pracovat. Mají tak jedinečnou 
možnost sledovat rozvoj svých dětí na vlastní 
oči, řadu činností si pak mohou také prožít na 

vlastní kůži a lépe tak pochopit, co jejich děti 
prožívají vstupem do školky, který pro mnohé 
děti i dospělé představuje nesnesitelnou trýzeň 
odloučení. V lesní školce nikdo nikdy není sám. 
Význam komunity lesní školky Dítě v lese se 
úžasně projevil na přípravách i během samotné 
oslavy desátého výročí školky, které proběhlo 
letos v říjnu s velkým ohlasem a které navštívila 
téměř stovka bývalých i současných žáků, jejich 
rodičů, prarodičů, tet, strýců, babiček i dědečků.

Programy pro ženy
Lesní školka tedy už ze své podstaty nikdy neby-
la a nikdy nebude jen pro děti. Svou důležitou 
roli zde budou vždy hrát také dospělí. Majitelka 
školky myslí i na jejich potřeby a během roku 
připravuje programy pro nás, kteří více než děti 
žijeme ve stresovém a uspěchaném životě, jehož 
negativní důsledky často ovlivňují i naše děti.
Nejbližší akcí, které se můžete zúčastnit je „Ad-
ventní PoBytí v jurtě“, které by vás před blížícím 
se náročným obdobím Vánoc mělo uklidnit 
a naladit na vaše vnitřní já. Akce začíná 29. 11. 
a potrvá do 1. 12. Miluše Jekoschová o progra-
mu říká: „Vydáme se samy k sobě, do zákoutí 
našich srdcí i duší. Zastavíme své myšlenky, 
abychom měly dostatek prostoru si pomalu, 
opravdu pomalu, ale zato velice důkladně po-
skládat všechny své priority, své skutky a činy, 
své sny a  cesty, kudy dále směřovat a které 
opustit. V  ženském kruhu bezpečí. Budeme si 
moci dovolit být samy sebou. Večer zasedneme 
ke kamnům a tichý praskot dřeva nám dovolí 
sobě vyprávět svůj vlastní příběh – příběh, který 
chceme žít.“
Program je určen každému, kdo cítí potřebu mít 
třeba i po dlouhé době tři dny jen pro sebe, což 
je dostatečná doba k tomu se zastavit a nadech-
nout se, kdo by chtěl zažít unikátní adventní 
rituál a domů si přinést krásný adventní věnec, 
kdo hledá nové zážitky a zkušenosti, nová přá-
telství i zpětnou vazbu ke svým otázkám.

Tereza Todorová

Adventní koktejl 

Po listopadových akcích školy, jejichž vrcholem 
byl adventní koncert v Zrcadlovém sále dobříš-
ského zámku, vstupujeme do bohatého prosin-
cového dění.
V posledním měsíci kalendářního roku naše hu-
dební škola pořádá nebo se spolupodílí na vel-
kém množství různorodých akcí, z nichž si jistě 
každá z nich najde svou cílovou skupinu. 
V neděli 1. 12. zazpívají žáci Sylvy Krobové k roz-
svícení vánočního stromku v Nové Vsi pod Pleší, 
v pondělí 2. 12. proběhne interní večer třídy Syl-
vie Krobové v komorním sálku školy, 5. 12. inter-
ní večer třídy Petra Kafky v sále školy. 
V pátek 6.12. vystoupí žákyně ze třídy Lucie Tóth 
na slavnostním uvedení nového titulu Arabes-
ky Milana Dvořáka v ZUŠ Taussigova v Praze, za 
přítomnosti autora a za podpory vydavatelství 
Českého rozhlasu. 
V sobotu 7. 12. vystoupí žákyně a žáci taneční-
ho a hudebního oboru na dobříšském zámku 
v rámci vánočních trhů, konaných pod záštitou 
hraběnky Colloredo-Mannsfeld. V pondělí 9. 12. 
ve výstavním sále kulturního domu Dobříš kon-
certuje houslový soubor se svými hosty, pod 

vedením Karla Čiháka. 14. 12. vystoupí žáci pě-
veckého oddělení na zámku Březnice, v rámci 
adventních prohlídek.
V pondělí 16. 12. se uskuteční tradiční předvá-
noční vystoupení tanečních tříd Jany Kundrá-
tové – dvě dopolední představení pro školky 
a  školy, večerní od šesti pak bude určeno pro 
širokou veřejnost.
19. 12. ve velkém sále kulturního domu proběh-
ne vánoční koncert žáků sekce elektrických a bi-
cích nástrojů, na kterých se v různých formacích 

Listopadový projekt 
na ZŠ Lidická
Česká republika slaví 30 let od 
sametové revoluce. Naše škola 

se k oslavám připojila a druhý listopadový tý-
den pracovala na projektu, který byl realizován 
v rámci OPVV (číslo výzvy: 02_18_063, název 
výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR 
v prioritní ose 3 OP). 
Žáci druhého stupně navštívili 7. 11. dobříšský 
archiv, kde se seznámili s dokumenty, předměty 
a situací na Dobříši.

V pondělí 18. listopadu vyvrcholil projekt pře-
hlídkou výsledných prezentací všech tříd v  tě-
locvičně školy. K vidění byly různé předměty 
z osmdesátých let, hrálo a tancovalo se na pís-
ničky Michala Davida a navštívili jsme školní 
třídu ze stejného období. Děti byly dále sezná-
meny s osobnostmi doby před revolucí i po ní 
a se zaujetím poslouchaly vyprávění o životě 
v době normalizace, týkající se bydlení, nakupo-
vání, docházky do školy a přípravy na budoucí 
povolání. Porovnaly současný a tehdejší jídelní 
lístek a zjistily, že zde se velké změny v nabídce 
hotových jídel spíš nevyskytují. 
Práce na projektu se dětem líbila a pracovaly 
s potěšením a zaujetím. 

Mgr. Michaela Fejtová Krajská

představí žáci ze tříd Tomáše Lišky, Petra Tuháč-
ka, Martina Voděry a Libora Vokatého.

Na všechny akce vás srdečně zveme a těšíme se, 
že se přijdete potěšit hudbou či tancem, a zá-
roveň mladé umělce podpořit svou přítomnos-
tí. Protože nejen pro rozvoj svěřených talentů 
a pro vlastní potěšení, ale i pro vás, vážené pub-
likum, i pro vás to všechno děláme :-).

Hezký advent přeje Lucie Tóth, 
ZUŠ Dobříš
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Podzimní akce 2. mateřské školy Dobříš

Je zvykem, že aktivity v naší mateřské škole směřují hlavně do oblasti hudby. Zpěv a tanec nás těší. 
První říjnový den děti zazpívaly a zatančily v anglickém parku ke Dni seniorů, v rámci akce „Aktivní 
stáří“. Své první letošní vystoupení si velmi užily, stejně jako zaslouženou odměnu.
Následující hudební aktivitu jsme prožili v Základní umělecké škole v Dobříši. Pod vedením pana 
učitele Kafky vystoupila řada žáků školy, kteří nám předvedli hru na rozličné hudební nástroje. Pro 
naše předškoláky bylo vystoupení velmi motivační a již nyní se řada z nich rozhoduje, na který hu-
dební nástroj budou hrát.

Konec roku 
s Dobříškem 
V letošním roce slaví Dobříšek dvě vý-

ročí. Již tradiční 15. ročník Lampionového prů-
vodu opět trhl rekord. Přes chladnější, až jemně 
deštivé počasí jsme zaznamenali 3 200 účastnic 
a účastníků. A to nás velmi těší!
Bez pomoci desítek dobrovolných rukou by tato 
akce nemohla ani vzniknout, proto předně vám 
patří naše DĚKUJEME! (speciální poděkování 
patří ženám TJ Sokol a  žákyním a žákům z 1. ZŠ 
Dobříš za zvláště početnou podporu :).

V letošním roce jsme připravili novinku v podo-
bě PLANETÁRIA a BOJOVKY. A bojovka to byla 
nejen pro vás!
Např. nepříjemný vtípek v podobě sesbíraného 
světelného značení a několikanásobně větší zá-
jem o bojovku, s nímž jsme nepočítali, prověřily 
naši schopnost týmové spolupráce a schopnost 
řešit krizové situace.
Někteří z vás šli tedy více potmě, než bylo zámě-
rem. I přesto jsme obdrželi rekordní počet vy-
plněných lístků: 178. Z 18 správných odpovědí 
jsme vylosovali tři, které získávají poukaz na 3D 
a 4D projekci do multikina.
Ze všech odpovědí jsme pak vylosovali další tři, 
které obdarujeme knihou, ilustrovanou akade-
mickým malířem a lektorem našich kurzů Miro 
Pogranem. 
Nejvíce jste chybovali v otázce č. 10: O jaký 
ročník Lampionového průvodu se jedná; a též 
v otázce č. 15: Jak se jmenuje škola, kde studova-
la lektorka tance Štěpánka Mancová? Tak vězte, 
že je to Duncan centre, kde se věnují především 
současnému tanci a vyjádření skrz pohyb. Pokud 
chcete vědět, jak to vypadá, přijďte se podívat. 
V kurzech pro dospělé a větší děti je ještě volno.  
Taneční lekce pro děti od 7 do 10 let
Po 17.00–18.00 hod.
Taneční lekce pro dospělé
Po 18.00–19.00 hod. 
Velmi děkujeme městu Dobříš za finanční pod-
poru a zámku Dobříš, tedy společnosti Collore-
do-Mannsfeld, s.r.o. za umožnění konání akce 
v tak krásném prostředí. Naše poděkování patří 
i Jednotce sboru dobrovolných hasičů Dobříš, 
kteří každým rokem hlídají, aby všechny svíčky 
v pořádku dohořely a park jsme opustili tak, jak 
jsme do něj přišli.  
V letošním roce slaví Dobříšek již 18 let své 
existence. Děkujeme zakladatelkám a  vítáme 
v našich řadách nové rodiče – maminky i tatínky. 
Pokud se chcete přidat, ozvěte se, vaše nápady 
a náměty mohou ožít třeba již v příštím roce. 
Aktuální informace, přihlášky, rozvrh a ceny 
najdete na našem rezervačním systému 
Webooker, odkaz přes webové stránky www.
dobrisek.cz nebo na https://www.facebook.
com/dobrisek, e-mail: info@dobrisek.cz, adresa: 
Na Nábřeží 1650, Dobříš. Telefon: 608 906 559. 

Vrcholem našeho podzimního hudebního pro-
gramu byl výlet do Prahy na představení FOK 
pro nové generace. Ten byl tentokrát věnován 
českému hudebnímu skladateli Bedřichu Sme-
tanovi. Na pořady FOK do kostela sv. Šimona 
a Judy jezdíme s předškoláky pravidelně každý 
rok a vždy se nám hudební nápady z dílny Amál-
ky Třebické velmi líbí.
V rámci nehudebních aktivit se naše děti také 
nenudily. Do mateřské školy přišel zástupce 
Městské policie Dobříš s mobilním dopravním 
hřištěm. Děti si na tomto hřišti vyzkoušely jízdu 
a seznamovaly se se základními pravidly bez-
pečného provozu.

Další neméně zajímavou akcí byla návštěva Ze-
mědělského muzea v Praze. Interaktivní výstava 
s pedagogickým výkladem o rybníkářství v Če-
chách byla opravdu nevšedním zážitkem. Edu-
kativní program se nám podařilo uspořádat ve 
spolupráci s Místní akční skupinou Brdy–Vltava. 

