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Rozpočet města Dobříše 
pro rok 2020 byl 
schválen

Svoz odpadu a jeho 
podmínky v novém roce

Podejte svůj návrh 
do projektu  
Tvoříme Dobříš  
do 25. ledna!

Přihlášky do Grantového 
fondu města jsou 
vyhodnocovány

Dobříšští žáci vyhráli 
Příbramského anděla

Audience Václava Havla, 
Na kus řeči s Jiřinou 
Bohdalovou,  
Náklad štěstí tour… 
kultura v lednu nebude 
ospalá

Nové kurzy, univerzitní 
programy a přednášky 
v knihovně 

Dílna RUKAMA 
NOHAMA pomáhá  
ještě víc

Šťastné kroky v novém roce!

PF 2020

Rozzářená Dobříš se svatým Mikulášem
V pátek 6. prosince navštívil naše město svatý Mikuláš a nezapomněl s se-
bou vzít moudrého anděla a rozvernou čertici. Na tradičním setkání na 
dobříšském náměstí se sešli místní i hosté, aby společně přivítali advent, 
rozsvítili vánoční strom města, potěšili se vystoupením dětí ze základních 
škol, vánočním troubením Fanfárového orchestru Josefa Janouška, výko-
ny dobříšského divadelního spolku KRUH a také hudbou a kostýmy míst-
ních umělců.
V rámci programu vystoupila i paní starostka Jana Vlnasová, která se ve 
svém projevu ohlédla zpět do téměř končícího roku, popřála krásné svát-
ky, poděkovala za spolupráci a poukázala na další možnosti rozvoje města 
v roce 2020. Program uzavřel slavnostní ohňostroj.
Návštěvníci si užili nejen potěšení duše, ale s tradičním vánočním občer-
stvením a horkým svařeným vínem se dostalo i na tělo. 
Programem provázeli Ivan Sutnar a Tomáš Kadlec. Akci pořádalo KS Dob-
říš, dobříšský divadelní spolek KRUH a město Dobříš. Partnerem akce byl 
Dokas Dobříš, s.r.o.
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Z MĚSTA A RADNICE
Do projektu Tvoříme Dobříš 2020 můžete podávat návrhy do 25. 1. 2020

1. ročník participativního rozpočtu Tvoříme 
Dobříš 2020 spustilo město Dobříš dne 11. lis-
topadu 2019. Částka, která byla zastupitel-
stvem města schválena dne 12. 12. 2019, je 
500 000 Kč a je současně 5× vyšší než v před-
chozím nultém ročníku. 
Zapojte se do projektu Tvoříme Dobříš 2020 
a navrhujte do 25. 1. 2020, čím byste naše město 
chtěli zvelebit!
Své návrhy můžete podávat prostřednictvím 
stránek města Dobříše nebo http://tvorime.
dobris.cz/, kde naleznete také pravidla pro 
podávání návrhů. Veřejná prezentace návrhů, 
o kterých bude hlasováno, proběhne 27. 2. 2020 

od 18 hodin ve společenském sále Kulturního 
střediska Dobříš. 
Samotné hlasování bude spuštěno již 3. 2. 2020.

Na vaše návrhy se těší tým koordinátorů Šárka 
Krůtová, Miroslav Sochor a Pavel Svoboda

„Přívětivý a přátelský úřad města Dobříše“, reg. č.: 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007379

Posuzování žádostí z Grantového fondu města Dobříše v běhu

Město Dobříš má vytvořený Grantový fond 
města Dobříše, který pomáhá rozvíjet a pod-
porovat potřeby svých občanů. Granty jsou 
určeny na podporu sportovních, tělovýchov-
ných, kulturních, uměleckých, volnočasových 
aktivit a na podporu poskytování sociálních 
služeb a  péče. Z fondů mohou čerpat fyzické 
i právnické osoby, které vyvíjejí činnosti v uve-
dených oblastech ve prospěch nejen dobříš-
ských občanů. 
Pro rok 2020 byly vypsány jednoroční granty 
v 5 základních oblastech pro činnosti v oblasti 

sportu a volného času, kultury a umění, jed-
notlivé projekty (akce) ve městě, na podporu 
jednotlivce v uvedených programech a pro po-
skytování sociálních služeb a péče.
Během měsíce listopadu 2019 byly přijímány 
žádosti. V polovině prosince proběhla první 
schůzka hodnotící grantové komise, na které 
začalo posuzování 66 žádostí přihlášených do 
programu a další setkání budou následovat. 
Celkový objem rozdělovaných prostředků pro 
jednotlivé dotační tituly pro rok 2020 činí cca 
3 660 000 Kč.

Změna obecně závazných 
vyhlášek v roce 2020
Upozorňujeme občany, že na 10. zasedání 
Zastupitelstva města Dobříše, konaném dne 
12. prosince 2019, byly schváleny obecně závaz-
né vyhlášky s účinností od 1. 1. 2020.
OZV č. 5/2019, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
OZV č. 6/2019, o místním poplatku z pobytu,
OZV č. 7/2019, o místním poplatku ze psů, 
OZV č. 8/2019, o evidenci označených psů a je-
jich chovatelů, 
OZV č. 9/2019, o místním poplatku za užívání  
veřejného prostranství, 
OZV č. 10/2019, o místním popl. ze vstupného.
1. Kde můžete záležitosti vyřídit:
 MěÚ Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš, 

Finanční odbor – místní poplatky (přízemí 
vlevo za podatelnou), kancelář č. 13.

 Správce poplatků: Sylva Řeháková, telefon: 
318 533 390, e-mail: rehakova@mestodobris.cz,

 Kateřina Vodrážková, tel.: 318 533 345, e-mail: 
vodrazkova@mestodobris.cz

2. Formuláře jsou k dispozici:
 Na MěÚ Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dob-

říš, Finanční odbor – místní poplatky, kancelář 
č. 13, nebo ke stažení na internetové stránce 
města www.mestodobris.cz.

3. Náležitosti žádosti:
 Formuláře musí být řádně vyplněny podle 

skutečnosti a podepsány plátcem.
Finanční odbor
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Vážení spoluobčané, milí Dobříšáci, 

v prosinci loňského roku byl na zasedání zastupitelstva města 
schválen rozpočet města Dobříše na rok 2020. Téma rozpočtu 
je důležité a pochopitelně budí emoce, pojďme se tedy na něj 
podívat blíže. 
Kritici schváleného rozpočtu zdůrazňují, že jde o rozpočet 
schodkový. Věcně mají pravdu – součet výdajů je vyšší než sou-
čet příjmů. Jde ale o zjednodušený a svým způsobem zavádě-
jící pohled. Městský rozpočet se totiž skládá ze dvou hlavních 
částí: jde o část tzv. běžného rozpočtu a část tzv. kapitálového 
rozpočtu. Co tyto termíny znamenají? 
Běžný rozpočet je ten, který finančně kryje nezbytné výdaje 
na každodenní provoz a fungování našeho města. Jde např. 
o mzdy úředníků, svoz odpadu, údržbu zeleně, provoz měst-
ských zařízení či běžné revize a opravy budov a vybavení v ma-
jetku města. Příjmy v běžném rozpočtu získává město z daní, 
z přerozdělování státního rozpočtu, z nájemného a z různých 

poplatků či dotací na výkon státní správy. Pro rok 2020 budou příjmy běžného rozpočtu činit 
222 milionů korun, výdaje dosáhnou výše 195 milionů korun. Běžný rozpočet je tedy výrazně 
přebytkový a s úsporou cca 27 milionů Kč svědčí o zodpovědném hospodaření města. 
Kapitálový rozpočet oproti tomu slouží pro financování investic a stavebních projektů potřebných 
k dalšímu rozvoji a modernizaci města. Jde např. o rozšiřování kapacit škol, zlepšení podmínek pro 
výuku, opravy a výstavbu sportovišť a hřišť, výstavbu nových chodníků atd. V roce 2020 má Dobříš 
naplánované investice do oprav důležitých dopravních tahů, do ulic a komunikací zejména v centru 
města, počítá se s rekonstrukcí velmi zanedbané ubytovny na Větrníku, další investice půjdou do 
sportovišť a vodohospodářské infrastruktury. Celkový objem těchto investic bude v roce 2020 
činit téměř 80 milionů korun. Část této sumy se městu daří získat z dotací, zbytek bude pokryt 
úsporami z běžného rozpočtu a úvěrovým rámcem. 
V kostce řečeno: Celkový rozpočet města pro rok 2020, tvořený souhrnem běžných i kapitálových 
příjmů a výdajů, je schodkový. Nicméně schodek je tvořen čistě rozhodnutím výrazně investovat 
do rozvoje a úpravy našeho města – což je investice, o níž jsem přesvědčen, že bude mít na kvalitu 
života v Dobříši významný vliv. Proto považuji schválený rozpočet za dobrý a děkuji všem koaličním 
i opozičním kolegům, kteří věcnou a slušnou debatou přispěli k jeho tvorbě. 

Tomáš Vokurka, místostarosta města

Stručné informace z 9. zasedání Zastupitelstva města 
Dobříše
Veřejné zasedání se uskutečnilo 14. listopadu 
2019 ve společenském sále Kulturního střediska 
v Dobříši. Přítomno bylo patnáct členů zastu-
pitelstva. Starostka informovala o odstoupení 
členky ZM Mgr. Lenky Maškové, která rezigno-
vala na svůj mandát zastupitelky. Tuto rezignaci 
složila do rukou starostky města dne 4. 11. 2019. 
Na uprázdněný mandát nastoupil náhradník 
volební strany PRO DOBŘÍŠ, pan MVDr. Jaromír 
Bláha.