V měsíci říjnu jsme stihli navštívit i Planetárium 
Praha. Prohlídka planetária a druhý díl pohádky 
Polaris byla velmi zajímavá a poučná.
Do mateřské školy k nám často zavítají i „diva-
délka z ulice“. Pozvání přijalo divadlo „Dokola“ 
s pohádkou Dobrodružství skřítka Kuka, divadlo 
„Basta Fidli“ s pohádkou O Tureckém rybáři a di-
vadélko „Z pytlíčku“ s pohádkou Prasečí slečinky.
Do konce kalendářního roku nás čeká výlet do 
Hudebního divadla Karlín na muzikál Královna 
Kapeska.
Aktivně budou děti samy vystupovat na zámku 
Dobříš v rámci benefičního večera Nadačního 
fondu Zdeňky Žádníkové. Dále je čeká vystou-
pení pro seniory v kulturním domě Dobříš, a to 
u příležitosti mikulášského posezení. Rozdávat 
radost a potěšit svým vystoupením půjdeme 
i seniory dobříšského pečovatelského domu.
2. mateřská škola Dobříš se od září 2019 zapoji-
la v rámci operačního programu „Výzkum, vývoj 
a vzdělávání“ do výzvy Šablony II. V rámci aktivit 
našeho projektu jsme v září uskutečnili první se-
tkání s rodiči na téma „školní zralost“. V prosinci 
plánujeme druhé setkání na téma „logopedie“. 
Projekt také zahrnuje vzdělávání pedagogů 
v  oblasti ICT a cizích jazyků a projektové dny 
v mateřské škole i mimo ni. Z evropského fondu 
je na dobu dvou let financován i školní asistent.
V závěru letošního roku nás čeká slavnostní vá-
noční posezení s rodiči dětí, na kterém tradičně 
vystoupí děti všech tříd se svým hudebním pořa-
dem.  R. Chovanečková

Prosinec v Čajovně Dobříš

Živě z čajovny – Cti Hang (pátek 13. 12. od 
19.00) Zveme vás do čajovny na koncert ne-
tradičního nástroje hang drum. Hang drum je 
původně meditační hudební nástroj, který vás 
svými tóny okouzlí. Zahraje nám Ctirad Ma-
cháně. Na své hudební cestě si prošel od folku 
a popu přes punk, rock a metal, aby dospěl k hu-
debnímu minimalismu v podobě hang drumu. 
Po více než 12 letech koncertování s kapelami 
a jinými hudebními tělesy otevírá svůj první só-
lový projekt s tímto magickým ocelovým po-
kladem. V propojení jednoduchých a čitelných 
melodií s  promyšlenými rytmy se inspiruje ze-
jména v přírodě Lužických hor, která tvoří nedíl-
nou součást autorova života. Výsledné skladby 

představují kombinaci originálních kompozic, 
muzikantovy energie a slovy nepopsatelných 
vibrací, které jsou s hang drumem spojeny.
Projekt Živě z čajovny je spolufinancován for-
mou veřejné finanční podpory městem Dobříš.
Vstupné dobrovolné, rezervace místa na emai-
lu katerina@cajovnadobris.cz nebo telefonu: 
774 029 339
Silvestr v čajovně (úterý 31. 12. od 18.00) 
Oslava nového roku je v čajovně již téměř tradi-
cí. Chcete-li si užít klidnějšího silvestra, rádi vás 
uvidíme. Deskovky, čajové drinky a silvestrovské 
pochoutky samozřejmostí.
Sheng Zhen qi gong (každou sobotu 10.00–
11.15) je cvičení kultivující naši životní energii, 
otevírající naše srdce a zklidňující naši mysl. Pro-
střednictvím série cviků a meditací zbavuje naše 
tělo stagnující energie a následně tělo přijímá 
životadárnou energii. Qi-gongem provází Alena 
Durajová.
Jóga v čajovně (každé pondělí 20.00–21.30 
a každou středu 19.30–21.00). 

Otevírací doba: sobota a neděle 17.00–22.00.
Ve čtvrtek a v pátek možná rezervace.
Příkrá 342, www.cajovnadobris.cz, 
katerina@cajovnadobris.cz.

Kateřina Försterová
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Připravujeme na leden 2020

9. 1. Vernisáž výstavy obrazů pod ná-
zvem Zírání – kolektivní výstava šesti 
výtvarníků. 

14. 1. Na kus řeči s paní Jiřinou Bohdalo-
vou. 

Do zdejšího křesla pro hosta usedne dáma, 
která přináší radost již po generace – paní 
Jiřina Bohdalová. Tato vynikající herečka se 
s diváky podělí o zážitky ze své dlouholeté 
umělecké kariéry, zavzpomíná na své kole-
gy a na konci pořadu bude čas i na otázky 
z publika.
19. 1. Lapač snů – tvoření v Muzeu hraček 

na zámku.
22. 1. Na správné adrese (Marc Camole-

tti) – hraje Dobříšský divadelní spolek 
KRUH

24. 1. Vltava – koncert

 � Výstava fotografií Hany Rysové – Listopad 
89 a dny poté...

Hana Rysová (1945) profesionálně fotografuje 
od roku 1964. Fotila řadu významných osob-
ností ze společenského a uměleckého prostředí, 
spolupracovala s fotografem Karlem Plickou, 
geologem Václavem Cílkem, sochařem Mojmí-
rem Preclíkem nebo s písničkářem Janem Bu-
rianem. Od roku 1974 uspořádala 101 výstav. 
Je spoluautorkou mnoha knih. Žije a pracuje 
v  Praze a na Dobříši. V roce 2017 obdržela za 
svůj přínos městu na poli kultury Cenu města 
Dobříše. Tematické okruhy její tvorby jsou velmi 
rozmanité, od předrevolučních fotografií bigbí-
ťáků i osobností disentu a kultury vůbec, až po 
snímky krajiny, stromů, kamenů či architektury, 
které jsou charakteristické pro její tvorbu po-
sledních dekád.
Na této výstavě vám ale chceme představit její 
dokumentární snímky listopadových událos-
tí r. 1989, které, jak věříme, svou autentičností 
a  pravdivostí zaujmou nejen pamětníky, ale 
i generace o mnoho mladší…
Výstavní sál KD Dobříš. Výstava potrvá do 
22. 12. 2019. Otevřeno po–čt 8.30–16 hod., 
pátek a sobota zavřeno, ne 14–16 hod. Vstup 
zdarma!

 � 6. 12. Setkání se sv. Mi-
kulášem a rozsvícení 
vánočního stromu

Tak jako každý rok přiví-
táme advent a blížící se 
vánoční svátky na dob-
říšském náměstí spolu 
se sv. Mikulášem a jeho 
družinou. 

Program a účinkující:
16.00  Zahájení a kulturní program (dobříš-

ský divadelní spolek KRUH): Pěvecký 
sbor Jeřabinky ZUŠ Dobříš, pěvecký 
sbor Lentilky ze 4. MŠ Dobříš a další kul-
turní program

17.00 Příchod sv. Mikuláše s družinou a mi-
kulášská dětská besídka

18.00 Fanfárový orchestr Josefa Janouška 
– VÁNOČNÍ TROUBENÍ 

18.20 Zdravice starostky města a rozsvícení 
vánočního stromu

18.30 Ohňostroj 
Podvečerem provází Ivan Sutnar a Tomáš Ka-
dlec.  
Nebudou chybět ani stánky s tradičním vánoč-
ním občerstvením, aby se zahřála nejen duše, 
ale i tělo. Těšíme se na vás!

Akci pořádá: KS Dobříš, dobříšský divadelní spo-
lek KRUH a město Dobříš. Partner akce: Dokas 
Dobříš, s.r.o.

 � 13. 12. Swing band Dobříš – adventní kon-
cert

Na tradiční adventní koncert vás zvou dobříšští 
swingaři. Kromě příjemné muziky se můžete tě-
šit na taneční vystoupení KUS žen Dobříš.
Společenský sál KD, pátek 13. prosince 2019 
od 19.00 hodin. Vstupné dobrovolné.

 � 15. 12. Taneční čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. 
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... 
Na všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlova-
cího spolku Dobříš. 
Společenský sál KD, neděle 15. prosince 2019 
od 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

 � 20.12. Vánoční koncert na zámku  
– VYPRODÁNO!!! 

Zazní vánoční hudba barokních mistrů G. P. 
Telemanna, W. A. Mozarta, Josefa Vejva-
novského a dalších. Účinkují: Prague Brass  
Ensemble a symfonikové Českého rozhlasu 
se svými sólisty, slovem provází herečka Zuza-
na Kajnarová. Režie koncertu Ludvík Sklenář. 
Pořádá KS Dobříš.

Více o účinkujících: Počátky Pražského žesťo-
vého souboru sahají do roku 1979, kdy trom-
bonista Jan Votava a hornista Jiří Lisý založili 
během studia Žesťové kvinteto posluchačů 
Pražské konzervatoře. Prague Brass Ensemble 
vystupuje na prestižních festivalech, jako je Fes-
tival Internationale di Ottoni v Itálii, 1. světový 
festival žesťových nástrojů v Magdeburku, Sum-
mer Band Festival v Jižní Koreji, Smetanova Lito-
myšl a dal. Herečka Zuzana Kajnarová působí 
v  Městských divadlech pražských, hostovala 
také v Divadle na Vinohradech, v Divadle Na Je-
zerce a v Divadle Viola. Do povědomí filmového 
publika vstoupila především rolí Dorotky v di-
vácky úspěšné pohádce Anděl Páně. Hrála rov-

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ  
pro rodiče s dětmi 

Muzeum hraček Dobříš 
– zámek Dobříš
Neděle 8. 12. 2019.
Přijďte si vytvořit vá-
noční ozdoby z vosku 
a přírodních materiálů.
Tvořit budeme od 
12.30 do 16.00 hod.
Cena: 20 Kč děti, 30 Kč 
dospělí. Materiál v ceně.

něž v televizních seriálech Místo v životě, Proč 
bychom se netopili, Přešlapy, Vyprávěj, Labyrint, 
Temný kraj nebo Specialisté. 
Zrcadlový sál zámku Dobříš. Pátek 20. pro-
since 2019 od 19.30 hodin.

POZOR, TIP NA NETRADIČNÍ 
VÁNOČNÍ DÁREK

Vstupenky na výjimečné 
posezení se skvělou he-
rečkou paní Jiřinou Boh-
dalovou (14. 1. 2020) si 
můžete zakoupit v  před-
prodeji od 10. 12. 2019 
v Informačním středisku 
Dobříš. Vstupné: 320 Kč. 
Vstupenky nelze rezer-
vovat. Zdroj foto: www.
divadlonajezerce.cz

Výlep plakátů:
KS Dobříš upozorňuje, že posledním výlepo-
vým dnem v roce 2019 je čtvrtek 19. 12.!!! Pla-
káty na tento výlep budou v KD přijímány nej-
později do středy 18. 12. 2019. Účtovány budou 
jako výlep od 24. 12. 2019.

Šťastné Vánoce, pevné zdraví 
a hodně příjemných setkání s kulturou 

v roce 2020 vám přeje
Kulturní středisko Dobříš

Pátek 6. prosince 2019, Mírové náměstí 
Dobříš od 16.00 hodin.
Důležité upozornění!!!
Ohňostroj bude i letos odpálen z bezpeč-
né a chráněné lokality, a to z tržiště za Ko-
páčkovým domem. Přesto žádáme občany 
a především mládež, aby dodržovala pokyny 
MP a nevstupovala do blízkosti odpaliště. 
Taktéž žádáme řidiče, aby v době od 17.00 
do 18.45 hod. neparkovali svá vozidla na 
přilehlých parkovištích (na tržišti a u tržiště 
vedle kadeřnického salonu) – hrozí nebezpe-
čí poškození vozidla. Děkujeme.
Pozor!!! Od 12.00 do 22.00 hod. bude ná-
městí uzavřeno pro autobusovou dopra-
vu. Autobusové zastávky budou přesunu-
ty na hlavní komunikaci. 

www.kddobris.cz
KULTURA A SPOLEČNOST
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Knihovna 
v prosinci

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, to nám to 
pěkně svižně uteklo! Máme tu poslední kus 
roku, advent, předvánoční poděšení i vánoč-
ní potěšení. A také pár posledních nabídek 
z knihovny:

ADVENTNÍ KALENDÁŘ – od 1. 12. až do  
Ježíška
Každý den dostane u nás jeden vybraný dětský 
i dospělý čtenář malý adventní dáreček! Kritéria 
výběru jsou tajná a každodenně proměnlivá – 
takže nikdy nevíte, zda to nebudete zrovna vy... 

Výtvarná dílna s Jíťou: ZVONKY Z KŘÍŽAL 
– pondělí 2. 12. od 12 do 17 hodin
Některé zvonečky zvoní – a jiné pro změnu voní... 
Vstup volný, materiál zdarma a jako vždy k tomu 
všemu Jíťa, která vám s úsměvem pomůže.

Listování: ODPAD – úterý 3. 12. – pro ZŠ 
a GKČD
Thrillerové scénické čtení o dětech ze slumu 
v  podání výborného souboru Lukáše Hejlíka 
ukáže teenagerům z dobříšských škol, jak se žije 
v zemích, kde skládka je domovem i místem za-
městnání...

Yvonna a Pavel Fričovi: BRASÍLIA – MĚSTO – 
SEN: úterý 3. 12. od 18.00

Brasília – ikona modernistického stylu, urbani-
stický experiment plný futuristických tvarů ar-
chitektury a utopických sociálních vizí. O tomto 
unikátním městě přednáší pro Malou dobříš-
skou univerzitu Yvonna Fričová. Stejnojmen-
nou knihu (a možná i několik dalších) Y. Fričové 
bude možno po přednášce zakoupit. Děkujeme 
MK  ČR za podporu programu.Vstupné 60 Kč; 
Káva/čaj v ceně. Nenechte si ujít!!!

KNIHOMRNĚ START – pondělí 16. 12. od 
10.00
Speciální program pro děti od 0 do 4 let s rytmy, 
říkankami, písničkami, pohádkou a pohybový-
mi, sociálními i dalšími různorodými prvky po-
řádáme jednou měsíčně, vstup volný. Nehodí se 
vám termín? Napište nám na knihovna.dobris@
seznam.cz, nabídneme vám jiný.