ZM schválilo:
 � Střednědobý výhled rozpočtu města na 

roky 2021–2022
(Byl pořízen střednědobý výhled rozpočtu 
s analýzou financí města a ratingem, zpracova-
ný renomovaným odborníkem na finance veřej-
ného sektoru Ing. Luďkem Tesařem.)

 � Rozpočtové opatření č. 5/2019
Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se tou-
to rozpočtovou změnou snižuje o 17 812 tis. Kč 
(příjmy činí celkem cca 302,7 mil. Kč) a výdajové 
stránky rozpočtu se snižuje o 2 644 tis. Kč (výda-
je dosáhnou celkem cca 366,2 mil. Kč). Plánova-
ný zůstatek na účtech bude po akceptovaných 
změnách činit 2 034 tis. Kč.

 � Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
regionu Brdy–Vltava pro období 2018–2022

(Dokument byl vytvářen aktéry z řad odborné 
veřejnosti i uživatelů služeb. Obsahuje aktuální 
demografický výhled pro naše území a s ním 
spojená úskalí, která bude třeba do budoucna 
řešit. Středočeský kraj jej začlení do krajského 

plánu rozvoje sociálních služeb a zároveň pak 
bude rozhodovat o rozdělení dotací na sociální 
služby poskytované na našem území. O průbě-
hu tvorby plánu byli představitelé obcí pravi-
delně informováni na setkáních DSO Dobříšska 
a Novoknínska.)

 � Odejmutí čestného občanství města Dobří-
še Klementu Gottwaldovi

(Odejmutí čestného občanství prvnímu komu-
nistickému prezidentovi, za jehož vlády došlo 
k mnoha vykonstruovaným procesům a bylo 
vyneseno mnoho rozsudků smrti. Přidanou 
hodnotou je skutečnost, že se akt symbolické-
ho odejmutí uskutečnil v měsíci, kdy oslavíme 
30 let od sametové revoluce.)

ZM uložilo:
 � S návrhem rozpočtového opatření bude 

překládána zpráva o čerpání úvěrového 
rámce

Na základě podnětu finančního výboru ZM ulo-
žilo městskému úřadu předkládat spolu s  kaž-
dým návrhem rozpočtového opatření zprávu 
o  čerpání úvěrového rámce. Součástí zprávy 
bude vyčerpaná částka, datum a účel pro každé 
jednotlivé čerpání těchto prostředků.
 
ZM vzalo na vědomí:

 � Zápisy z jednání finančního, kontrolního 
a mediálního výboru Zastupitelstva města 
Dobříše

 � Přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů 
rozpočtu města k 31. 10. 2019

(Příjmy dosáhly 245,2 mil. Kč, tj. 76 % uprave-
ného rozpočtu; výdaje byly zatím čerpány ve 
výši 247,3 mil. Kč, tj. 67 % upraveného rozpoč-
tu. Úvěrový rámec byl k 31. 10. 2019 čerpán ve 
výši 25,8 mil. Kč, tj. 56 % schváleného rozpočtu, 
z toho na projekt 2. ZŠ Dobříš, „Výstavba nového 
pavilonu, úprava varny a jídelny“, po vyčerpá-
ní celé dotace, ve výši 18,9 mil. Kč a na projekt 
„Snížení energetické náročnosti sportovní haly 
Dobříš“ ve výši 6,9 mil. Kč.)

ZM neschválilo:
 � Uzavření směnné smlouvy 

s fyzickou osobou, jejímž předmětem byla smě-
na pozemků p. č. 1400/102 (o výměře 106 m2), 
p. č. 1400/103 (o výměře 71 m2) a p. č. 1400/104 
(o výměře 9 m2), v součtu o výměře 186 m2, 
ve vlastnictví města Dobříše, za pozemky p. č. 
1400/51 (o výměře 326 m2), p. č. 1400/108 (o vý-
měře 46 m2) a p. č. 1400/109 (o výměře 61 m2), 
v součtu o výměře 433 m2, ve vlastnictví fyzické 
osoby, vše v k. ú. a obci Dobříš.

 � Poskytnutí dotace z rozpočtu města 
na rok 2020 ve výši 515 804,00 Kč a uzavření ve-
řejnoprávní smlouvy se spol. Brdy–Vltava, o.p.s., 
IČO 27586481, se sídlem Mírové náměstí 119, 
Dobříš, jejímž předmětem je poskytnutí dotace 
do sociálního fondu regionu Brdy–Vltava na za-
jištění sociálních služeb.

V bodu „Různé“ zazněla informace od místosta-
rostky města o systému MESOH. K 13. 11. 2019 
bylo do systému zapojeno 51 % rodinných 
domů a 7,5 % bytových domů. V praxi se uka-
zuje, že popeláři nemají s čtecím zařízením pro-
blém. Odpadkové pytle se již nedávají do schrá-
nek. V současné době jsou zdarma k vyzvednutí 
na městském úřadě. Poplatek za svoz odpadu, 
o němž budou zastupitelé rozhodovat na pro-
sincovém zasedání zastupitelstva, se bude po-
hybovat v rozmezí mezi 550–750 Kč za osobu.

Starostka dále uvedla, že:
– město Dobříš bude na prosincovém zastupi-

telstvu projednávat analýzu společnosti DO-
KAS Dobříš, s.r.o., kterou nechalo vypracovat;

– proběhlo otevření jídelny 2. ZŠ;
– probíhá výstavba pavilonu u 2. ZŠ;
– pokračuje se v rekonstrukci zimního stadio-

nu, která by měla být ukončena do konce 
prosince, zahájení zkušebního provozu pro 
veřejnost je plánováno na začátek měsíce 
února 2020;

– probíhá zateplení sportovní haly;
– finišují opravy silnic, proběhlo jednání se 

Středočeským krajem o průtahu ul. Pražská, 
vše je na nejlepší cestě;

– připravují se komplexní podklady pro měře-
ní rychlosti jak při vjezdu u Bobcatu, tak v ul. 
Hostomické;

– je v plánu oslovení subjektu, který bude mo-
nitorovat počet projíždějících kamionů, aby 
mohla být podána žádost o zamezení prů-
jezdnosti kamionů.

Petr Kadlec dále informoval, že okrašlovací spo-
lek vypracoval petici za záchranu mostu přes 
Pilský potok. 

Příští 11. veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Dobříše se uskuteční ve čtvrtek 
13.  února 2020 od 17 hod. v Kulturním 
středisku Dobříš. Občané jsou srdečně 
zváni.
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Stromořadí v ulici Ke Bzdince bude nahrazeno novou 
výsadbou
V ulici Ke Bzdince bylo počátkem prosince vy-
káceno 26 stromů, převážně topolů černých. 
Odbor výstavby a životního prostředí vydal dne 
5. 12. 2019 povolení (čj.: MDOB 47644/2019/
BEN) ke kácení tohoto stromořadí na základě 
odborného arboristického posudku o špatném 
zdravotním stavu stromů, jejich špatné vitali-
tě, poškození kmenů a větví a kvůli možnému 
zhoršení provozní bezpečnosti na silnici. Reali-
zaci zajistil výherce výběrového řízení, pan Ja-
kub Mařík.
Zároveň odbor nařídil v místě náhradní výsad-
bu, kterou město zabezpečí v roce 2020.
Stromořadí topolů černých a kanadských v této 
lokalitě bylo dlouhá léta v dobrém zdravotním 
stavu, ale v letošním roce se jejich stav radi-
kálně zhoršil. Některým stromům začaly silně 
prosychat koruny, jiné topoly začaly postupně 
celé odumírat. Topoly jsou krátkověké dřeviny 
(60 až 80 let) s křehkým dřevem, které byly prav-
děpodobně vysázeny, aby co nejdříve vytvořily 

objem, ale z dlouhodobého hlediska nemohou 
být v dané lokalitě cílové. Jejich vykácení bylo 
nařízeno v termínu mimo vegetační období 
a období hnízdění ptáků. Občané si mohli vznik-
lou dřevní hmotu na vlastní náklady zpracovat 
a odvézt přímo z místa provádění.
Při těžbě byly ponechány náletové dřeviny (dub, 
javor, jasan, hloh, trnka atd.), které budou slou-
žit, spolu s novou výsadbou, jako kostra nového 
budoucího porostu.
Pro zachování liniového krajinného prvku a do-
držení biodiverzity místního ekosystému budou 
vysázeny nové stromy, konkrétně dub zimní 
v  počtu 30 ks. Stromky budou již odrostlé do 
výšky min. 2,3 m s obvodem kmínku 12–16 cm. 
Následně bude realizována povýsadbová péče 
po dobu min. pěti let pro zdárný růst sazenic. 
Více na http://www.mestodobris.cz/uzavreni-
-komunikace-ke-bzdince-z-duvodu-kaceni-
-26-ks-topolu/d-478958.

Odbor místního rozvoje

Dotace pro úspornou domácnost
Chystáte se zateplit dům svépomocí, vyměnit okna a dveře, postavit nízkoenergetický dům, pořídit 
si solární panely nebo zachytávat dešťovou vodu? Můžete na to získat dotace, a více se k tomu do-
zvědělo přes 25 účastníků listopadového semináře „Dotace pro úspornou domácnost“.
Státní fond životního prostředí ČR a město Dobříš uspořádaly seminář k dotačnímu programu 
Nová zelená úsporám, který podporuje rekonstrukce a výstavbu domů či úsporné zdroje energie. 
Informace byly poskytnuty také k programu Dešťovka zaměřenému na podporu využívání srážko-
vé a odpadní vody v domácnostech. Seminář byl bezplatný a uskutečnil se ve středu 27. 11. 2019 
od 17 hodin v učebně Kulturního střediska Dobříš.
Více informací o dotačních programech najdete na www.dotacedestovka.cz nebo www.novazele-
nausporam.cz. 

Šárka Krůtová, DiS., vedoucí oddělení vnitřních věcí

Seniorská obálka, formulář 
pro efektivní první pomoc, 
stále k vyzvednutí v infocentru 

Seniorská obálka obsahuje formulář se všemi 
důležitými údaji o konkrétní osobě. Tento for-
mulář pomáhá maximálně zefektivnit zásah 
všech složek integrovaného záchranného sys-
tému při poskytnutí první pomoci v domácím 
prostředí u postiženého jedince. Vkládá se do 
průhledné plastové obálky a umisťuje se na vi-
ditelném místě v domácnosti. Je výhodné ho 
mít vyplněný u osob, u kterých se dají předpo-
kládat zdravotní obtíže a komplikace, například 
u seniorů nebo osob se zdravotním postižením.
Seniorskou obálku obdrží zájemci v infocentru 
městského úřadu Dobříš. 
V případě dotazů můžete kontaktovat sociální 
odbor MěÚ Dobříš, sociální pracovnici Mgr. Hanu 
Sedláčkovou, kontaktní tel. 318 533 374, e-mail: 
sedlackova@mestodobris.cz.
Více informací také na https://www.kr-stredo-
cesky.cz/web/socialni-oblast/seniorska-obalka.

Bezpečná Dobříš s činností městské policie – listopad 2019 
1. 11. 2019 od 16 do 17 hod. proběhlo pátrání 
po nezletilé 14leté dívce, která nepřišla domů 
ze školy. Později byla nalezena v pořádku. 
1. 11. od 17 hod. Strážníci kontrolovali hřbitov 
a jeho okolí, aby v době Dušiček nedošlo ke 
krádežím květin z hrobů nebo případnému 
vloupání do zaparkovaných vozidel.
12. 11. v 17. hod. Za poliklinikou našel muž 
dámskou kabelku s finanční hotovostí a dokla-
dy, jejíž nález ohlásil. Podle jména byla dohle-
dána majitelka z Dobříše a vše jí bylo vráceno. 
12. 11. v 17.40 hod. proběhla součinnost s PČR 
v ulici Pl. B. Petroviče. Strážníci spolu s policisty 
odkláněli a usměrňovali dopravu. Na kruho-
vém objezdu se stala závada na nákladním 
vozidle, kterému praskla zadní náprava. Kru-
hový objezd byl z tohoto důvodu uzavřen do 
19.30 hod. 
15. 11. ve 22 hod. Hlídkovou činností bylo zjiš-
těno, že na kruhovém objezdu v Dobříši je 
poškozené zábradlí. Městská policie provedla 
na místě šetření a podle informací svědků byl 
zjištěn viník dopravní nehody. Dále je věc již 
v kompetenci PČR DI v Příbrami. 
18. 11. bylo nahlášeno řádění vandala. 
U domu čp. 1064 za sokolovnou byly vyvráceny 
lavičky i s betonem. Bohužel nebyl zjištěn viník. 
V případě dopadení by viníkovi hrozila vyso-
ká pokuta do 10 000 Kč (jedná se o přestupek 
proti veřejnému pořádku, poškození obecně 

prospěšného zařízení) a uvedení do původního 
stavu. Tato jednání se zapisují do evidence pře-
stupků vedené rejstříkem trestů. 
25. 11. ve 12.05 hod. v Brodcích poničil zábra-
dlí projíždějící kamion, který způsobil škodu 
asi za 30 000 Kč. Z místa nehody ujel, ale díky 
včasnému oznámení občana a také kamerové-
mu systému byl řidič dopaden. Na místo byla 
přivolána dopravní police a zahájila šetření 
v této věci. 

25. 11. ve 13.10 hod. bylo zjištěno znečištění 
silnice u hřbitova odpadky. Šetřením byl zjiš-
těn řidič nákladního vozu, který svou nedbalostí 
umožnil vylétnutí odpadu z korby. Na žádost 
hlídky vše uklidil, takže mu nebyla udělena po-
kuta, protože provedl okamžitou nápravu a jeho 
jednání nebylo úmyslné.

26. 11. v 16.41 hod. U lomu Jezírko se pohybo-
val po silnici neosvětlený chodec a hrozila do-
pravní nehoda se zraněním. Přivolaná hlídka na 
místě zjistila mladého stopaře. Přestupky chod-
ců se řeší pokutami. Zákon 361/2000 Sb. §  53 
odst. (9) uvádí: „Pohybuje-li se chodec mimo 
obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo 
po okraji vozovky v místě, které není osvětleno 
veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě 
prvky z retroreflexního materiálu umístěné 
tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky pro-
vozu na pozemních komunikacích.“
28. 11. v 17.58 hod. Strážníci byli přivolání k na-
padení ženy na Větrníku. Hlídka našla zraně-
nou ležící ženu z Dobříše, kterou napadl jí zná-
mý muž. Ten však před příjezdem hlídky utekl. 
Žena byla převezena RZS k dalšímu ošetření do 
Oblastní nemocnice v Příbrami. Případ řeší PČR. 

Zpracovala: strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš

Uzávěrka příspěvků  
do únorového vydání  

Dobříšských listů 
bude 17. ledna 2020.

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).
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Mladí designéři 2019
Dne 26. listopadu vyrazili žáci 6.C do Škoda Auto 
v Mladé Boleslavi. Díky Matoušovi Měrkovi ze 
Staré Hutě, který se rozhodl zúčastnit sedmého 
ročníku soutěže „Mladí designéři“ v kategorii 
Cena veřejnosti za model 2D a stal se absolut-
ním vítězem. 

Program byl velice bohatý, celým dopolednem 
provázel úspěšný zpěvák, herec a moderátor 
Milan Peroutka, ze kterého byly děti zcela une-
šené. Také byl představen nový vůz AZUBI car, 
na kterém pracovali učňové ze Škoda Auto 
Středního odborného učiliště strojírenského. 
Škoda Auto si pro žáky připravila prohlídku 
muzea a školy, děti mohly zkusit výměnu kola, 
navrhnout a vymodelovat model auta, zjistit, jak 
se takové auto vyrábí a co vše je k tomu potřeba, 
vyzkoušet virtuální realitu a v neposlední řadě 
prohloubit informace o bezpečnosti při jízdě 
autem. 

K. Máchová

Úspěch v soutěži Příbramský anděl
Dne 27. listopadu se uskutečnila soutěž Pří-
bramský anděl, do které se zapojily naše školní 
družiny v mnoha disciplínách. 43 šikovných dětí 
předvedlo své výtvory (vánoční kapry, strome-
ček a různé vánoční ozdoby), a zatímco odborná 
porota udělovala body jednotlivým výrobkům, 
děti si mohly vyrobit vánoční přáníčka a vánoč-
ní skřítky, vyzkoušet dekorace z různých druhů 
materiálů a nazdobit perníčky. Studenti pro 
všechny děti nachystali lahodné dobroty a krás-
né dárečky.

A jak jsme se umístili? V kategorii „hodnocení 
poroty“ – 1. místo VÁNOČNÍ KAPR (ŠD Žralo-
ci) a 1. místo VÁNOČNÍ STROMEK (ŠD Želvičky 
a Rybičky). V kategorii „hodnocení návštěvníků“ 
a  také nejlepší díla celé soutěže získal 3. místo 
VÁNOČNÍ STROMEK (ŠD Želvičky a Rybičky) 
a  1. místo VÁNOČNÍ OZDOBA – KOULE (krou-
žek Drátkování p. vychovatelky M. Janovské). 
Ze všech úspěchů jsme měli obrovskou radost 
a  všichni jsme si celé dopoledne velmi užili. 
Po návratu do školy jsme si vychutnali dva krás-
né andělské dorty, které jsme na soutěži vyhráli. 

T. Hejnová

Dvě 2. místa v okresním kole 
florbalu
Dne 29. listopadu se v Příbrami uskutečnilo 
okresní kolo florbalového turnaje. Za naši školu 
se nominovala družstva hochů III. a IV. katego-
rie. Za mladší žáky nás reprezentovali: Tomáš 
Havelka, Matouš Měrka, Filip Hemerle, Matyáš 
Bartoň (všichni 6.C), Ondra Panuška (6.B), Vojta 
Dragoun, Tomáš Obermajer, Šimon Baláž a bran-
kář Karel Vejvoda (7.B). Kluci odehráli tři fyzicky 
i technicky náročné zápasy. Bohužel hned v prv-
ním zápase podlehli ZŠ Sedlčany a  i  přes dvě 
další výhry nad ZŠ 28. října a ZŠ Školní se museli 
spokojit s druhým, ale i přesto krásným místem 
v okrese.
Družstvo starších žáků hrálo ve složení: Jirka 
Brožík, Vojta Kulhavý a Radim Mácha (všichni 
8.B), Dominik Vávra a Ondra Vázler (8.C), Vojta 
Panuška, Honza Vylita, Michal Petřina, Dominik 
Horký a brankář Filip Fenyk (9.A). I oni odehrá-
li tři zápasy. Zvítězili nad GAO Sedlčany a nad 
ZŠ Jiráskovy Sady, avšak síly na ZŠ Školní nám už 
nestačily. V okrese se umístili na úžasném dru-
hém místě. Všem moc blahopřejeme a děkuje-
me za vzornou reprezentaci školy.