RUČPRČKY – úterý 17. 12. od 17.00 – ověřte si 
termín předem!!!
Co vás nenaučili v hodinách ručních prací ve 
škole, naučí vás hravě, s úsměvem a zadarmo 
lektorka Lenka Kšanová. Základy háčkování, ple-
tení, nové vzory a techniky, originální výrobky. 
Setkání jsou otevřená komukoli, bez předchozí 
domluvy; materiál a jehlice či háček s sebou! 
Pravidelně vždy druhé nebo třetí úterý v měsíci 
od 17.00 do 18.30. Vzhledem k tomu, že k datu 

ních čtenářů, navštěvují nás téměř všechny ško-
ly a školky ve městě (a mnoho dalších z širokého 
okolí) a  stovky neregistrovaných návštěvníků 
knihovny. 

Za posledních deset let stoupl počet našich 
čtenářů o 47 %. Ročně pořádáme kolem 800 
převážně vzdělávacích programů pro školy i ve-
řejnost, návštěvnost těchto programů je kolem 
15 000 osob ročně.

Dlouhodobé celostátní výzkumy jasně doklá-
dají těsný vztah mezi čtenářstvím a dobrými 
školními výsledky – „jedničkáři“ se rekrutu-
jí téměř bezvýhradně z dětí, které jsou od 
předškolního dětství vedeny ke knize a ke 
čtenářství: jsou schopny daleko lépe se orien-
tovat v textu a vůbec lépe porozumět školní vý-
uce. Proto jsme vloni odstartovali nový projekt 
pravidelných programů pro předškolní děti (0–4 
roky) s  rodiči; v současnosti se ho účastní více 
než 100 dětí a po roce již sami vidíme zřetelné 
výsledky této práce. 

Knihovna se v posledních letech stává také čini-
telem v oblasti sociální. Naše práce s teenagery 
byla jedním z důvodů, proč jsme byli letos oce-
něni jako nejlepší knihovna pro děti a mládež 
v republice. Aktivity pro dospívající připravuje-
me jako program prevence patologických jevů 
v této skupině (drogové, alkoholové a jiné závis-
losti, kriminalita, sociální vyloučení). Již mnoho 
let také pracujeme jednou týdně s dětmi ze so-
ciálně slabých rodin i se seniory z Domova se-
niorů. Neméně důležitá je sama možnost trávit 
volný čas šest dní v týdnu v bezpečném a kom-
fortním prostředí a setkávat se zde s lidmi své 
věkové skupiny, a to bez jakékoli finanční zátě-
že. Vedle prepubescentů a pubescentů toho 
v  posledních letech čím dál častěji využívají 
právě senioři – tedy skupina ohrožená sociálním 
vyloučením nejvíce. Pro seniory pořádáme také 
studijní i kreativní programy.
Naše knihovna se stala přirozeným komunitním 
centrem, ve kterém si lidé zvykli domlouvat si 
pracovní i soukromé schůzky, prezentovat zde 
své zážitky, názory, schopnosti a vědomosti na 
různých besedách, přednáškách a worksho-
pech. Toto předávání zkušeností na místní úrov-
ni blahodárně posiluje sociální vazby v místě 
a výrazně přispívá k budování lokální kultury 
– komunita se tak stává sebevědomější a aktiv-
nější.
Se svým pravidelně obnovovaným knižním fon-
dem, doplněným o další moderní nosiče infor-
mací a vzdělávací pomůcky a hry plní dobříšská 
knihovna svou funkci v rámci republiky nad-
standardně: oproti průměrným 14 procentům 
obsluhované populace města (registrovaní 
čtenáři) je v naší knihovně přihlášeno téměř 
25 procent; máme o víc než třetinu delší ot-
vírací dobu, o 75 procent vyšší návštěvnost 
na hodinu provozu a o 103 procent vyšší ná-

uzávěrky DL nebylo jisté, zda Ručprčky v tomto 
termínu proběhnou, prosíme vás o ověření ter-
mínu!

Výtvarná dílna s Jíťou: ZIMNÍ KVĚTY DO 
VÁZY – pondělí 6. 1. od 12 do 17 hodin
Květy skoro lepší než živé vám pomůže vyrobit 
Jíťa. Ať to u vás doma pěkně kvete! Vstup volný, 
materiál zdarma.

BRASÍLIA – MĚSTO – SEN: výstava do konce 
ledna
Ať už jste byli na přednášce Y. Fričové o jednom 
z nejzajímavějších měst na světě, nebo ne, vý-
stavu si ujít nenechte!

KURZY V KNIHOVNĚ
Probíhají u nás tyto kurzy: ANGLIČTINA I PRO 
SENIORY, JÓGA S DÁŠOU, ŠACHOVÝ KROUŽEK 
a nově také RUČPRČKY. Více informací v knihov-
ně, na našem webu a facebooku. 

Děkujeme MPSV ČR za podporu těchto progra-
mů: Výtvarná dílna s Jíťou, Knihomrně a Anglič-
tina i pro seniory.

POMOZTE DĚTEM POZNAT HISTORII DOBŘÍ-
ŠE (a okolí)!
Chystáme se vydat dobříšské pověsti v atrak-
tivní formě barevného komiksu renomované-
ho autora Karla Jerieho. Hledáme možnosti 
financování tohoto projektu a prosíme vás 
o  jeho podporu. Přispět je možné do sbírkové 
kasičky v knihovně, infocentru, prodejně COOP 
a v zámecké restauraci nebo na sbírkový účet č.  
115-9851610297/0100. Děkujeme za podporu!

DÁRKOVÝ BALÍČEK MěK Dobříš: za cenu roč-
ního registračního poplatku (80/150/220 Kč) 
získáte (kromě průkazky) pro vaše blízké volný 
vstup na jednu z akcí knihovny dle vlastního 
výběru a malý dáreček. Zdá se vám, že někdo 
z rodiny či přátel pořád sedí doma? Darujte mu 
průkazku do knihovny! Máme otevřeno šest dní 
v týdnu a je k nám možné chodit bez koruny 
v kapse.

NOVOROČENKA + KALENDÁŘ AKCÍ

Ve vašem oddělení je pro vás opět připravena 
novoročenka s kalendářem nejdůležitějších 
programů knihovny na příští rok – nezapomeň-
te si ji vyzvednout.

A na závěr malé ohlédnutí za letošním rokem:

ROK 2019 V KNIHOVNĚ
V letošním roce proběhla v knihovně v rámci 
rekonstrukce sportovní haly výměna oken, za-
teplení a výměna topení. Ačkoli knihovna byla 
z důvodu stavebních prací uzavřena na tři mě-
síce, počet jejích registrovaných čtenářů opět 
stoupl: k datu uzávěrky DL máme 2 239 aktiv-
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vštěvnost na jednoho obyvatele, než je re-
publikový průměr. 

ROK 2020 V KNIHOVNĚ
Výše uvedené informace vysvětlují, proč je dob-
říšská knihovna v současné době na maximu 
svých možností. Pro další rozvoj služeb jí citelně 
chybí prostory (minimálně jeden velký a jeden 
malý přednáškový sál), a proto se v příštím roce 
budeme nuceni zabývat otázkou, co dál. Stav, 
kdy již nejsme schopni uspokojit zájem škol ani 
veřejnosti, považujeme za nedobrý… Dobrá 
knihovna je v moderní společnosti jedním ze 
základních pilířů zdravé komunity. 

A na závěr – jak máme v prosinci otevřeno:
Do pondělí 23. 12. včetně OTEVŘENO
úterý 24. 12. – čtvrtek 2. 1. ZAVŘENO

Milí čtenáři, přejeme vám krásný sváteční čas 
a pod stromeček aspoň jednu pěknou knihu. 
Spoustu dalších vám určitě Ježíšek přichystá 
u nás. Těšíme se na vás!

Z knihovny zdraví Romana Bodorová

Zločin na dobříšském 
okrese

Nová kniha, která by se mohla klidně nazvat 
i Černou kronikou dobříšského okresu, vám 
nastíní, s jakými zločiny jste se mohli setkat 
v  našem okolí na přelomu 19. a 20. století. 
Četníci měli plné ruce práce jak s nejtěžšími 
případy – vraždami, tak s drobnými přestup-
ky – krádežemi či rvačkami v hospodě. Při nich 
jim asistovali i městští strážníci, mezi kterými 
nejvíce vynikal Václav Brož. V neposlední řadě 
se můžeme v knize seznámit s prvními auto-
nehodami, které v té době nebyly ještě právě 
časté, přesto k nim ale docházelo častěji, než 
bychom si mysleli.
Nechceme vám vyčerpávajícím způsobem 
popsat historii zločinů na Dobříšsku, setkáte 
se zde pouze s tím nejzajímavějším, co řešila 
justice místního okresního soudu. Vypravme 
se tedy do časů našich pradědů a prabáb a po-
znejme případy, které měly být zapomenuty. 
Mimo Dobříše se kniha bude věnovat i obcím 
Stará Huť, Čelina, Daleké Dušníky, Voznice, 
Nový Knín, Malá Hraštice, Mníšek pod Brdy, 
Nová Ves pod Pleší a dalším. 

Kniha by měla být k dostání od 9. 12. v místním 
knihkupectví a informačním středisku, kromě 
toho i v Muzeu těžby a zpracování zlata v No-
vém Kníně. 
Autogramiáda proběhne na Zlatou neděli, tedy 
22. 12., v knihkupectví Houbalová v Dobříši, 
může však dojít k případné změně.  

Petr Kadlec

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…

Adventní čas patří na dobříšském zámku k ruš-
nějšímu období, kdy Zrcadlový sál přivítá mi-
lovníky hudby při vánočních koncertech a také 
expozice bude tradičně ozdobena v adventním 
duchu.
O víkendech se můžete těšit na adventní pro-
hlídky s výstavou příbramských betlémů od 
30. 11. do 22. 12.
Prohlídky budou probíhat i ve všední den, může-
te si je dopředu rezervovat v návštěvním centru. 
Druhým rokem bychom vás rádi pozvali na roz-
manitý vánoční trh pod záštitou paní Livie 
Colloredo-Mannsfeldové, který se bude konat 
v sobotu 7. 12. na nádvoří zámku od 11.00 
do 19.00. Přijďte načerpat vánoční atmosféru, 
zakoupit si různé, především ručně vyráběné 
dárečky, perníčky a vánoční dekorace, ochutnat 
rybí speciality, pečené sele, svařené víno, kávu 
či něco sladkého a zaposlouchat se do vánoč-
ních koled – v 16.00 vystoupí žáci ZUŠ Dobříš 
z tanečního a  hudebního oboru. Samozřejmě 
můžete navštívit i adventní prohlídky expozice.
V neděli 15. 12. vystoupí v Zrcadlovém sále od 
19.00 Jitka Zelenková a Jan Smigmator v do-
provodu Swinging Q.
V pátek 20. 12. od 19.30 se můžete těšit na kon-
cert Prague Brass Ensemble a symfoniků Čes-
kého rozhlasu se sólisty. Slovem bude provázet 
herečka Zuzana Kajnarová.
Tradičním vyvrcholením adventních akcí je 
vánoční koncert Příbramské fi lharmonie 
a  Vepřekova smíšeného sboru, který uvede 
dva koncerty J. J. Ryby – Českou mši vánoční, 
a to v sobotu 21. 12. v 17.00 a 19.30. 

Otevírací doba parků: Anglický park je v ob-
dobí listopad–březen přístupný v době od 8.00 
do 16.00 hodin. 
Za Správu zámku Dobříš přejeme všem krás-
né prožití vánočních svátků a pohodový 
nový rok 2020.

Adventní prohlídky na zámku Dobříš

30. 11. – 1. 12.
7.–8. 12.

14.–15.12.
21.–22. 12.

Nechte se unést klid-
nou předvánoční at-
mosférou na zámku 
Dobříš.
Součástí prohlídky 
zámecké expozice je 
VÝSTAVA BETLÉMŮ 
Spolku příbramských 
betlémářů.