Z. Kočí

Postup do krajského kola Čeps Cupu
Naše škola se již po několikáté zúčastnila florba-
lového Čeps Cupu, do kterého se zapojili chlapci 
i dívky. Chlapecké družstvo zavítalo do Příbrami 
a utkalo se s šesti družstvy. Výsledkem byla jed-
na prohra, dvě remízy a dvě vítězství, což nám 
nakonec vyneslo pěkné třetí místo. Dívky si za 
soupeřkami musely dojet až do Milína a skončily 
nečekaně na 2. místě, které je zároveň postupo-
vé do krajského kola. 
Chlapcům i dívkám děkujeme za obětavou hru 
a reprezentaci školy.

V. Petrásková

Krabice od bot

I letos se naše škola v předvánočním čase připo-
jila k charitativní akci Krabice od bot. Byla jich 
opravdu velká hromada. Napočítali jsme jich 
290. K těm našim přibyly ještě dárky z česko-an-
glické školky Happy Flowers. Ve středu 11. pro-
since si pro všechny dárky přijela paní Kateřina 
Vojkůvková z Českobratrské církve evangelické 
a následně byly rozvezeny potřebným v azylo-
vých domech. A jelikož se jich letos nasbíralo 
v jiných městech méně než loni, byly naše dárky 
kromě azylových domů ve Středočeském kraji 
rozvezeny také např. do Děčína.

Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se na 
akci podíleli, a přejeme jim i obdarovaným krás-
né Vánoce a hodně zdraví do nového roku.

M. Housková

Zápis se pomalu blíží
2. ZŠ DOBŘÍŠ připravila kaž-
doročně před zápisem dětí do 
prvních tříd akce pro budoucí 

prvňáčky a jejich rodiče. Děti mají možnost se-
známit se se školním prostředím, vyzkoušet si 
některé činnosti a rodiče získají informace, jak 
děti připravit na vstup do školy.
Tento školní rok proběhlo první setkání pod ná-
zvem Podzimní tvoření. Děti si povídaly o pod-
zimu, zazpívaly si písničku, zahrály hru a pak byl 
pro ně připravený plný stůl přírodního materi-
álu, ze kterého si dle vlastní fantazie vyráběly 
sovičky. Předškoláčci si pak odnesli své výrobky 
domů.
Druhé setkání má název Hravé učení. Děti si 
vyzkoušejí činnosti s interaktivní tabulí a první 
psaní. Toto setkání se uskuteční 15. ledna 2020 
od 16 hodin.

3. místo v soutěži Příbramský anděl
Dne 27. listopadu 2019 se konala výtvarná sou-
těž Příbramský anděl. Tuto soutěž pro základní 
školy organizovala Integrovaná střední škola 
v Příbrami. Naši žáci poslali do soutěže v disci-
plíně „Obraz“ tři práce.
Získali jsme pěkné 3. místo ve II. kategorii. 

Mgr. Jana Kvídová
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2. ZŠ DOBŘÍŠ

Milí předškoláci, 
zveme vás společně s rodiči na 

HRAVÉ UČENÍ
ve středu 15. 1. 2020 v 16.00 hodin.

Přijďte se podívat a vyzkoušet si, 
jak se u nás učíme. 

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

nebo telefonem na číslo 318 521 002.
Těšíme se na vás 

a připravujeme další společná setkání. 

Prosincové aktivity na ZŠ Lidická
Ani jsme se nenadáli, a byl tu 
poslední měsíc v roce a s ním 
typicky prosincové akce. 

4. prosince nás navštívil Mikuláš a čerti. V pátek 
6. prosince proběhl projektový den Vánoce pro 
lidi, který byl zaměřen na přípravu vánočního 
vystoupení a prodejních výrobků na vánoční 
jarmark. Adventní setkání, jehož součástí byl 

právě jarmark a besídka, se uskutečnilo v úterý 
10. prosince a bylo realizováno v rámci našeho 
projektu Poznání světa v Lidické. 
Krásný adventní čas naši žáci také několikrát trá-
vili v místní knihovně nad tématy advent a Vá-
noce. 12. prosince odjeli žáci 8. a 9. ročníku na 
exkurzi do OU Vyšehrad v Praze, kde se konal 
den otevřených dveří a vánoční jarmark. Sezná-
mili se zde s různými učebními obory, které by 
do budoucna mohli absolvovat, a také si pro-
hlédli výrobky a práce současných žáků. 
Vyrazili jsme také do přírody nakrmit lesní zvířata, 
ve čtvrtek 19. prosince. V již zcela předvánočním 
čase vyrazili starší žáci do příbramského dolu 
Anna na tzv. Štědrovečerní šichtu. Tento rok uza-
vřeli žáci spolu s třídními učiteli vánoční besídkou 
ve svých třídách, kde si rozdali malé dárečky.
Přejeme tímto všem mnoho osobních i pracov-
ních úspěchů v novém roce 2020.

Za kolektiv ZŠ Lidická Mgr. M. Fejtová Krajská

Kdo je „zbabělec“ 
a kdo „hrdina“? 
Jak se zachovat v situaci 

ohrožení? Stát si za svým názorem, nebo se 
zpronevěřit svým ideálům a hodnotám v zá-
jmu bezpečnosti a ochrany sebe i rodiny?
Rozhodování v této situaci nebývá jednoduché 
a většina z nás je ráda, že takové dilema nebyla 
nucena nikdy řešit. I pro dospělého je to zátěžo-
vý test a velká zkouška morální integrity. V Trn-
ce jsme však dali šanci zažít podobnou situaci 
žákům už na prvním stupni a ukázat jim tak, že 
důvody vedoucí k rozhodnutím mohou být složi-
tější, než se na první pohled zdá.
Koncem listopadu jsme hostili workshop „Kdo je 
vítěz“, který se uskutečnil na základě účasti měs-
ta Dobříše v projektu Města Paměti národa. Naši 
čtvrťáci, páťáci a šesťáci se díky lektorům společ-
nosti Post Bellum, o.p.s., mohli vžít do příběhu 
československých hokejistů, kteří v roce 1969 
sehráli zápasy proti tehdejšímu Sovětskému sva-
zu. Workshop byl veden zážitkově a interaktivně, 
žákům byly přiděleny jednotlivé role, do nichž 
se beze zbytku vžili a odehráli příběh od začátku 
(kdy si mohli vyzkoušet, jak to chodilo v socialis-
tické škole druhé poloviny 20. století) až do kon-
ce (kdy se museli rozhodovat, zda reprezentan-
tům okupačního národa podají nebo nepodají 
po zápase ruku). 
Aktivity během tří hodin byly velmi různorodé, 
od her a pohybu, přes poslech rádia i nahrávek 
pamětníků, až po prohlížení fotografií a násled-
né asociace. Jejich prostřednictvím se žáci mohli 
„přenést“ do doby socialismu a seznámit se 
s událostmi roku 1968 v Československu.
Workshop děti hodně bavil a pedagogy zaujal 
svou autentičností. „Nejvíc se mi líbila hra na tří-
du,“ zaznělo v závěrečné reflexi. „Hodně jsem si 
užil hokejový zápas,“ byla další z reakcí. „Z role 
paní učitelky mi tedy běhal mráz po zádech,“ 
sdělila se smíchem jedna z trnkových učitelek, 
pamětnic socialistického školství.
Děkujeme lektorům za dobře odvedenou práci 
a našim dětem, že dokázaly soustředěně praco-
vat na tak nelehkém úkolu. Doufáme, že bude 
ještě příležitost se společností Post Bellum spo-
lupracovat.

Adéla Sauerová

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II funguje
„Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání 
bez svobody je zbytečné.“ J. F. Kennedy
 
Vážení rodiče, paní ředitelky, páni ředitelé, 
učitelky a učitelé, starostky a starostové, lek-
torky a lektoři, kolegyně a kolegové, dovol-
te, abychom Vám poděkovali za spolupráci 
v uplynulém roce a do nového roku popřáli 
hodně pracovních i osobních úspěchů. 
S příchodem nového roku bývá obvyklé bilan-
cování a ani my nebudeme výjimkou. Během 
minulého roku jsme uspořádali 21 seminářů, 
které navštívilo téměř 300 účastníků. Všechny 
vzdělávací akce byly pro účastníky zdarma a vět-
šinou se jednalo o učitele ze škol, které navštěvují 
Vaše děti či vnoučata. Školy jsme dále podpořili 
nákupem variabilních odrážedel (2. ZŠ Dobříš, 
2. MŠ Dobříš a ZŠ Dobříš, Komenského nám.) 
a  robotů (ZŠ Trnka Dobříš, ZŠ Lidická Dobříš, 
ZŠ  Rosovice a  ZŠ Nový Knín). V rámci projektu 
jsme také uhradili dopravu za téměř 112 tisíc Kč. 

Díky tomu se děti mohly podívat do Národního 
zemědělského muzea, Techmanie, iQLandie a na 
další místa, aniž by to zatížilo rodinné rozpočty. 
V 1. polovině roku jsme společně s dobříšský-
mi školami mapovali Příběhy našich sousedů 
a  uspořádali první ročník Divadelní akademie, 
do které se zapojili žáci ze dvou dobříšských škol, 
rosovické školy a ZUŠ Dobříš. Vydali jsme tři čísla 
občasníku DRB a navázali spolupráci s Dobříš-

skem aktuálně, kde má DRB přímo svoji rubriku. 
A co nás čeká v tomto roce? Budeme dále připra-
vovat vzdělávací akce, a to nejen pro pedagogy, 
ale také pro širokou veřejnost. Samozřejmě se 
můžete těšit na čtvrté číslo DRBu a druhý ročník 
Divadelní akademie, který proběhne 28. dubna 
2020 v KD Dobříš. Na jaro máme naplánováno 
mnoho aktivit pro školy, které se týkají lesní pe-
dagogiky, a další podporu exkurzí se zaměřením 
na polytechnické vzdělávání. Dokončíme také 
analýzu nastavení rovných příležitostí v území. 
Pokud jste vyplnili dotazník k této problematice, 
moc za to děkujeme.
Ať je rok 2020 ještě lepší než rok předchozí! 