Ve všední dny od úterý 3. 12. do pátku 20. 12. 
2019 je možné adventní prohlídku zarezervovat.
www.zamekdobris.cz

Zámek Dobříš

www.zamekdobris.cz
tel.: 318 521 240
info@zamekdobris.cz

Otevřeno celoročně: úterý–neděle
září–červen 8.00–16.30
červenec–srpen 9.00–17.30

Kulturní program na podzim a zimu 2019

30. 11. – 22. 12. Adventní prohlídky
7. 12. Adventní trhy na nádvoří zámku
15. 12. Vánoční koncert Jana Smigmatora, 
Jitky Zelenkové a Swinging Q
20. 12. Vánoční koncert KS Dobříš – Prague 
Brass Ensemble a symfonikové Českého roz-
hlasu
21. 12. Česká mše Vánoční – J. J. Ryba
Pravidelně aktualizované informace na:
www.zamekdobris.cz/kulturní program

Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické vás zve na 

ADVENTNÍ KONCERT
pěveckého sboru 

Ensemble Guillaume a jeho hostů,
řídí Lukáš Vendl

8. prosince 2019 od 13 hodin
Farní sbor ČCE, Husova 1556, Dobříš

dobris.evangnet.cz

Evangelický farní sbor v Dobříši, Husova 1556, srdečně zve veřejnost 
k adventním a vánočním pořadům v kostele a na faře:

25. 11. – 6. 12. AKCE KRABICE OD BOT – vý-
běr krabic s dárky pro děti se koná v dobříšském 
evangelickém sboru vždy v pátky (14.30–16.30) 
a neděle (10.00–12.00), případně po telefonické 
domluvě na č. 739 029 795.
1. adventní neděle 1. 12.
10.30 – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
2. adventní neděle 8. 12.
13.00 – koncert Lukáš Vendl a Ensemble Gui-
llaume
17.00 – Vánoční písně a koledy v podání Sou-
sedů z Druhlic

3. adventní neděle 15. 12. 10.30 – bohoslužby
16. 12. 17.00 – Vánoční koncert Gymnázia 
Karla Čapka Dobříš
19. 12. 18.00 – Divadlo Víti Marčíka, Vánoční 
příběh
4. adventní neděle 22. 12.
10.30 – Vánoční hra „Ďábelské vánoce aneb 
O moci bezmoci“ (autor: Zdeněk Šorm) – v po-
dání dětí z dobříšského a hořovického evange-
lického sboru
25. 12. Boží hod vánoční, 10.30 bohoslužby 
s vysluhováním večeře Páně

Samuel Hejzlar
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Pozvání na prosinec 2019
Do 8. 12. se v pastoračním centru koná výsta-
va „Když se barva potká s čárou“ – práce dětí 
z kroužku „Výtvarničení s Mirem a Danielou“. 
Od 16. 12. zveme na autorskou výstavu Danie-
ly Doubkové s názvem TICHO PO PĚŠINĚ. Vý-
stava potrvá do konce ledna 2020.

V sobotu 14. 12. od 16.00 do 18.00 si můžete 
přijít zatančit KRUHOVÉ TANCE s Evou Fenclo-
vou. Poplatek je 200 Kč (děti, senioři a rodiče na 
RD 150 Kč). V Pastoračním centru sv. Tomáše. 

Každý čtvrtek od 18.30 do 19.30 se koná 
ZDRAVOTNÍM CVIČENÍ (nejen) pro seniory – 
v Pastoračním centru sv. Tomáše. Jde o cvičení 
na zlepšení fyzické kondice a stability a na pro-
tažení svalů. Cvičení vede lektorka ze Seniorfi t-
nes, z.s., poplatek je 70 Kč.

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

ADVENT A VÁNOCE
Během adventní doby bude od 3. 12. každé úte-
rý ráno v 6.15 mše s rorátními zpěvy. 

V sobotu 14. 12. od 9.00 do 12.00 zveme na 
adventní duchovní obnovu, kterou povede 
Michal Němeček. Na závěr ve 12.00 bude mše. 
V Pastoračním centru sv. Tomáše.

Pro Betlémské světlo si můžete přijít v pondělí 
23. 12. od 14.30 do 15.00 do kostela v Dobříši. 
Od 15.00 do 17.30 bude možnost vyzvednout si 
jej v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Na Štědrý den v úterý 24. 12. od 14.30 zveme 
děti a jejich rodiče na vánoční setkání u  jes-
liček do kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši 
(u zámku). 

Půlnoční mše a bohoslužby 24. 12. budou 
v Dobříši a okolí takto: 
ve 21.00 v Rosovicích, ve 22.00 u kapličky ve 
Staré Huti (bohoslužba slova), ve 22.00 v Dlouhé 
Lhotě, ve 22.30 ve Svatém Poli a ve 24.00 v Dob-
říši. 

Ve středu 25. 12. na Boží hod vánoční bude 
mše v 9.00 v Dobříši.

V neděli 29. 12. od 16.00 zveme na tradiční 
putování k živému betlému na zahradě Pas-
toračního centra sv. Tomáše. Sraz je u kostela 
Nejsvětější Trojice v Dobříši. Cestou prožijeme 
vánoční příběh a zazpíváme si známé koledy.

V neděli 5. ledna od 17.00 srdečně zveme na 
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT. Na programu jsou čes-
ké i jiné vánoční koledy v podání dobříšského 
chrámového sboru pod vedením Petry Šimko-
vé. V PCST.
Informace o vánočních bohoslužbách najdete 
na www.farnostdobris.cz nebo https://boho-
sluzby.apha.cz.

Celý život je adventem...
Advent je takovým zvláštním obdobím, pro-
dchnutým předvánoční atmosférou očekávání. 
Jako děti jsme asi nedočkavě čekali a očekávali, 
kolik dárků najdeme u vánočního stromu. Jako 
dospělí jsme pak asi očekávali spíš pohodu vá-
nočních dnů strávených s rodinou. Nenaplněná 
očekávání z takových Vánoc v rodinném kruhu 
nás možná přivedla k vágnějším představám, 
že prostě očekáváme... cosi... něco neurčitého, 
krásného, nového.
Advent chápeme především jako období oče-
kávání a přípravy na vánoční svátky. Ale... není 
to dokonce tak, že advent prostupuje celý náš 
život? A že vlastně celý život je takovým adven-
tem? Vždyť stále něco očekáváme: těšíme se na 
první dny v první třídě, na novou střední či vy-
sokou školu, na novou práci, na rodinu... prostě 
na nějakou životní změnu či událost (dovolená, 
setkání se vzácným člověkem,…).

Celý život je adventem, kdy vzhlížíme k něče-
mu krásnému a nečekanému, co nás vytrhne 
ze stereotypu a šedi všedního dne. Adventem 
očekávání, že se o „Vánocích“ zaradujeme ne tak 
z dárku, ale spíš z dárce, který na nás myslí a je 
tu pro nás.
Po celý život hledáme takového dárce, který je 
pro nás a dává nám „kus sebe sama“. Když jsme 
dětmi, vnímáme tohoto dárce jako mámu či 
tátu. Později jako nějakého důvěrného kama-
ráda či přítele. Pak jako toho člověka, s kterým 
chodíme. Konečně je jím životní partner/part-
nerka. Ale ani takový člověk nedokáže naplnit 
naši adventní touhu po tak velkém daru, který 
naplní hlubiny našeho srdce. Protože toto srd-
ce chce víc, než je schopná dát lidská láska.
Advent směřuje k setkání... které překoná naše 
očekávání.
Takové setkání vám přeje

P. Angelo Scarano

Barokní andílci na koncertě 
v kostele
Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvě-
tější Trojice a dobříšská farnost zvou na benefi č-
ní adventní koncert souboru „BAROKNÍ ANDÍL-
CI“, pořádaný dne 15. 12. 2019 od 17.00 hodin 
v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. 

Základ souboru „BAROKNÍ ANDÍLCI“ pod vede-
ním Michala Pavlíka byl položen v roce 2004 
v Újezdě nad Zbečnem. Tohoto multiinstrumen-
talistu, jenž se na Křivoklátsko přestěhoval za 
krásami přírody, oslovili místní rodáci. Myšlen-
ky skloubit touhy a nadšení zdejších obyvatel 
s  praktickými zkušenostmi hudebně vzdělané-
ho hráče se Michal Pavlík rád ujal. Vystudoval 
klasické violoncello a jazz, podílel se na založení 
a existenci nejednoho pozoruhodného souboru 
(viz Wikipedie) a čtvrt století byl členem skupiny 
Čechomor. Při založení BAROKNÍCH ANDÍLKŮ 
byla i violistka orchestru Státní opery v Praze 
Gabriela Landová, přímý potomek proslulé kon-
trabasové rodiny Čermáků ze Zbečna. Po boku 
základní formace se během působení souboru 
vystřídali různí interpreti spjatí s krajem ko-
lem Berounky a křivoklátských lesů. Na vývoji 
souboru se nepřehlédnutelně po léta podílela 

Chcete sobě či svým blízkým udělat na Vá-
noce radost – adoptujte si varhanní píšťalu 
dobříšských varhan – vyberte si na www.
varhanydobris.cz a obdržíte certifi kát.

rodina Hokrů a také angažmá Zdeňka a  Báry 
Rollerových s využitím hudebního nástroje aus-
tralských domorodců didgeridoo bylo nesporně 
velkým zpestřením. Od roku 2015 jsou nedílnou 
součástí souboru kytarista a perkusista Václav 
Friebert s dcerou altistkou Adélou. Soubor dis-
ponuje i členy z řad nejmladší generace „nácti-
letými“ Kájou Matějkovou a Mikešem Pavlíkem. 
Personálně nejnovější členkou je zpěvačka Len-
ka Němečková.
Hudební soubor BAROKNÍ ANDÍLCI se zabývá 
především vhodným repertoárem pro čas ad-
ventu a Vánoc. Vedle lidových koled z různých 
zemí v tradičních i netradičních úpravách hraje 
klasiky jako Adama Michnu z Otradovic, Jose-
pha Haydna aj., ale nabízí napříč žánry také své 
původní skladby. Soubor objevuje stále více po-
sluchačů z blízkého i širokého okolí nevyjímaje 
Rakovník, Rokycany, Dobříš, Beroun, Prahu atd. 
Originálně pojaté koncerty BAROKNÍCH ANDÍL-
KŮ konané za širokého zájmu publika ve vypro-
dané Královské síni hradu Křivoklát dva roky po 
sobě jsou důkazem dobrého hudebního vkusu 
souboru i posluchačů.
Dobrovolné vstupné je určeno na obnovu dob-
říšských varhan.
Lavice v kostele jsou vyhřívané.

Ivo Kylar, předseda spolku
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Milí přátelé, 
v sobotu 14. prosince 2019 od 
9.00 vás rádi uvidíme na tradičním 
Vánočním jarmarku u Bedřicha. 

Můžete se těšit na jmelí a vánoční svícny z kvě-
tinářství Letizia, sladkosti od Dorty D, výbornou 
kávu Café de Honduras, svařák, horké jablíčko, 
klobásky a dobroty ze Skřítkova. Veškerý zisk 
z  prodeje bude věnován Dětskému domovu 
Korkyně, stejně jako při loňském ročníku, kdy 
jsme výtěžek použili na nákup auta pro podpo-
ru pěstounské péče. 
Děkujeme dobříšským „sousedům“ za celoroční 
podporu našeho dětského domova a už se moc 
těšíme na jarmareční popovídání.
Přejeme vám všem požehnaný adventní čas.

My všichni z DD Korkyně

Silvestrovská párty 28. 12. od 15 hod.

Blíží se konec roku 2019 a srdečně vás zveme na 
parádní Silvestrovskou párty nejen pro děti. 
O skvělou zábavu se postará Veselá rodina, z.ú. 
Čekají nás soutěže a hry pro děti i dospělé, dis-
kotéka, malé tvoření, odměny, malování na obli-
čej a bohatá tombola.
Vše vypukne v sobotu 28. 12. v 15 hod. Téma-
tem letošní Silvestrovské párty je lesk, záře 
a třpytky. Čím víc, tím lépe! Těšíme se na vaši 
kreativitu.
Vstupné 150 Kč / dítě, doprovod zdarma.
Rezervace míst na sezení pro dospělé na tel. č. 
703 338 522 nebo na info@skritkov.com.

Za tým Skřítkova Ing. Anna Englártová

JSTE VY NEBO VÁŠ BLÍZKÝ

• zdravotně nebo tělesně postižený?
• senior  •  po úrazu   •  nemocný?
• chcete zajistit péči o sebe nebo 
 svého blízkého v domácím prostředí? 

NA PÉČI NEMUSÍTE BÝT SAMI! 

Pomůžeme vám
• s hygienou a s péčí o domácnost
• s nákupy i s doprovody
• poskytneme sociální poradenství
• zapůjčíme bezplatně kompenzační pomůcky 
Provozní doba: 7.00–22.00

Pečovatelská služba města Dobříše
7.30–15.30 každý pracovní den 
Kontakt: Dukelské náměstí 443, Dobříš,
tel.: 318 522 874, 
e-mail: ps.dobris@seznam.cz,
www stránky: psdobris.cz.