Za realizační tým K. Boukalová a L. Bubancová

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II, 
č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008630

A opět Honza Drobný

Spolupráce naší školy s Honzou 
Drobným vyvrcholila ve čtvrtek 
21. 11. besedou, předáním šeku 

a autogramiádou jeho knihy Vždy je cesta. Sym-
bolický šek v hodnotě 6 405 Kč od žáků 2. stup-
ně a Honzy přijela za Dětský domov Korkyně 
převzít paní Jitka Urbanová. 
Při autogramiádě Honza zvládl napsat věnování 
a podepsat téměř stovku svých knih.

Mgr. Hana Petráková Hartmannová
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Připravujeme na únor:
14. 2. Neřež – koncert folkrockové legen-
dy (předprodej vstupenek od 28. 1. v tra-
fi ce U Davida)

18. 2. Divadlo Loď Loděnice – Brouk 
v hlavě – divadelní představení

28. 2. Miloš Meier – bubenická show 
Drumming Syndrome (předprodej vstu-
penek od 4. 2. v trafi ce U Davida)
Rezervace vstupenek na koncerty možná 
pouze pro přespolní, na tel.: 318 521 302.

Kultura – leden 2020

� 9. 1. Vernisáž výstavy obrazů Zírání – Sára 
Svobodová, Eva Hrejsemnou, Zdena Boča-
rová, Emil Pejša, Pavel Kreml a Petr Vránek 
– malba. 

Výstavu uvede Miroslav Marusjak. Hudební 
host: folkrockový muzikant Jakub Noha.
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 9. ledna 2020 od 17.00 hod. Výsta-
va potrvá do 9. února 2020. Otevřeno po–čt 
8.30–16 hod., pátek a sobota zavřeno, ne 
14–16 hod. Vstup zdarma!

� 10. 1. Václav Havel – Audience 
Slavná aktovka našeho předního dramatika se 
odehrává v 70. letech v kanceláři jednoho malé-
ho, bezvýznamného pivovaru, kde místní sládek 
a spisovatel Vaněk (co tu za trest koulí sudy) spo-
lečně zjistí, že je to všechno na hovno. To jsou 
paradoxy, co?
Hraje místní ochotnické Podbrdské národní 
divadlo – Marek Smatana (sládek) a Vít Ebrle 
(Vaněk). Režie: Martin Zajíček.
Společenský sál KD Dobříš, pátek 10. ledna 
2020 od 19.30 hod. Vstupné: 100 Kč. 

� 14. 1. Na kus řeči s… paní Jiřinou Bohdalovou
Do křesla pro hosta 
usedne dáma, která 
přináší radost již po 
generace – paní Jiři-
na Bohdalová. Tato 
vynikající herečka 
se podělí o zážitky 
ze své dlouholeté 
umělecké činnosti 
a zavzpomíná na 
fi lmové role, kolegy 
a  kamarády. Pro-
gram večera kromě 
moderátora Jiřího 

Vaníčka spoluvytvářejí svými dotazy i sami divá-
ci, takže se budou moci dozvědět mnoho zají-
mavého ze života umělkyně.
Společenský sál KD Dobříš, úterý 14. ledna 
od 19.30 hod. Vstupné: 320 Kč. Předprodej 
vstupenek v Informačním středisku Dobříš.

� 22. 1. Marc Camoletti – Na správné adrese 
– divadelní představení

Hraje Dobříšský divadelní spolek KRUH. Režie: 
Táňa Staff ová.
Jedná se o příběh čtyř žen, které společně bydlí 
v jednom bytě a z nejrůznějších důvodů potře-
bují sehnat muže. Jedna například jako model 
pro svůj obraz, další jako podnájemníka a po-
dobně. Podají si proto každá inzerát, což vyvolá 
řadu nedorozumění a komických situací, neboť 
každé se sice nějaký muž ozve, ale přijde jiný, 
než ten, kterého očekávala.
Společenský sál KD Dobříš, středa 22. ledna 
2020 od 19.30 hod. Vstupné dobrovolné. 

� 24. 1. Vltava – Náklad štěstí tour – koncert
Kapela, která svou neodvozenou poetikou 
a  nezaměnitelným autorským stylem patří 
mezi naše nejpůvodnější kapely, představuje 

www.kddobris.cz
KULTURA A SPOLEČNOST

nový program „Náklad štěstí“. Program souvisí 
s vydáním stejnojmenného reedičního boxu 
všech řadových CD skupiny a novinkového alba 
„Diamantové boty ve dvířkách kamen“. Během 
koncertu dojde na minulost, přítomnost i bu-
doucnost. Kromě raritních písní z dávných dob 
a známých hitů ze všech období existence zazní 
také novinky z připravovaného alba. Celá kolek-
ce a následující tour se jmenuje Náklad štěstí 
a pro zpěváka, kytaristu, skladatele a herce Ro-
berta Nebřenského znamená svět, který si sku-
pina vytvořila za třicet tři let existence.
Společenský sál KD Dobříš, pátek 24. ledna 
2020 od 20.30 hod. Vstupné: 200 Kč (před-
prodej) a 230 Kč (na místě). Předprodej vstu-
penek od 7. 1. do 23. 1. (12.00 hod.) v trafi ce 
U Davida. Rezervace vstupenek pro zájemce, 
kteří nejsou z Dobříše, na tel.: 318 521 302.

� 30. 1. Jiří Řehulka a Malý beat – koncert
Vystoupení folkrockové skupiny Malý beat roso-
vického písničkáře Jirky Řehulky.
Společenský sál KD Dobříš, čtvrtek 30. ledna 
2020 od 20.00 hod. Vstupné: 100 Kč. Před-
prodej vstupenek v trafi ce U Davida. 

TVOŘENÍ pro rodiče s dětmi 
– Lapač snů

Muzeum hraček Dobříš 
– zámek Dobříš
Neděle 19. 1. 2020
Přijďte si vytvořit původ-
ně indiánskou ozdobu, 
která chrání před zlými 
sny a negativní energií. 
Tvořit budeme od 12.30 
do 16.00 hod.
Cena: 20 Kč děti, 30 Kč 
dospělí. Materiál v ceně.   

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …
Do konce ledna pro vás máme stále v první části 
expozice výstavu betlémů spolku Příbram-
ských betlémářů. K vidění jsou překrásné ruč-
ně vyřezávané, keramické či chlebové betlémy. 
Nejstarší vystavený betlém je z druhé poloviny 
19. století. Výstava jesliček je ke zhlédnutí v rám-
ci prohlídky I. okruhu zámecké expozice (vstup-
né zůstává stejné). 

Od poloviny ledna můžete v Galerii JCM 
shlédnout výstavu fotografi í cestovatele 
Aloise Musila. Výstava potrvá dva měsíce.
V novém roce pokračuje projekt: Zámek Dob-
říš – Revitalizace zámecké oranžérie a fran-
couzského parku, který je spolufi nancován 
Evropskou unií. Otevření francouzského parku 
a oranžerie plánujeme na červenec 2020.
Veškeré informace o kulturním i jiném dění se 
dozvíte na našem webu nebo telefonním čísle. 
Vaše dotazy rádi zodpovíme i v návštěvním cen-
tru přímo na zámku, kde jsme pro vás každý den 
od úterý do neděle. 
Přejeme vám za kolektiv Správy zámku Dobříš 
krásný a úspěšný rok 2020.

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

Otevřeno celoročně: 
září–červen út–ne 8.00–16.30
červenec–srpen po–ne 9.00–17.30

LEDEN 2020

2. 1. – 31. 1. 2020
Výstava jesliček Příbramských betlémářů
V rámci prohlídky I. okruhu zámecké expozi-
ce, vstupné dle ceníku.

15. 1. 2020 – 15. 3. 2020
Výstava fotografi í Aloise Musila 
Galerie JCM, vstupné: 40 Kč / osoba.

Město Dobříš, 
Mírové náměstí 119, 

263 01 Dobříš, 
tel.: 318 533 311, 

www.mestodobris.cz,
e-mail: epodatelna@mestodobris.cz
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Knihovna: otvíráme v pátek 3. ledna
Milí čtenáři a návštěvníci knihov-
ny, nový čtenářský rok začíná 
a my tu pro vás máme mnoho 

pěkných nových knih a také mnoho pěkných 
nových programů:

Výtvarná dílna s Jíťou: ZIMNÍ KVĚTY DO 
VÁZY – po 6. 1. od 12 do 17 hodin

Aby váš lednový stůl nebyl smutný...  Jíťa roz-
veselí vás a vy potom vaši kuchyni. Vstup volný, 
materiál zdarma.

RUČPRČKY – úterý 14. 1. od 17.00
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.

Chvíle pro pohádku: DÁŠEŇKA 
– čtvrtek 16. 1. od 17.00

Ke 130. narozeninám Karla Čapka nadělujeme 
pohádku (zejména) pro děti od 5 do 10  let. 
Vstup volný.

TÝDEN PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU 
– pondělí 27. 1. – neděle 2. 2. 
Knižní výstava k Mezinárodnímu dni památky 
obětí holocaustu na výpůjčním pultě, a k tomu 
malý kvíz o ceny.