Petice pro záchranu mostu na Pasekách

Dobříšské památky jsou pro mnohé poplatné 
době, nebo si to mnozí obyvatelé možná myslí. 
Když jsem byl před nedávnem na komentované 
prohlídce pořádané dobříšskou knihovnou, za-
zněla na ní od průvodkyně krásná, ale smutně 
výstižná věta: „Zdá se, že vás pouze provádím po 
místech, které tu již dnes neuvidíte.“ Je to prav-
da, za posledních 30 let se zde podařilo zachrá-
nit před zbořením jedinou památku, a tou byl 
Hlasův domek na náměstí. Mezitím jsme přišli 
o krásnou barokní budovu Staré fabriky a Barto-
šova vila je pravděpodobně odsouzena k zniče-
ní, protože nový majitel dokazuje, že ho historie 
města, ve kterém nežije, nezajímá. Obě stavby 
se okrašlovací spolek pokoušel zachránit, ale 
neúspěšně. Teď přichází na řadu historický most 
na Pasekách, který má být na základě rozhod-

nutí majitele, tedy Středočeského kraje, stržen 
a nahrazen železobetonovou stavbou bez ja-
kékoli historické návaznosti. Okrašlovací spolek 
se přesto znovu pokouší o záchranu další histo-
rické památky, u které je nejzajímavější to, co 
trefně napsal jeden komentář: „Chtějí nám vzít 
něco, co je v dobříšských pověstech.“ Rozhodli 
jsme se zřídit petici, která by mohla podpořit 
zapsání mostu jako státem chráněné památky, 
a pokud dokázal kraj uvolnit 850 tisíc na knihu 
o Příbrami, mohl by finančně podpořit i záchra-
nu jednoho malého mostu na Dobříši.
Kamenný most přes Pilský potok vybudovaný 
kolem roku 1830 na pozemku p. č. 2646/1 v k.ú. 
Dobříš na připomínku tragické události pova-
žujeme za doklad tvůrčích schopností a práce 
člověka a žádáme, aby byl prohlášen za kulturní 
památku. Petice bude předána těmto institu-
cím: Národní památkový ústav, Středočeský 
kraj, město Dobříš.

Odkaz na elektronickou petici: 
https://www.petice.com/petice_podle__1_za-
kona__851990_sb_na_podporu_prohlaeni_
tzv_karlova_mostu_na_dobii_za_kulturni_pa-
matku?s=64765078

Za Okrašlovací spolek města Dobříše 
předseda Petr Kadlec

Setkání pečujících 
v adventním čase
Blíží se svátky pokoje. Ne každý je ovšem proží-
vá bezstarostně v rodinném kruhu. Pro ty, kdo 
pečují o blízkého člověka trpícího některou z fo-
rem demence, je představa odpočinku a klidu 
často jen nereálným snem.
Vnímáte i vy, že vás péče vyčerpává a zabírá 
vám téměř veškerý volný čas? Začíná ovliv-
ňovat i váš rodinný život a vaše zdraví?
Zveme vás na setkání s lidmi, kteří prožívají po-
dobné chvíle a potýkají se s podobnými problé-
my. Nabízíme možnost sdílet své starosti i  ob-
tíže. Společně snad nalezneme způsob, jak se 
vzájemně podpořit a alespoň o kousek přiblížit 
vánoční chvíle pokoje.
Stejně jako v předešlých měsících zveme všech-
ny zájemce na setkání pečujících, které v Dob-
říši pořádá organizace Dementia I.O.V., z.ú., 
každý třetí čtvrtek v měsíci (nyní tedy 19. pro-
since) od 17.00 hodin. Scházíme se v prostorách 
Pečovatelské služby města Dobříše na adrese: 
Dukelské nám. 443. Společně se dá vše zvlád-
nout snadněji.

Těší se na vás Hanka Bělohlávková, 
koordinátorka neformální péče,

telefon: 731 022 091,
e-mail: hana.dementiaiov@gmail.com.

Betlémské světlo 
v Dobříši
Letos na Vánoce dorazí do Dob-
říše opět Betlémské světýlko. 

Plamen zapálený v  místě narození Ježíše Kris-
ta rozvážejí skauti do celé Evropy jako symbol 
míru, pokoje a naděje. Světýlko bude možné si 
napálit 23. 12. ve 14.30 při jeho předání v kos-
tele Nejsvětější Trojice, následně bude k dispo-
zici na výdejních místech v pastoračním centru 
a ve Velbloud Café od 15 do 17 hodin a 24. 12. 
při dětské vánoční bohoslužbě, opět v  kostele 
Nejsvětější Trojice. Skauti také roznesou světýl-
ko těm, kteří už si pro něj sami dojít nemohou. 
Pokud byste měli o donesení světýlka zájem i vy, 
případně máte ve svém okolí někoho, koho by 
návštěva skautů se světýlkem potěšila, přihlaste 
se na telefonu 775 063 193.

Za skautské středisko prof. Oliče Klára Sochorová
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Kluci z přípravky jsou úspěšní a na hřišti je to baví
A tým mladší přípravky je v podzimní 

části nejúspěšnějším mládežnickým družstvem 
MFK Dobříš. Zvítězil v základní části OP a prohrál 
prvně až v nadstavbové části. Vydal jsem se na 
trénink mladých kluků, abych zjistil příčiny těch-
to úspěchů. Trénink vedl pan Radoslav Mokoš. 
Zjistil jsem od něho, že v mládí působil v ligovém 
týmu Dukla Bánská Bystrica. Žije na Dobříši, a jak 
mi prozradil, má dvě dcery, které (zatím) fotbal 
nehrají. Jeho motivace je tedy vedena snahou 
a zájmem podílet se dál na fotbalovém dění. Tré-
nink kluků byl zajímavý a viditelně kluky bavil, 
ať už se jednalo o vedení míče, pohyb po hřišti, 
nebo tzv. „házenou“, kdy se dvě družstva hráčů 
snaží udržet míč ve své skupině. 
Vyzpovídal jsem při tréninku hlavního kouče 
pana Jakuba Hodka. Ten, na rozdíl od svého ko-
legy trenéra, fotbal nikdy nehrál, má však v týmu 
svého syna. Je proto motivován i osobně. K týmu 
ho přivedl jeho spolupracovník v zaměstnání 
Vladimír „Ája“ Kuchař. S Radoslavem Mokošem 
vytvořili dvojici, která se dobře doplňuje. V této 
činnosti jim, hlavně zpočátku, pomohl i Pavel 
Foltýn, šéftrenér mládeže na Dobříši. Na práci 
trenéra ho hlavně baví, že dokáže kluky odvést 
od vysedávání u počítačů ke sportovní aktivitě. 
Fotbal jako kolektivní sport umí motivovat děti 
ke spolupráci. Chce, aby hráči byli stmeleným 
kolektivem a později v tomto potřební pro spo-
lečnost. Chválí si i spolupráci s rodiči.
Na dotaz, čím si vysvětluje, že tento tým si tak 
výtečně vede, odpověděl, že se domnívá, že dá-
vají v zápase stejnou šanci všem, nerozhoduje 
kvalita hráčů. Střídá kluky často a pravidelně. 
Ovšem trenéři jsou přesvědčení, že nejsou dů-
ležitá vítězství, ale hlavně aby kluky fotbal ba-
vil a většina jich u fotbalu zůstala. Jako dobrou 
hodnotí i spolupráci s výborem MFK Dobříš. Po-
kud něco potřebuje, je mu vyhověno. 

Na závěr tréninku jsem položil pár otázek i sa-
motným klukům. Na dotaz, zda je baví více 
zápasy či trénink, většina samozřejmě řekla, že 
zápasy, ale někteří si chválili i trénink, zvláště 
„házenou“ a soutěže. Rádi by hráli i více turnajů. 
Z jednoho z nich si odvezli z Obecnice i pohár 
za druhé místo. V zimní přestávce odehrají je-
den turnaj na Slavii a dva v Říčanech. Jako vzo-
ry padala jména Lewandovski, Messi, ale i Pelé 
a i současní Souček, Bořil, Coufal, Schick a další. 
Jako nejoblíbenější klub jmenovali MFK Dobříš 
před Slavii i Spartou a jako nejlepší trenéry pány 
Hodka a Mokoše. 
Na závěr jsem popřál klukům z přípravky, aby se 
jim dál dařilo a hlavně, ať jim fotbal dál přináší 
radost. 

Radim Weber

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

Jack a Wendy (6 měsíců / 1 rok) – k adopci 
Jack (černý) je kří-
ženec labradora, 
Wendy (žíhaná) je 
kříženec typu bull. 
Oba jsou k adopci 
samostatně. Jack 
je klasické hravé 
a učenlivé štěně, 

bez problémů se snese s ostatními psy i dětmi, 
miluje procházky a pozornost lidí. Wendy je vel-
mi aktivní fenka, která potřebuje fyzické vyžití, 
je ideální jako společnice pro mladou a aktivní 
rodinu, ideálním sportem je pro ni běh. S ostat-
ními psy se snese dle sympatií.

Fík (2 roky) – k adopci 
Fík byl nalezen spo-
lečně s  Césarem, bo-
hužel se o  něho nikdo 
nepřihlásil, a  tak je 
nabídnut k adopci. Fík 
je naprosto pohodový, 
submisivní a snášenli-
vý pes, miluje lidskou 
společnost včetně dětí, 
s většinou psů se snese 

bez problémů, je čistotný, v útulku nám nic neni-
čí. Jediným problémem je separační úzkost (ne-
chce být sám), proto by bylo lepší, aby měl nový 
majitel s tímto chováním již zkušenost a hlavně 
trpělivost.

César (3 roky) – k adopci
César byl nalezen spo-
lečně s Fíkem, díky 
tetování jsme však do-
hledali jeho majitele, 
kteří už ho ale nechtě-
jí. César je moskevský 
strážní pes s průkazem 
původu, má naprosto 
standardní povahu to-
hoto plemene – miluje 

„svoje lidi“, které si hlídá, a chrání jejich majetek. 
Je ideálním společníkem pro majitele, kteří už 
mají zkušenosti s tímto či podobným pleme-
nem. Výborně ohlídá zahradu i větší prostor 
a zároveň je to ke své rodině velký mazel.

Prosinec v Aerobik studiu Orel Dobříš
V prosinci ukážeme, co všechno 
se u nás děti od září naučily. 
Od pondělí 9. do pátku 13. pro-
since zveme rodiče i širokou 

veřejnost na TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Aerobik studia Orel Dobříš. 
Přijďte se podívat na naše lekce pro děti, trénin-
ky závodních týmů i na to, co vše se děti naučily 
a co si pro vás připravily za vystoupení. Nahradí-
me si tak naši tradiční Vánoční exhibici, kterou 
letos z důvodu rekonstrukce městské sportovní 
haly nemůžeme zorganizovat. 
Těsně před Vánoci pak bude pro děti i jejich ro-
diče připraven Vánoční večírek, který proběh-
ne ve středu 18. prosince od 16.00 do 19.00 hod. 
v dětské herně Skřítkov. Tentokrát si ho s námi 
můžete užít formou vánočního karnevalu se 
spoustou zábavy nejen pro děti. 

A jelikož tady máme čas Vánoc… i my v Aero-
bik studiu Orel Dobříš zakončujeme další rok, 
zavíráme na Vánoce tělocvičny a odpočíváme, 
abychom se připravili nejen na nový rok, ale 
i závodní sezónu a další aktivity. 

Děti i dospělí si mohou přijít zacvičit podle 
platného rozvrhu až do pátku 20. prosin-
ce (kromě středy 18. prosince, kdy jsou dětské 
kurzy zrušeny z důvodu Vánočního večírku). 
Orlovna pak bude přes svátky zavřena. Zno-
vu se naše studio pro všechny otevře v pon-
dělí 6. ledna 2020.

V sobotu 7. prosince pořádá naše 
jednota mikulášskou zábavu pro děti. Akce se 
koná v sále sokolovny od 15.00. Přijďte se svými 
ratolestmi nasát předvánoční atmosféru, na-
psat dopis Ježíškovi, zatancovat si a zasoutěžit, 
a hlavně přivítat Mikuláše s jeho družinou.

V tomto roce slaví dobříšská sokolovna 
100 let.
K této příležitosti pořádáme 12. prosince v sále 
sokolovny od 16.00 výstavu fotografi í a  sokol-
ských kronik. Během akce proběhne vyhlášení 
vítězů výtvarné a literární soutěže s  názvem 

Moje stoletá sokolovna. A protože před 100 lety 
byla sokolovna slavnostně otevřena divadelním 
představením, žáci 1. ZŠ Dobříš zahrají jako při-
pomínku v sokolovně pohádku S čerty nejsou 
žerty. Na obě akce jste všichni srdečně zváni.

Za T.J. Sokol Dobříš Gita Otavová

Mladší přípravka MFK Dobříš A: Zleva stojící: 
Trenér Jakub Hodek, Jiří Roušal, Matouš Vávra, 
Vojta Soukup, Vojta Melša, Antonín Panuška, 
Antonín Hodek, Jonáš Chaloupka, trenér Radoslav 
Mokroš, Jaroslav Krátký. 
Zleva klečící: Antonín Froněk, Tomáš Melzoch, 
Šimon Krejčí, Jindřich Špindler, Viktor Jíra.