KNIHOMRNĚ START – pondělí 27. 1. od 10.00

Většina jedničkářů se rekrutuje z dětí, které již 
od předškolního věku měly pravidelný kontakt 
s knihami! Třiceti- až čtyřicetiminutový program 
pro rodiče s dětmi (hlavně) od 0 do 3 let: rytmy, 
melodie, říkadla, divadelní, pohybové i  spo-
lečenské prvky. Cílem programu je zejména 
zatraktivnit čtení a služby knihovny již nejmen-
ším dětem, podpořit vyjadřovací a intelektuál-
ní schopnosti dítěte a pomoci dítěti vytvořit si 
dobrý vztah k českému jazyku.
S kočárkem můžete až do oddělení, přebalova-
cí pult, nočníček i vkládací wc prkénko máme 
a  vše další vyřešíme. Pro nová knihomrňata je 
připraven malý dárek a průkazka do knihovny 
na rok zdarma.
Pokud se nám ozvete, nabídneme vám místo ve 
skupině stejně starých dětí – můžete však přijít 
i bez přihlášení ve výše oznámeném termínu.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ 
– čtvrtek 30. 1. na zámku Dobříš
Královna Písmenkového království slavnostně 
pasuje letošní prvňáčky na čtenáře. Děti za to, 
že se pilně učí číst, dostanou perníček se svým 
písmenkem, průkazku do knihovny na rok zdar-
ma a pár drobných dárečků.

BRASÍLIA – MĚSTO – SEN – výstava do 29. 1.
Barevné fotografie Pavla Friče z jednoho z nejza-
jímavějších měst na světě. Po dobu výstavy mů-
žete v knihovně zakoupit stejnojmennou knihu 
Yvonny Fričové za velice zvýhodněnou cenu!

PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ – od 31. 1. do 7. 2.
Po dobu pololetních a jarních prázdnin rozšiřu-
jeme výpůjční dobu oddělení pro děti denně 
kromě čtvrtka takto: pondělí, středa 9–17 hod., 
úterý, pátek 8–18 hod.

Výtvarná dílna s Jíťou: LINORYT 
– pondělí 3. 2. od 12 do 17 hodin 
Máte strach, že dlátko není pro malé ručičky? 
Nebojte se, s Jítinou pomocí to zvládne každý. 
Vstup volný, materiál zdarma.

Zdeněk Vacek: ZA ČAPKEM DO ANGLIE I NA 
STRŽ – čtvrtek 6. 2. od 17.00
Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D., publicista, spisovatel 
a nový ředitel Památníku Karla Čapka ve Strži, 
přednáší pro Malou dobříšskou univerzitu! Pů-
sobil jako šéfredaktor magazínu GEO, pravidel-
ně spolupracuje s časopisem Reflex, je autorem 
několika knih i libret desítky výstav. Zrekon-
struoval Čapkovy cesty do Alp i do Anglie, je 
členem Společnosti bratří Čapků... Vstupné 
60 Kč; káva / čaj v ceně.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
– od 10. 2.

Zajímá vás Leonardo da Vinci? Přihlašte se na cy-
klus šesti přednášek o tomto géniovi. Přednášky 
vám pustíme z videozáznamu; po závěrečném 
testu získáte certifikát o ukončení semestru a po 
úspěšném absolvování 6 semestrů osvědčení 
o absolutoriu VU3V při slavnostní promoci. Ten-
to program pořádáme ve spolupráci s  Českou 
zemědělskou univerzitou v Praze. Cena za 6. se-
mestr je 300 Kč. Přednášky jsou určeny výhrad-
ně pro důchodce, konají se dvakrát měsíčně 
v pondělí od 10 hodin. Hlaste se předem!

MALÁ DOBŘÍŠSKÁ UNIVERZITA zahajuje 6. 2.
Malá dobříšská univerzita je cyklus předná-
šek zajímavých osobností, a jelikož se nejedná 
o skutečný studijní program, je otevřena komu-
koli, bez nutnosti přihlášek či rezervací. Vyberte 
si z nabídky přednášky, které Vás zajímají, nebo 
si rovnou pořiďte zvýhodněné předplatné. Nový 
semestr přivede na Dobříš například generá-
la Petra Pavla, novinářku Petru Procházkovou, 
cestovatele a fotografa Petra Hricka či kněze 
a spisovatele Marka „Orko“ Váchu. Přednášky se 
konají (až na výjimky) vždy první čtvrtek v mě-
síci od 17 hodin. Předplatné za 200 Kč můžete 
koupit v knihovně – a to i v dárkovém balení pro 
vaše blízké!

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

POMOZTE DĚTEM POZNAT HISTORII DOBŘÍŠE 
(a okolí)!
Chystáme se vydat dobříšské pověsti v atraktivní 
formě barevného komiksu renomovaného auto-
ra Karla Jerieho. Hledáme možnosti financová-
ní tohoto projektu a prosíme vás o jeho pod-
poru. Přispět je možné do sbírkové kasičky 
v knihovně, infocentru, prodejně COOP a v pi-
zzerii Olivo & Co. nebo na sbírkový účet číslo  
115-9851610297/0100. Děkujeme za podporu!

Milí čtenáři, přejeme vám, ať v lednu dne i ra-
dosti přibývá a starostí ubývá a těšíme se na vás 
6 dní v týdnu (kromě čtvrtka)! 

Romana Bodorová
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Nový rok v Dobříšku 

Vánoční náladu jsme v Dobříšku na-
vodili tanečním vystoupením dětí 

pod vedením profesionální tanečnice Štěpány 
Mancové. Rodiče tak měli možnost nahlédnout 
pod pokličku tanečních lekcí. Děti předved-
ly krátkou ukázku v sále Pastoračního centra 
sv. Tomáše i v Domově seniorů. 

Zahajujeme nový rok, kdy budou pokračovat již 
rozběhnuté kurzy, a v některých se možná uvol-
ní místo pro nové zájemce a zájemkyně. 
S novým rokem máme pro vás připraveno též 
několik novinek. Zahajujeme vzdělávací pro-
jekt pro rodiny nejen s dětmi, který se jmenuje 
Jak být spolu a neubližovat si. V lednu a úno-
ru se můžete těšit na následující semináře, kde 
bude prostor i pro sdílení vašich zkušeností: 

Psychomotorický vývoj dětí od narození do 
18. měsíců – 13. 1. 18.00 hod.
Manipulace s miminky – praktická ukázka 
a nácvik – 27. 1. 18.00 hod.
Nedá tablet z ruky. Je to v pořádku? – únor 2020
Kojení. Jak na to, aby vše dobře fungovalo? 
– únor 2020
Zahajujeme též možnost konzultovat vše osob-
ně s odbornými poradkyněmi přímo v Dobříšku:
Rodina a výchova – k dispozici je pro vás 
Mgr. Bc. Kateřina Neubauerová, DiS. 
Digitální média, sociální sítě, cigarety a jiné lát-
ky – vaší situací vás provede Mgr. Eva Přibylová 
Do práce po rodičovské – Jak napsat živo-
topis? Jak mluvit o rodičovské při pohovoru? 
i s dalšími otázkami vám pomůže Mgr. Daniela 
Koubková. 
V úterý 14. ledna v 8.30 hod. startují Počíta-
čová setkání (nejen) pro seniorky a seniory. 
Budeme začínat od základů, ale přijít mohou 
i pokročilí, pro které má lektorka V. Pechová při-
praveny složitější úlohy. Takže neváhejte, vez-
měte notebooky a přijďte.
Taneční lekce pro dospělé jsou otevřeny i pro 
jednorázové vstupy. Přijďte kdykoli máte zrov-
na čas. Hodiny na sebe nenavazují a můžete se 
přidat kdykoliv. Určeno pro samostatné ženy 
i muže. Tanec není párový ani společenský. 
Přirozený tanec pro dospělé – po 18.00–19.00 
hod. 
Rádi kutíte a objevujete? Rozebíráte starou 
lampičku, abyste pochopili její fungování? Pojď-
te vést elektrotechnický kroužek! Můžete svou 
radost z objevování sdílet a možná vychováte 
budoucí vědce a vědkyně. Uvítáme vás v na-
šich řadách. Ozvěte se, ať už jste dědeček, tatí-
nek, nebo nadšená maminka na rodičovské. 

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. 

Skřítkovské lednové zprávičky 
Skvělé narozeninové oslavy i v novém roce!
Slaví vaše dítko narozeniny? Užijte si ve Skřít-
kově úžasnou oslavu jeho narozenin i v novém 
roce 2020. Skvělý program na dětskou oslavu 
vám zajistíme ve spolupráci s Veselá rodina, 
z.ú. Občerstvení si můžete vybrat z naší široké 
nabídky. Pokud plánujete oslavu, co nejdřív si 
rezervujte termín, rychle ubývají volná místa, 
hlavně o víkendech. Navíc narozeniny může-
te slavit i v týdnu, kdy se můžete víc vyřádit.  
Všechny informace naleznete na www.skritkov.
com/oslavy. 

Masopustní karneval 8. 2. 2020 od 15 hod.
Zveme všechny děti, rodiče i prarodiče na skvělý 
masopustní karneval v sobotu 8. 2. 2020 od 15 hod. 
Nezapomeňte přijít v originálních maskách.
Těšit se můžete na skvělý zábavný program ve 
spolupráci s Veselá rodina, z.ú., tancování, hry, 

soutěže rodičů s dětmi, přehlídku masek, malé 
tvoření, tombolu, foto koutek a mnoho dalšího.
Vstupné 120 Kč / dítě, doprovod zdarma. 
Rezervace míst na tel. 703 338 522 nebo ve 
Skřítkově.

Těšíme se na Vás!

Tisíce hodin jsme opět věnovali pomoci lidem v nouzi.  
Poděkování všem, co nás podporují

Uplynulý rok Charity Starý Knín v Dobříši, kte-
rou najdete v Domě nad vodou (Pražská 271), 
byl opět pestrý. Pokračovali jsme v naší obvyklé 
činnosti a připravili několik novinek. Značnou 
část našich aktivit tvořila podpora sociálně zne-
výhodněných spoluobčanů z Dobříše a okolí, 
zajišťování sociálního poradenství či dopro-
vodů. Důležitá byla pomoc rodinám ve složité 
životní situaci i dětem s trávením volného času 
(kroužky) či přípravou do školy. Uspořádali jsme 
i několik odborných přednášek. Rozdali jsme 
stovky balíčků s potravinovou pomocí a v dílně 
RUKAMA NOHAMA, kde šijí sociálně znevýhod-
nění lidé, vznikla spousta nových originálních 
textilních výrobků. Ty lze každý všední den na-
koupit v našem malém krámku v přízemí Domu 
nad vodou. K tomu jsme v červnu zahájili pro-
voz dluhové poradny (každé úterní dopoledne) 
a v září jsme otevřeli Denní stacionář pro děti 
s kombinovaným postižením. V neposlední řadě 
jsme rozšířili dílny do nového domu v Mokrovra-
tech, kde se aktivizují klienti z azylového domu 
a kde funguje i sítotisková dílna. Ve všech těchto 
činnostech v roce 2020 pokračujeme.

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří 
Charitu Starý Knín v Dobříši podporují. A to jak 
formou věcných, potravinových či peněžitých 
darů, tak dobrovolnickou činností. Jsme přede-
vším velmi vděčni místním lidem, kteří chodí 
nejen dárky nakupovat do krámku RUKAMA NO-
HAMA, a místním firmám a organizacím, které si 
nechávají v naší dílně šít na zakázku například 
propagační materiály (tašky s logem a podob-
ně): MAS Brdy–Vltava, místní školy (Trnka), město 
Dobříš, ELKA, Bobcat, čajovna a další.
S přáním všeho dobrého v roce 2020.

Mgr. Noemi Trojanová

Jak si „dobít baterky“ při péči o bližní?
Vstoupili jsme do 
nového roku 2020. 
Kdykoli se pře-
houpne letopočet, 
máme ve zvyku 
bilancovat a  mno-
zí z nás přemítají, 
jaké by si měli dát 
předsevzetí. Často 
jde o rozhodnutí 
typu „méně jíst“ 
či „věnovat vyšší 

úsilí práci“. Máme návrh na novoroční předse-
vzetí pro ty, kteří pečují o příbuzného či blízké-
ho člověka trpícího některou formou demence: 
pojďte si udělat více času na sebe. Zkuste nalézt 
způsob, jak šetřit síly a využívat příležitostí, které 
vám pomohou „dobít baterky“.
Že nevíte, jak na to? 
Zveme vás na setkání s lidmi, kteří se ocitli v po-

dobné životní situaci. Nabízíme možnost sdílet 
nejen své starosti a obtíže, ale i dobré nápady 
a  kousek naděje. Společně snad nalezneme 
způsob, jak se vzájemně podpořit a s novou 
energií vyrazit do dalšího roku.
Stejně jako v předešlých měsících zveme všech-
ny zájemce na setkání pečujících, které v Dobříši 
pořádá organizace Dementia I.O.V., z.ú., každý 
třetí čtvrtek v měsíci (nyní tedy 16. ledna) 
od 17.00 hodin. Scházíme se v prostorách Pe-
čovatelské služby města Dobříše, na adrese  
Dukelské nám. 443. 
Společně se dá vše zvládnout snadněji.

Těší se na vás Hanka Bělohlávková,
 koordinátorka neformální péče,

tel.: 731 022 091, 
e-mail: hana.dementiaiov@gmail.com.
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Klub stomiků ILCO Příbram informuje o své činnosti
Vážení přátelé, dovolujeme si vás oslovit jako „KLUB STOMIKŮ v Příbrami“. Náš klub sdružuje stomi-
ky v okruhu příbramského okresu ve spolupráci s Oblastní nemocnicí v Příbrami a Českým ILCEM 
v Praze. V našem klubu jsou lidé, kteří jsou po chirurgickém zákroku a mají vyveden vývod některých 
vnitřních orgánů na povrch těla. Víme, že život těchto lidí není snadný a že se snaží to nedávat na ve-
řejnosti najevo. Klub stomiků v Příbrami sdružuje tyto občany, kterým se snaží pomáhat překonat 
tyto problémy, ať již po stránce zdravotních pomůcek (poradíme si mezi sebou) či po stránce od-
stranění studu ve společnosti. Scházíme se každý 3. měsíc na členských schůzích, kdy mezi nás pra-
videlně dochází zdravotní sestra stomické poradny a zástupci výrobců zdravotních pomůcek, kteří 
vysvětlí a poradí, jak s pomůckami zacházet. Proč toto všechno píšeme. Stomici, kteří do našeho 
klubu z města Dobříš docházejí, vědí, že v okolí jsou lidé, kteří toto postižení mají a váhají mezi nás 
přijít. Rádi je přivítáme. Zastupitelstvo města Dobříše Klubu stomiků Příbram v rámci svých možnos-
tí fi nančně přispívá. Ví, že tak přispívá svým občanům. Patří jim za to poděkování od všech stomiků 
klubu Příbram. Hlavním posláním našeho klubu je pomáhat lidem v pooperačním období, kdy jsou 
propuštěni z nemocnice a musí překlenout zdravotní a společenské problémy. Klub dokáže v tuto 
dobu pomoci a poradit. Činnost našeho klubu nekončí jen setkáváním na členských schůzích, kde si 
mezi sebou popovídáme, vyměníme zkušenosti o jiných (nových) pomůckách, něco dobrého doma 
ženy upečou a přinesou. Je to vždy příjemné posezení. Společně jezdíme na ozdravné pobyty do lá-
zeňských měst či rekreačních oblastí, kde nám poskytnou zdravotní procedury. Přispíváme svým 
členům dle možnosti na ozdravné pobyty, vstupenky do divadla Příbram, zdravotní procedury a jiné 
kulturní akce. Zveme ostatní občany se stejným postižením, aby přišli mezi nás a přesvědčili se, že 
si lidé se stomií mezi sebou dokáží poradit, pomoci i popovídat. Snažíme se, aby život nás občanů 
stejně zdravotně postižených byl příjemný a spokojený.

Klub stomiků ILCO Příbram, e-mail: ilco.pribram@seznam.cz

Vánoční vystoupení v domě 
s pečovatelskou službou Dobříš

Děti z 2. mateřské školy potěšily dobříšské 
seniory v domě s pečovatelskou službou vá-
nočním vystoupením a drobnými dárky, které 
s pomocí paní učitelek samy vyrobily. Představení 
mateřské školy proběhlo dne 12. 12. 2019 v odpo-
ledních hodinách a mělo u seniorů veliký úspěch.
Dětem i paním učitelkám za to patří veliký dík. 

Naděžda Matějková

Sokol v novém roce
Prosinec byl v Sokole opět pestrý – pro děti jsme 
uspořádali mikulášskou zábavu a oslavili jsme 
100. narozeniny naší sokolovny. K této příleži-
tosti byla připravena výstava fotografi í a kronik, 
vyhlásili jsme vítěze literární a výtvarné soutěže 
a v sokolovně bylo sehráno divadelní představe-
ní S čerty nejsou žerty. Velké poděkování patří 
Depozitáři a archivu Muzea města Dobříše za 
zapůjčení tabel na výstavu, také děkujeme paní 
učitelce a žákům 1. ZŠ Dobříš za zahranou po-
hádku.
V novém roce Sokol zahálet rozhodně nebude, 
nejenže se naši cvičenci chystají na spoustu pře-
borů a soutěží, ale plánujeme i tradiční akce pro 
veřejnost. 
V sobotu 11. ledna se můžete těšit na volejbalo-
vý turnaj Klobouček, 15. února si zatancujeme 
na sokolském plese, o týden později se budeme 

veselit při masopustním průvodu a nebudou 
chybět ani šibřinky pro děti.
Děkujeme za vaši přízeň a přejeme vám šťastný 
a úspěšný nový rok.

Za TJ Sokol Dobříš Gita Otavová

Již v lednu 2020 zahájí fotbalový 
tým mužů MFK Dobříš přípravu 
na jarní část fotbalové sezony.

Sobota 18. 1. 11.00 Dobříš – Bohemians 
Praha B
Sobota 25. 1. 11.00 Dobříš – SK Hostivař

Cvičení pro děti i dospělé v orlovně 
– začni klidně hned!

Tým lektorů Aerobik studia Orel Dobříš vás 
srdečně vítá v roce 2020!

Dětské kurzy budou pomalu končit 1. polovi-
nu školního roku, ale to vůbec nebrání tomu, 
abyste se k nám přidali. Začít sportovat u nás 
mohou vaše děti kdykoli! Stačí si jen vybrat 
ten správný kurz, přijít si ho vyzkoušet a jde se 
makat. Celkovou nabídku dětských sportovních 
kurzů, včetně rozvrhu a dalších informací nalez-
nete na našich internetových stránkách nebo na 
sociálních sítích Aerobik studia Orel Dobříš.
Širokou nabídku různých druhů cvičení na-
bízíme i pro dospělé. Pro formování správné 
postavy na léto je právě teď ten nejlepší čas, tak 
na nic nečekejte a začněte s námi rovnou. Naše 
lektorky vám pomohou shodit nadbytečná kila, 
zpevnit postavu, zlepšit fyzickou kondici, zdra-
votní stav i náladu. Stačí se rozhodnout a přijít!
I letos pro vás připravujeme mimo pravidel-
né dětské kurzy a lekce pro dospělé další za-
jímavé akce spojené se sportem, pohybem 

a zábavou. Těšit se můžete na víkendový pobyt 
pro maminky s dětmi, závody kočárků, vystou-
pení, jednorázové sportovní akce a další překva-
pení.
Aktuální informace naleznete na internetových 
stránkách www.aerobikdobris.cz, facebooku 
a instagramu našeho studia.
Celý tým ASOD vám do nového roku 2020 
přeje jen pozitivní náladu a hodně sil nejen 
do cvičení!