Sokol Dobříš v prosinci

Pohodové prožití vánočních svátků 
a úspěšný skok do roku 2020 

vám přeje tým lektorů 
Aerobik studia Orel Dobříš.
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Vyjádření pana Tomáše Helebranta – jiný pohled 
na MESOH

Po spuštění nového systému sběru tříděné-
ho odpadu se potvrzuje, že MESOH postihuje 
prakticky jen polovinu obyvatel Dobříše, bydlí-
cích v rodinných domech, a že obyvatelé byto-
vých domů se do tohoto sledovacího systému 
ani přes vidinu cukrátka v podobě slevy na po-
platku za svoz odpadů nehrnou. 
Potvrzuje se, že MESOH není dobrý pro Dobříš. 
Zbytečně obtěžuje občany, je nespravedlivý 
a ke třídění někdy demotivuje. Uvedu příklad 
dvou domácností z RD. Jedna má 6 členů, třídí, 
jedenkrát za dva týdny naplní popelnici. Druhá 
má 2 členy, zaregistrovala se ke zvonům, netří-
dí, všechno nacpe do popelnice. Po zavedení 
poplatku na osobu zaplatí domácnost, která 
třídí a produkuje třetinu odpadu na osobu tři-
krát více! Za osoby na Dobříši bydlící, ale nehlá-
šené zaplatí poplatek ostatní obyvatelé. 
Bytovým domům se vyváží odpad 1× týdně. 
Pokud se zaregistrují do MESOH, dostanou 
slevu a už nic je kromě vlastního přesvědčení 
nemotivuje třídit. Přesvědčených je na Dobří-
ši naštěstí většina, což dokazují čísla o třídění 

před MESOH. RD se vyváží popelnice 1× za 
dva týdny. Důsledkem je zápach a hmyz v létě. 
Budu proto nadále usilovat o spravedlivé plat-
by podle objemu a četnosti a vyvážení, podpo-
rovat svoz bioodpadu a všechny rozumné for-
my třídění, které budou více motivovat, avšak 
bez obtěžování a sledování občanů. Jsem pro 
zrušení registrací, lepení cedulek a podivných 
slev. Snad zvítězí zdravý rozum nad politikaře-
ním. 
Ještě poznámka: V minulém čísle DL vyšel člá-
nek, který mě vyzýval, abych doložil nepravdi-
vost tvrzení uvedených jeho pisatelem v jiném 
článku ze září 2019. To jsem na výzvu redakce 
DL učinil. Moje reakce však byla redakcí nejpr-
ve zredukována a nakonec nebyla zveřejněna 
vůbec. Na místě pro moji reakci umístila redak-
ce pravidla, jak se má reagovat. Jen doufám, že 
to není začátek selekce názorů, které mohou 
a které už nemohou být v DL publikovány.
Přeji všem krásné a klidné Vánoce a dobré zdra-
ví a spokojenost v novém roce. 

Mgr. Tomáš Helebrant, zastupitel 

Dne 7. listopadu 2019 oslavila své 89. naroze-
niny paní Květa Došková z Dobříše. Do dalších 
let jí přejeme moc zdraví a životního elánu.

Syn Karel s rodinou.

Dne 7. listopadu 2019 jsme vzpomněli 15. vý-
ročí úmrtí pana Karla Doška z Dobříše, dlouhole-
tého funkcionáře fotbalu a ledního hokeje.

Syn Karel Došek s rodinou a manželka Květa.
Pozn.: Nedopatřením nebyla gratulace a vzpo-
mínka zveřejněna v DL 11, omlouváme se.

Dne 16. prosince 2019 si 
připomeneme 50 let od 
tragické smrti při výkonu 
povolání pana Jaroslava 
Kopidlanského, lesníka ze 
Sv. Anny. Kdož jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Manželka a děti. 

Čas plyne, ale vzpomínka 
zůstává.
Dne 24. prosince 2019 by 
oslavila 80. narozeniny paní 
Eva Havlíková. Bohužel 
uplynula již 4  léta, kdy nás 
navždy opustila. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají manžel a synové s rodinami.

Dne 24. prosince 2019 
uplyne třetí výročí, kdy nás 
navždy opustil náš manžel, 
tatínek, dědeček a praděde-
ček, pan František Navrátil. 

S láskou vzpomíná 
manželka Anna, 

dcera Dagmar, syn Miroslav, 
vnoučata a pravnoučata.

Dne 28. prosince 2019 
uplyne rok, kdy nás na-
vždy opustila paní Marcela  
Kudrnová. 
Větší bolesti na světě není, 
než žal z náhlého rozloučení.

Vzpomínají manžel Josef, 
dcery Jitka a Jana 
a vnučka Anička.

Dne 28. prosince 2019 
uplyne již 30 let od úmrtí 
paní učitelky Boji Srdínko-
vé. Kdo jste ji znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi. 

Syn a dcery s rodinami.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA PŘIŠLO DO REDAKCE

Reakce Bc. Dagmar Mášové, místostarostky:

Důsledně jsme v několika fázích zvažovali 
všechny možnosti, analýzy a návrhy (včetně 
účasti, návrhů pana Helebranta), jak lépe, efek-
tivněji a účelněji změnit systém sběru a třídění 
odpadů v Dobříši. A komise pro životní prostře-
dí a ekologii radě města jednomyslně doporu-
čila pokračovat v zavedení systému MESOH, 
který je podle referencí expertů nejlepším pro-
duktem na českém trhu.
Vyhodnocovali jsme i zkušenosti jiných obcí, 
které tento systém používají. Jejich výsledky 
jsou velice pozitivní: rozšířil se sběr odpadu, 
občané se více zapojili, významně se zvýšilo 
množství vytříděného odpadu, občané využí-
vají motivačního systému a zamýšlí se nad sní-
žením množství odpadu a v praxi to funguje. 
ČR v budoucnu plánuje ukončit skládkování 

a výrazně zpoplatnit odběr netříděného odpa-
du, což znamená i nárůst poplatků pro občany. 
Celkové snížení objemu odpadu je tedy dobrá 
cesta. Osobně jsem byla na inspekční kontrolní 
jízdě s popeláři a systém sběru fungoval dobře. 
Vyjádření k uváděným příkladům: Domácnost 
zaregistrovaná na veřejné kontejnery, „zvony“, 
která má obsloužený vysoký objem nádob se 
směsným odpadem, může získat max. 25 bodů 
v rámci bonusů za třídění.
Domácnost, která má málo odpadu, a i to málo 
vytřídí, pravděpodobně získá za třídění méně 
než 25 bodů, ale získá až 25 bodů za efektivní 
využívání nádob a pytlů a až 20 bodů za sni-
žování produkce odpadu. Získání takto vyso-
kého počtu bodů znamená finanční úlevy pro 
domácnost.

Oficiální vyjádření mediálního výboru (MV) k části „Ještě poznámka“:

Dle názoru MV bylo jednání redaktorky v souladu s jejími kompetencemi – paní Duchoňová postu-
povala oprávněně v souladu s pravidly pro zveřejňování příspěvků v DL.

Reakce redakce k části „Ještě poznámka“:
Jako nová redaktorka jsem se seznámila s platnými pravidly pro zveřejňování příspěvků, respektuji 
je a prosazuji kultivované prostředí pro komunikaci na stránkách DL. Žádám o to samé i všechny 
přispěvatele. Způsob a rozsah zveřejňování reakcí na výzvy čtenářů je v pravidlech jasně uveden 
a v tomto konkrétním případě nebyl panem Helebrantem respektován (jednalo se o výzvu pana 
Konopáče o doložení vlastních tvrzení pana Helebranta). Jedná se o možnost konkrétní osoby chrá-
nit své dobré jméno, žádat a uvést tvrzení jiné osoby na pravou míru, o což žádal pan Konopáč. Pan 
Helebrant podmínil zveřejnění své reakce otištěním i obsahu zde výše uvedeného článku, který s vý-
zvou nesouvisel. Doložení tvrzení, o které byl požádán v DL 11, zde nenajdete, protože je do redakce 
pro DL 12 neposlal a svůj nesouhlas neodvolal.

Ivana Duchoňová, redaktorka DL
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Vyjádření pana Jiřího Klimta k dopravnímu značení 
uzavírek
Je bohužel faktem, že české dopravní značení 
nese často znaky neodbornosti. Dobříšsko není 
výjimkou a člověk by byl překvapen, zejména 
při dočasném značení dopravních omezení, 
kdyby bylo vše v pořádku.
Účastníci silničního provozu měli na počátku 
listopadu možnost sklízet plody tvůrců doprav-
ního značení při rekonstrukci části křižovatky 
Plk. B. Petroviče × Pražská. Vozidla přijíždějící 
od Hostomic byla před křižovatkou navedena 
do dvou úzkých pruhů. Doleva směr Praha, do-
prava směr Příbram. Šíře pravého pruhu však 
dovolovala (bez předchozího varování) průjezd 
pouze osobním vozidlům. Šipka na značce, 
která měla značit směr objíždění, směřovala 
navíc doprava nahoru. Dokud ji ovšem širší 
vozidlo svým bokem zcela neobrátilo. Občas 
létaly i ostatní značky… Byl jsem svědkem jízdy 
kamionu s návěsem, který ve směru na Příbram 
musel použít levého odbočovacího pruhu a od-
bočit z něho doprava. Laik si klade otázku, proč 
v době rekonstrukce nemohl být pro oba směry 
zaveden jen jeden široký jízdní pruh, popřípadě 
nemohla být několik dní vedena část dopravy 
přes autobusové nádraží.
Před nerovnostmi při opravě cesty do Brod-
ců varovala řidiče obrácená dopravní značka. 

Člověk se bojí domýšlet, co si asi její „duchovní 
otec“ představoval.
Referent MěÚ pan Ing. Vonášek obhajoval řešení 
provozu na křižovatce jako stanovenou odborem 
MěÚ a odsouhlasenou orgánem Policie ČR. Ob-
rácenou značku u Brodců pak nazval „nejapným 
žertíkem… jedince mdlého ducha“. Ten jedinec 
musel mít patřičný klíč, vyšroubovat a zašrou-
bovat dvě matky a mezi tím ještě obrátit značku. 
Věru, velké nadšení pro humor! Takové nadšení 
pro humor jistě neměli řidiči, kteří si o dopravní 
značky na světelné křižovatce odřeli vůz nebo 
poražením značky ohrozili někoho jiného.

Ing. Jiří Klimt, Dobříš

Vyjádření od paní H. Kahounové, M. Javorské z okrašlovacího 
spolku nejen k zeleni

Zdravíme vás, za sebe i za Okrašlovací spolek města Dobříše! 
S naším Okrašlovacím spolkem města Dobříše jsme měli snahu rozjet soutěž o Rozkvetlé ulice – 
předzahrádky. Oslovili jsme město a dostali jsme špatnou odpověď. Každý, kdo by se chtěl zúčastnit 
a zvelebovat svou předzahrádku, by musel uzavřít dohodu s městem Dobříš a tuto pak dodržovat. 
Naštěstí několik jednotlivců předzahrádky osazuje a vzorně se o ně stará. Jak jsme si přečetli v Pří-
bramsku, tak v Petrovicích již třetí rok vyhlašují v podobné soutěži vítěze. U nás se hledají problémy, 
ne způsoby, jak takovou maličkost vyřešit. Ale půjde to, nevzdáme se. Stav městské zeleně se nelep-
ší, není žádná snaha RM uskutečnit návrhy komise pro životní prostředí a zeleň. Jestli má být na jaře 
lépe, musí se začít na podzim. Jedna osoba na údržbu zeleně nestačí. 
Dále se náš spolek připojil k organizátorům Dobříšské osmičky, která nahradila zrušený Běh města 
Dobříše. Dobříšská osmička se uskutečnila místo v ulicích města v anglickém parku. Během 14 dní 
dojednal Filip Kahoun vše potřebné k tomu, aby se závod mohl uskutečnit. Sehnal sponzory, zajistil 
ceny, čipovou časomíru, dal dohromady lidi, kteří dobrovolně a nezištně pomáhali s organizací. Zá-
vodů se zúčastnilo celkem 356 běžců, od nejmenších až po ty nejzkušenější. Proč se ruší Běh města 
Dobříše, když fungoval už několik let? Není dostatek vlastních lidí k dispozici, neumí RM namotivo-
vat spolky, aby také organizovaly? 
Pokoušíme se zachránit 170 let starý a stále sloužící most přes Pilský potok. Petici za prohlášení 
Karlova mostu v Dobříši za kulturní památku můžete podpořit na podpisových arších (Penny Market 
a dobříšské kavárny) nebo na www.petice.com.

Blíží se Vánoce, neměl by někdo nápad, jak pro-
luku vedle hotelu Heinz využít? Postavit před 
panely reklamní plochu, síť s vánočními motivy, 
mapu města a podobně? 

Příjemnou vánoční atmosféru za OSD přejí 
H. Kahounová a M. Javorská

Reakce paní místostarostky, Bc. Dagmar Má-
šové:
Každý, kdo má v úmyslu zvýšit estetickou hod-
notu prostředí ve městě a pečovat o zeleň, může 
uzavřít s městem Dobříš „Dohodu o spolupráci 
při úpravě, péči a údržbě zeleně na pozemku ve 
vlastnictví města Dobříš“. Dohoda specifikuje 
rozsah výsadby a následnou péčí. Tato smlouva 
se nabízela již v minulých letech občanům a SVJ. 
Na základě uzavřené dohody toto bude posou-
zeno komisí pro životní prostředí a ekologii, kde 
byla za okrašlovací spolek v minulých letech 
členkou poradního sboru paní Javorská. Násled-
ně je vše projednáno a schváleno na jednání 
rady města.
Pozemky ve vlastnictví jiných vlastníků je nutno 
řešit přímo s vlastníky, tam záleží na vzájemné 
dohodě. Předzahrádky u domů jsou na pozem-
cích města, proto je důležité uzavřít jasné doho-
dy o správě a převzetí zodpovědnosti za jejich 
péči. 
Při plánované budoucí rekonstrukci náměstí ne-
mají významnější investice do dlouhodobé ze-
leně smysl. U radnice u bočního vstupu je v příš-
tím roce plánována trvalková výsadba. S plány 
na úpravu těchto oblastí byla paní Javorská v říj-
nu 2019 seznámena.
Společnost Dokas se stará nejen o novou výsad-
bu, ale i o dlouhodobou údržbu zeleně v rozsa-
hu, který je možný.
Běh Dobříšská osmička se uskutečnil dne 15. 9. 
2019 a pan Kahoun poprvé informoval o svém 
záměru a přípravě této akce RM dne 2. 9. 2019. 
Město věnovalo do soutěže odměny pro sou-
těžící a propagovalo soutěž svými komunikač-
ními kanály. V únoru 2019 byly osloveny místní 
organizace a spolky se sportovním zaměřením 
s nabídkou organizace tohoto běhu, ale nebylo 
na ní reflektováno.

Vyjádření paní Věry Schillerové 
– Dobříšské pískoviště 4
Tak jako v předešlých letech budou i letos ne-
dílnou součástí televizních programů v závěru 
roku opět POHÁDKY.
Zdá se, že „Vánoce plné pohádek“ jsou pro naši 
zemi čímsi specifickým, a nejen pro děti, ale i pro 
mnoho dospělých téměř nepostradatelným.
Jedním z důvodů obliby a přitažlivosti pohádko-
vých pořadů by mohla být skutečnost, že v po-
hádkách – v každém střetu dobra a zla – pravdy 
a lži – spravedlnosti a bezpráví – to dobro, prav-
da a láska nakonec zvítězí? (I když to nebývá 
snadné vítězství!)

Stálo by za to možná popřemýšlet:
a) Proč jsme se v uplynulých letech o tak velký 

kus vzdálili pohádkovým představám o hod-
notách lidského života?

b) A což kdybychom se k nim s novým rokem 
pokusili na našem dobříšském pískovišti spo-
lečnou snahou opět přiblížit?

Věra Schillerová

Reakce odboru výstavby a životního prostředí:
Dobrý den,
případy dopravního značení, které jsou předmětem Vašeho dotazu, byly jakožto přechodné, příp. 
místní úpravy provozu stanoveny zdejším odborem MěÚ Dobříš, který je k tomu příslušným orgá-
nem státní správy. Návrhy značení jsou zcela v souladu s příslušnými právními i technickými před-
pisy a byly předem odsouhlaseny orgánem Policie ČR. Všechny předmětné návrhy dopravního zna-
čení jsou, tak jak byly stanoveny, k nahlédnutí v kanceláři zdejšího odboru. Dva z nich jsou dokonce 
stále zveřejněny (jako opatření obecné povahy) na úřední desce města Dobříše a obce Svaté Pole.
Za správné osazení dopravního značení v souladu se schváleným návrhem a za jeho průběžnou 
kontrolu během jeho užití je zodpovědný žadatel o stanovení úpravy provozu, případně zhotovitel 
stavby. V případě Vámi zjištěných závad ve stavu dopravního značení se tedy nejedná o „ukázku 
neprofesionality tvůrců dopravního značení“ či těch, kdo řešení schvalují. U dopravní značky A7a 
(Nerovnost vozovky) otočené „vzhůru nohama“ se zcela zřejmě jednalo o náhodný nejapný „žertík“.
V podobných případech závad na instalovaném dopravním značení, jako jsou Vámi zmiňované, po-
važujeme za daleko rozumnější a užitečnější se pro zjednání nápravy obrátit (pro urychlení nejlépe 
telefonicky nebo osobně) přímo na zdejší úřad (Ing. Pavel Vonášek, tel. 318 533 321). 

Ing. Pavel Vonášek, odbor výstavby a životního prostředí
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Pravidla pro zveřejnění reakcí  
na příspěvky 

Dle pravidel pro zveřejňování příspěvků 
platí: „Vyjádření se musí omezit pouze na 
tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na 
pravou míru, nebo se neúplné či jinak prav-
du zkreslující tvrzení doplňuje či zpřesňuje. 
Vyjádření musí být přiměřené rozsahu na-
padeného sdělení, a je-li napadána jen jeho 
část, pak této části.“

„Příspěvek je možné odmítnout, pokud text 
vykazuje znaky žalovatelnosti dle tiskového 
zákona, resp. obsahuje vulgarizmy, osobní 
urážky, hanobení státu, rasy, přesvědčení, 
náboženského vyznání apod.“

Vyjádření od pana Jíry Drvoštěpa 
Štěpa – vánoční dárek

Nejlepší Vánoční dárek je zdarma!
Jaký? Co si třeba zamést před vlastním myš-
lenkovým prahem a naslouchat i našim dětem 
a mladším generacím?
My, takzvaně dospělí, zodpovědní za současný 
stav celé společnosti, se pro naše děti a dospí-
vající často stáváme odstrašujícími příklady 
vzájemného chování, neochoty diskutovat, kri-
ticky myslet, přiznávat své chyby a obavy. Máme 
tendenci neustále hledat viníky za své nezdary 
a vnitřní napětí všude jinde než v sobě. 
Co dětem říkáme a nevidíme?
Chovej se normálně a slušně! My dospělí, často 
nezvládáme svoje emoce, šíříme nenávist na 
internetu, přeposíláme fake news, věříme kon-
spiracím, rozvádíme se, lžeme, podvádíme.
Uč se, ať z tebe něco je! A přitom žijeme v době, 
kdy na jedničkách nezáleží. Poslancem, premié-
rem i prezidentem dnes v rámci politické inklu-
ze může být kdokoliv.
Poslouchej a buď zticha, když nejsi tázán! My do-
spělí například 30 let nechceme slyšet vědce, 
kteří nám říkají, že klima se mění, že lesy a ze-
mědělská půda vyžadují zásadně jiný přístup, 
abychom všichni přežili. Také máme tendenci 
vkládat svou víru a život do rukou samozvaných 
vůdců a politiků.
Seď v klidu! My dospělí si pak stěžujeme, jak 
málo se děti hýbají, a divíme se, že je bolí záda, 
že jsou unavené a pohybově nemotorné. Po-
dobně jako my.
Když něco nevíš, zeptej se! A nezřídka přitom 
nejen děti slyší: Jak tě to mohlo napadnout…? 
Ty si ale…! Na to jsi ještě malý…! Tomu nemůžeš 
rozumět…! O tom nebudeme diskutovat!
Nelži a řekni pravdu! A dennodenně mohou sly-
šet například politiky, kteří prokazatelně lžou.
My dospělí můžeme obdobné myšlenkové ná-
vyky změnit tím, že přestaneme výše popsané 
projevy a reakce přijímat jako součást tzv. nor-
málního nebo tradičního světa. 
Každý jsme zodpovědný za to, jaké vztahy s lid-
mi okolo sebe budujeme, a za to, zda odoláme 
vlastním negativním emocím a pocitům.
Co nedocenitelného sobě, svým a „cizím“ lidem 
dáte k Vánocům vy?

Jíra Drvoštěp Štěpo

Vyjádření pana Jana Marka k oznámení hluku z garáže 

Dobrý den,
s politováním vám oznamuji, že se nám na 
Dobříši rozmáhá takový nešvar, a to opakova-
né psaní anonymů na městskou policii i Policii 
ČR. V dopisech si stěžují na hluk ode mne z ga-
ráže. Garáž je celoplošně izolována a odhluč-
něna, ve vratech je 20cm izolace + odhlučnění, 
okna izolována molitany. Více již udělat nelze. 
Byla u mne na kontrole jak městská, tak státní 
policie na základě anonymního udání a oba 
orgány konstatovaly, že hluk je vně místnosti 
daleko méně slyšet než štěkot psa (vlastní ho 
soused).
Pokud se někdo chce domluvit, tak ví, kde mě 
najde, když ví, kde bydlím, kolik ke mně přijíždí 
aut na zkoušky kapely a co všechno tam pá-
cháme! Jsme pracující tátové od rodin a jindy 
než večer nebo o víkendu čas hrát nemáme.
Bude-li se situace opakovat, začnu se proti 
anonymu bránit např. trestním oznámením na 
neznámého pachatele za pomluvu. Policie pak 
bude muset zjišťovat člověka, který pomlouvá 
a otravuje instituce, aniž by se podepsal, popř. 
se podepsal jako „Občan“. Žádný pan Občan to-
tiž v naší ani v okolních ulicích nebydlí. Od sou-
sedů však vím, že s anonymy ve schránce mají 

také zkušenosti (ten jejich se však pro změnu 
podepisuje jako soused).
PS: Z vlastní iniciativy jsem si pomocí aplikace 
změřil hlasitost a jsem na polovině zákonné 
normy.

S pozdravem Jan Marek

Vyjádření Městské policie: 
Na základě anonymních zpráv, které městská 
policie obdržela, byla opakovaně prověřena si-
tuace na místě a nebylo zjištěno pochybení.

strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš. 

Uzávěrka příspěvků  
do lednového vydání  

Dobříšských listů 
bude vzhledem k vánočním svátkům 

posunuta na 13. prosince 2019.

Redakce DL: Ivana Duchoňová, 
MěÚ Dobříš, Mírové náměstí 119, 

e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz.

Pravidla pro příspěvky: 
rozsah textu max. 2 000 znaků včetně 

mezer, foto v dostatečné kvalitě  
(min. 300 DPI, min. velikost 1,5 MB).

HEZKÉ PROŽITÍ VEČERA SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ, 
SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH 

A VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Zprávy z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
dne 4. 11. 2019:

Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo:
– smlouvu o zřízení věcného břemene č. 

9900103769_1/VB pro parc. č. 328/1 mezi 
Obcí Stará Huť a společností GasNet, s.r.o. 
a  panem Jiřím Růžičkou na uložené plyná-
renské zařízení STL plynovodní přípojka 
č. stavby EVIS: 9900103769;

– smlouvu o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti č. stavby IE-12-6008601/1 Stará 
Huť, kNN od R105-R71, mezi Obcí Stará Huť 
a společností ČEZ Distribuce, a.s.;

– smlouvu o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti č. stavby IP-12-6014764/1 Stará 
Huť, kNN pro parc. č. 288/3, mezi Obcí Stará 
Huť a společností ČEZ Distribuce, a.s.;

– záměr prodeje části pozemku parc. č. 698/5 
v k.ú. Stará Huť o výměře 24 m2;

– pět darovacích smluv na fi nanční částku 
vždy ve výši 1 000 Kč u příležitosti narození 
dítěte mezi Obcí Stará Huť a rodiči;

– Plán odezvy orgánů obce Stará Huť na vznik 
mimořádné události zpracovaný Radou 
obce Stará Huť;

– nákup 350 ks židlí dle stanovených podmí-
nek od společnosti Sádlík ohýbaný nábytek 
s.r.o., IČO: 27681327 dle nabídky a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o dílo s touto fi r-
mou;

– Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Huť a společ-
ností Martin Douša, IČO: 69376981, vybrané 
na základě výběrového řízení na realizaci 
akce Oprava střechy č.p. 178, Stará Huť;

– Smlouvu o dílo na vypracování dokumen-
tace pro sloučené územní řízení a staveb-
ní povolení nových šaten TJ Stará Huť z.s. 
v dohodnutém rozsahu mezi Obcí Stará Huť 
a Ing. arch. Petrem Kouřimským.

Zastupitelstvo obce Stará Huť bere na vědomí:
– Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Stará Huť za rok 2019.
V diskusi starosta obce seznámil zastupitele 
s návrhem rozpočtu na rok 2020 a informoval, 
že v souvislosti se schválením rozpočtu na rok 
2020 bude nutné schválit aktualizaci rozpočto-
vého výhledu na rok 2020; dále podal informa-
ci o harmonogramu výběrového řízení na do-
davatele stavby nová MŠ Stará Huť a nabídce 
p. Jedličky na poskytnutí pozemku jak pro po-
třeby stavby, tak pro využití mateřskou školou 
po dobu výstavby. Dále a seznámil zastupitele 
se zprávou vypracovanou Technickou komisí 
o  stavu komunikací a potřebou pořízení no-
vých dopravních značek. Na základě předlože-
né zprávy se diskutovalo o úpravě dopravního 
značení v ulici Sportovní umístněním vodorov-
ného značení.
Pan Šťastný požádal o přemístění značky „obyt-
ná zóna“ tak, aby tato značka pokryla celou uli-
ci Okr. Tř. Járy Cimrmana.
Paní Váňová požádala, aby se zdokumentovala 
mateřská škola před demolicí (stavební úpra-
vy provedené za pobytu Leopoldy Dostalové 
a Karla Dvořáka ve 30.–50. letech 20. stol.

Listopad ve školce
Milí čtenáři,
měsíc listopad v mateřské 

škole nadále probíhal v duchu podzimu. Při 
vycházkách s dětmi jsme měli stále možnost 
pozorovat barevné listí, které jsme mnoho-
stranně využili například k obtiskování, na-
lepování, vyrábění zvířátek. Nejstarší a starší 
děti podnikly pěší výlet k dobříšskému zámku 
a naše nejmenší děti si to užily na pěším výletě 
ke Strži Karla Čapka. Počasí nám přálo a my se 
vrátili spokojeni a plni zážitků. Fotografování 
dětí s vánočním motivem jsme naplánovali na 
12. 11. O pár dní později jsme se byli podívat na 
výlov rybníka ve Staré Huti, kde jsme mohli sle-
dovat rybáře v gumových pláštích a vysokých 
botách při práci. 19. 11. jsme měli možnost si 
popovídat se záchranáři, kteří při své nelehké 
práci používají plyšáka jako komunikační po-
můcku pro nejmenší děti. V posledním týdnu 
jsme zavítali do knihovny na Dobříši, kde nás 
čekal program pod názvem „Detektiv v knihov-
ně“. Tak jako v předchozích letech,  i letos pro-
běhlo v mateřské škole preventivní screeningo-
vé vyšetření zraku dětí. Ke konci měsíce k nám 
zavítal tým Policie ČR s  tématem „Bezpečnost 
a  šikana v  MŠ“. Celý listopad byl také ve zna-
mení příprav  na vánoční besídky, na které se 
můžete těšit v prosinci. A  co nás čeká v po-
sledním měsíci v roce? Adventní čas si budeme 

ve školce užívat v příjemné atmosféře plného 
očekávání návštěvy Mikuláše, čerta a  anděla. 
Těsně před Vánoci nás navštíví Ježíšek a dětem 
přinese určitě nějaké dárečky. Blíží se nám ko-
nec roku 2019 a my Vám přejeme klidné prožití 
vánočních svátků a šťastný nový rok 2020.

Kolektiv MŠ Stará Huť

Jednosměrný provoz 
v Malostranské ulici

V průběhu měsíce prosince dojde k umístění 
dopravních značek, které upravují jednosměr-
ný provoz v části ulice Malostranská od začát-
ku u mostu směrem  na Malou Stranu (lokalita 
Nad Strží). Opačný směr je veden kolem kul-
turního domu přes náves.
Prosíme o zvýšenou pozornost při průjezdu 
touto lokalitou.

Komunální odpad

Již jsou v prodeji známky na popelnice. Cena 
jednotlivých známek podle frekvence svozů: 
týdenní svoz 2050 Kč, 1× 14 dní 1200 Kč, se-
zonní 1850 Kč, měsíční 800 Kč.
Platnost letošních známek je do 31. 1. 2020, na 
nádobě určené ke směsnému odpadu nesmí 
být nalepeno více svozových známek. Všechny 
staré a neplatné musí být odstraněny, jinak se 
vystavujete riziku nevyvezení nádoby.
Ve středu dne 1. 1. 2020 neproběhne svoz 
komunálního odpadu. V příštím týdnu bu-
dou svezeny všechny popelnice s týdenním 
a  14denním svozem včetně všech přistave-
ných pytlů z důvodu týdenního výpadku. 
Děkujeme za pochopení.

Milí spoluobčané, 

přeji Vám pokojné prožití adventu, šťastné vá-
noční svátky a úspěšný vstup do nového roku. 

Petr Dragoun, starosta

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný 
a  úspěšný nový rok přejí zastupitelé obce 
Stará Huť.

Zveme vás na bohoslužbu Slova o Štědrém 
večeru od 22 hodin v kapličce na návsi.  

Blahopřání
V měsíci prosinci se svého životního jubilea 
dožívají paní Hana Vaňková, Marie Vrbová, 
Růžena Brajerová, Marie Oktábcová a pan 
Jaroslav Kšanda. Srdečně blahopřejeme!

Vzpomínáme

Dne 7. prosince by se dožila 100. narozenin 
paní učitelka Bohuslava Mochánová. Stále na 
ni vzpomíná kamarádka a kolegyně Mgr. Marie
Volfová. Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpo-
mínku se mnou.

Se zármutkem jsme v listopadu přijali zprávu, 
že paní Mgr. Štěpánka Hoštáková, ředitelka 
Základní a mateřské školy v naší obci, prohrá-
la svůj životní boj. Patří jí velké poděkování 
a uznání za svědomitou práci, kterou vykoná-
vala v naší škole od roku 1992 jako učitelka, 
od roku 2014 pak pověřená řízením a násled-
ně od roku 2018 jako ředitelka. S projevem 
soustrasti celé rodině 

Petr Dragoun, starosta
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Základní škola
S velkým smutkem oznamujeme, 
že dne 12. listopadu 2019 nás ve 

věku 49 let opustila naše kolegyně a ředitelka 
základní školy, paní Mgr. Štěpánka Hoštáková.
„Štěpánko, měli jsme tě všichni moc rádi a ni-
kdy na Tebe nezapomeneme.“

Kolegyně a žáci ZŠ Stará Huť

Část měsíce listopadu se nesl ve znamení smut-
ku... Ale život jde dál...
Než jsme se nadáli, máme tu prosinec, na který 
se žáci strašně těší. Nejenže budou Vánoce, ale 
i hodně kulturních a vzdělávacích akcí. Hned 
5. prosince 2019 přijde do školy Mikuláš s čerty 
a anděli. Navštíví žáky prvního a druhého roč-
níku a nezapomene se podívat i do vyšších tříd.
6. prosince 2019 pojedeme do pražského di-
vadla na představení „O princezně, která ráč-
kovala.”
Ve čtvrtek 12. prosince 2019 si připravili žáci 
celé školy „Vánoční zastavení” od 15.30 hod. na 
školní zahradě.
16. prosince 2019 nás navštíví „Pes záchranář”, 
který nám předvede ukázku výcviku a doved-
ností záchranářských psů.
19. prosince 2019 budeme mít Vánoční pose-

zení ve třídách s rozdáváním dárků. Dále shléd-
neme divadelní představení pana Marčíka „Vá-
noční příběh”.
Na poslední školní den 20. prosince 2019 poje-
deme do pražského kina Cinestar na fi lm „Sněž-
ný kluk”.
... a pak hurá na vánoční prázdniny, které letos 
budou opravdu dlouhé a to od 23. prosince 
2019 do 5. ledna 2020.
Přejeme Vám všem krásné prožití vánočních 
svátků, klidu, pohody a vše nejlepší do nového 
roku 2020.

Dana Kunrtová

Základní škola Stará Huť
Vás zve na

VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ
Dne 12. prosince 2019 

od 15.30 hod. 
na školní zahradě
Bohatý program 

a občerstvení.
Neváhejte a přijďte 

si s námi zazpívat a nasát 
vánoční atmosféru.

Poděkování
Děkuji všem členkám Klubu důchodců za 
přání k mým narozeninám. Děkuji pí. Pecha-
nové a Březinové za přání a dárek.

Marie Buňátová

Klub důchodců uskuteční setkání jubilantů 
v neděli 8. 12. 2019 ve 14 hod. v kulturním 
domě. K tanci i poslechu zahraje tradiční hud-
ba. V 1. patře bude vernisáž obrazů a interié-
rových dekorací.

Program kulturního domu ve Staré Huti
Koncert Vepřekova smíšeného sboru s před-
vedením České mše vánoční od Jakuba Jana 
Ryby ve středu 18. prosince 2019 od 19 hod.
Vstupné 150 Kč. 
Dalším programem je chystaný Silvestr
31.  12. 2019, na jehož programu se opět 
aktivně podílí členové Místního kulturního 
střediska.  Vstupné v ceně 300 Kč. Předprodej 
vstupenek na silvestrovské oslavy bude zahá-
jen 2. 12. 2019 v kanceláři obecního úřadu.
Následovat budou plesy:
Hasičský – 18. 1. 2020, Country – 25. 1. 2020
Obecní – 1. 2. 2020, Sportovní – 13. 3. 2020
Bios Fit – 21. 3. 2020

V dubnu se pak můžete těšit na divadelní 
představení připravované spolkem DEHET
a  Velikonoční zábavu.
V neděli 2. 2. 2020 se děti mohou těšit na Dět-
ský karneval. 
Těšíme se na vás a přejeme příjemně strávené 
chvíle.

Ohlédnutí za letošním rokem huťských házenkářů
Blíží se konec roku, čas bilancování naší činnosti, úspěchů či nezdarů v uplynulém roce. Blíží se i čas 
vánočních svátků. Ty jsou spojené se sváteční rodinnou atmosférou, radostí ze setkání se svými 
nejbližšími, přáteli a samozřejmě s dárky pod stromečkem. Pro házenkáře Staré Huti to byl opět 
rok velmi úspěšný a to hlavně zásluhou mladších žaček. Těm se podařil neuvěřitelný „kousek”, ob-
hájit titul mistryň republiky z loňska. Daly si tak vlastně, sice trochu v předstihu, nejkrásnější spor-
tovní dárek – ocenění, jaké je možné v našem malém, ryze národním sportu, získat. A nejen sobě, 
ale hlavně svému trenérovi Jirkovi Peškovi, jeho asistentu Filipu Fišerovi a vedoucí družstva Janě 
Peškové, za jejich péči, obětavost, volný čas, který jim věnují. A samozřejmě udělaly radost také 
ostatním členům oddílu národní házené a jejich fanoušků a fanynkám. Ocenění jejich úspěchu se 
jim dostalo i od vedení obce, jménem starosty Petra Dragouna. Pozadu nezůstaly starší žákyně, 
které si druhým místem v přeboru kraje vybojovaly účast ve fi nále Poháru mládeže ČR. 
Přání krásných a ve sváteční rodinné pohodě prožitých Vánoc, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v no-
vém roce 2020, proto patří všem, kteří se podíleli na výborných výsledcích, na reprezentaci Staré 
Huti i podpoře našeho oddílu národní házené. A těch smutných zpráv aby bylo co nejméně, nejlé-
pe žádné. Vždyť starohuťští házenkáři vždycky byli, jsou a věřím, že nadále budou, vlastně taková 
velká rodina, ve které převládá upřímné sportovní přátelství, dobrá pohoda, kamarádství, společ-
ná radost z úspěchů a to nejen na hřišti, ale i mimo něj a to i po skončení aktivní sportovní činnosti.

Za oddíl NH Jan Stamberg

Sport
Oddíl kopané přeje všem občanům Staré 
Hutě, fandům kopané, krásné prožití vánoč-
ních svátků a pevné zdraví v novém roce 2020.

Jára Cimrman ve Staré Huti
Ve čtvrtek 31. října jsme v naší obci přivítali 
vzácnou a milou návštěvu. Manželé Svěrákovi 

přijeli odhalit pamětní desku, umístěnou na 
domě, kde byla podle cimrmanologického prů-
zkumu nalezena část pozůstalosti Járy Cimrma-
na. K této důstojné a slavnostní chvíli přispěli 
žáci místní základní školy krátkým programem. 
Akce vyvrcholila projevem pana Svěráka a poté 
už byla před četným publikem odhalena origi-
nální pamětní deska tvůrců pánů Petra Soudka 
a Aleše Svojitky. Velký dík za zdařilou akci patří 
kromě hlavních aktérů a všech účastníků paní 
Pavlíně Hanušové, která dokázala svůj originál-
ní nápad na umístění desky zrealizovat, a dále 
paní učitelce Velvarské a paní Dagmar Majzelo-
vé za přípravu programu.





Dárkové poukazy

ZEPPELIN, CASIO, CASIO SHEEN, 
CASIO ELITE, JACQUES LEMANS, 

ANNE KLEIN, LENNOX, 
JVD, GANT CASIO EDIFICE

Přijďte potěšit
své blízké nákupem

stříbrných, zlatých,
diamantových

šperků či hodinek 
značky 

na poslední chvíli
Nenechávejte 

Příjemné prožití svátků vánočních 
a šťastný nový rok 2020

přeje kolektiv klenotů – Martin Machek
Mírové Náměstí 106, Dobříš

15. 12. stříbrná neděle
21. 12. sobota
22. 12. zlatá neděle
23. 12. pondělí
24. 12. štědrý den

9.00–11.00 hod.
9.00–12.00 hod.
9.00–11.00 hod.
9.00–17.00 hod
9.00–11.00 hod.
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