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.
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Pozvání na leden 2020
Po celý leden zveme na autorskou výstavu 
Daniely Doubkové s názvem TICHO PO PĚŠINĚ,
která bude probíhat v PCSvT.

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. Místo konání v PCSvT.

V sobotu 11. 1. od 16.00 do 18.00 si můžete 
přijít zatančit KRUHOVÉ TANCE s Evou Fenc-
lovou. Poplatek je 200 Kč (děti, senioři a rodiče 
na RD 150 Kč). Bude se konat v PCSvT.

Každý čtvrtek kromě 9. 1. bude opět ZDRA-
VOTNÍ CVIČENÍ (nejen) pro seniory: od 18.30 
do 19.30 v Pastoračním centru sv. Tomáše. Jde 
o cvičení na zlepšení fyzické kondice a stability 
a na protažení svalů. Cvičení vede lektorka ze 
Seniorfi tnes, 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

Kulturní středisko Dobříš vyhlašuje 
výběrové řízení na pracovní pozici

správce a dokumentátor / správkyně a doku-
mentátorka Depozitu a archivu Muzea města 
Dobříše (dále MMD)

Místo výkonu práce: Depozit a archiv Muzea 
města Dobříše, Mírové nám. 71, 263 01 Dobříš
Nástup: 27. ledna 2020, nebo dle dohody

Požadavky pro výkon práce:
• VŠ vzdělání humanitního směru – nejlépe 

obor muzeologie, archivnictví, historie apod. 
– ukončené min. titulem Bc.

• Velmi dobrá znalost práce na PC – MS Offi  ce, 
Excel, Word (katalogizační systém DEMUS či 
jiný výhodou)

 Stručný popis činnosti: 
• Rozvoj a komplexní správa sbírek MMD.
• Samostatná práce související se správou, do-

kumentací a tvorbou sbírkového fondu v sou-
ladu se zákonem č. 122/2000 Sb. včetně ka-
talogizace, inventarizace, digitalizace sbírek 
muzea a tvorby fotografi cké dokumentace.

Platové podmínky: platová třída 10, podle zá-
kona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Přihlášky do výběrového řízení včetně veške-
rých požadovaných příloh, posílejte v zalepe-
né obálce označené „VŘ – správce depozitu“ 
do 15. 1. 2020 na adresu: Kulturní středisko 
Dobříš, Mírové nám. 68, 263 01 Dobříš, nebo 
osobně předejte na téže adrese paní Jindře 
Kastnerové (1. p.) nejpozději do 15. 1. 2020 do 
12.00 hodin.
Podrobnější informace o podmínkách VŘ 
naleznete na webových stánkách KS Dobříš 
a města Dobříš.

Gymnastika Dobříš – výsledky 
podzimních závodů 2019

19. 10. se naše nejmenší děti (11 dívek a 2 chlap-
ci) z přípravek zúčastnily vůbec svého prvního 
závodu v Týnci nad Sázavou – otevřeného závo-
du předškoláků. Celkem přijelo 49 dětí ze Stře-
dočeského kraje.
Děti si vyzkoušely atmosféru závodu, kdy bez 
nápovědy předvedly své sestavy na lavičce a na 
koberci. Třetí disciplinou byl skok z místa. Všich-
ni si odvezli zkušenost a za svoji snahu i  věc-
nou odměnu. Kromě toho Kateřina Tománková 
(2010) i stříbrnou medaili a Hugo Košek v kate-
gorii chlapců zlatou medaili.
V sobotu 16. 11. 2019 vyrazilo 19 závodnic naše-
ho oddílu (od r. nar. 2007 až 2015) do nedalekých 
Dobřichovic na Poberounský dvojboj. Závodi-
lo ve dvojboji na prostných a přeskoku. Naše 
dívky statečně bojovaly a získaly jsme 2 stříbrné 
(Kateřina Tománková, Lucie Sedláková) a 2 bron-
zové medaile (Karolína Plasová, Kateřina Braná). 
Jako družstvo jsme obsadili nepopulární 4. místo.
Celkem se závodu zúčastnilo 203 dětí.
Den poté, v neděli 17. 11., se Trio mladší ve slo-
žení Plasová, Vávrová, Sedláková, Špindlerová 
zúčastnilo závodu Á HOP na trampolíně a akro-
batických řadách v Praze. Děvčata si přivezla kov 
nejcennější – zlato za 1. místo.
V sobotu 23. 11. 2019 se naše tři družstva Team-
Gymu účastnila Přeboru oblasti ČOS v Malém 
TeamGymu v Písku. V nejmladší kategorii do 
8 let si naše družstvo vybojovalo stříbrnou me-
daili, družstvo do 11 let obsadilo 4–5. místo 
a družstvo do 16 let získalo bronzovou medaili.
Oblíbený 11. ročník oddílového Závodu ro-
dič a dítě se konal v poslední listopadový pá-
tek 29. 11. v tělocvičně od 16 hodin. Na startu 
se sešlo 27 párů rodič a dítě ve 4 kategoriích 
a 6 dětských dvojic. Závodilo se v 4 disciplínách: 
přeběh kladin, skok z místa, hod do koše a běh 
žebříkem. Sčítala se umístění v jednotlivých dis-
ciplínách podle časů.
Blahopřejeme všem dospělákům, kteří se ne-
zalekli a stanuli na startu se svými dětmi. Pro 
děti to byl určitě velký zážitek, který se nemusí 

opakovat. Kdy se jim poštěstí startovat s tátou 
nebo mámou? Všichni účastníci byli odměněni 
čokoládovou medailí.
V jeden den, 14. 12., se nám sešly pozvánky na 
2 závody. Příbramský Vánoční závod, dvojboj 
v prostných a na kladině/lavičce, kde je přede-
psaná obtížnost podle mezinárodních pravidel 
FIG, a týnecký Mikulášský závod podle pravidel 
ČASPV. Do Příbrami odjelo 9 dětí do 4 kategorií. 
Nejlépe si vedla Karolína Vávrová (2008), která 
obsadila 14. místo. Některá děvčata se nevyhnu-
la pádům – srážka 1 bod je hodně velká a v silné 
konkurenci se již nedá dotáhnout.
Z Mikulášských závodů – trojboj kladina/lavič-
ka, prostná a šplh – si ml. žákyně Jitka Kořínková 
a nejmladší žákyně Jana Čechová přivezly stříbr-
né medaile. Závodilo za nás 10 děvčat. Ostatní 
výsledky najdete na www.gymnastika-dobris.cz.
Podzimní závody jednotlivců ve sportovní gym-
nastice máme úspěšně za sebou. Získané zku-
šenosti uplatníme v dalších závodech a nyní se 
můžeme vrhnout do dalšího pilování sestav, 
jelikož naše sezóna právě začíná. První závod 
v roce 2020 nás čeká hned 25. ledna Dobříšský 
čtyřboj v tělocvičně I. ZŠ, na který vás, dobříš-
skou veřejnost, srdečně zveme.
Členové Gymnastiky Dobříš přejí všem obyva-
telům Dobříše a přilehlých obcí v novém roce 
2020 jen samé příjemné životní radosti a to 
nejdůležitější, co nejde koupit, ZDRAVÍ, protože 
bez něj nejde nic.

Kolektiv Gymnastiky Dobříš

Dobříšské pískoviště 5
V loňském březnovém čísle DL bylo uveřejněno 
inspirativní zamyšlení Ing. Ivo Salcmana o ně-
kterých problémech v našem městě – na našem 
„Dobříšském pískovišti“.
V uplynulém roce bylo zveřejňováno všemi exis-
tujícími informačními výstupy nesčetně úvah, 
analýz, hodnocení obdobných problémů, včet-
ně současného směřování naší země. Nechybě-
ly ani rady, recepty, jak se opět přiblížit někdejší 
sametové soudržnosti naší společnosti.
Připomenu proto jen ještě jedno drobné dopo-
ručení, které by mohlo být prospěšné i pro naše 
„Dobříšské pískoviště“.
Je to dovětek, kterým zakončil svůj nedávný 
projev někdejší ministr obrany Jiří Šedivý: 
„Myslím, že v přípravě na těžké časy je nejdůleži-
tější odolnost společnosti: Ta se odvozuje od ur-
čité soudržnosti, od vzájemné důvěry mezi ob-
čany a od schopnosti – nenechat se zblbnout!“

Věra Schillerová 

Dne 2. ledna 2020 uplynu-
lo již 16 let, kdy nás navždy 
opustila naše maminka Anna 
Zelenková, „Švadlena“.

Dne 20. ledna 2020 vzpo-
mene naše rodina sté výro-
čí narození naší maminky.

Na svoji maminku vzpomínají dcery Anna, 
Drahoslava, Helena s rodinami 

a Marie Mottová, sestra.
Kdož jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děkuje rodina.

Dne 6. ledna 2020 uplynul rok, kdy nás navždy 
opustil náš spolupracovník z města Dobříš Josef 
Němec. 

Stále vzpomíná kamarádka Lucka. 

Dne 31. ledna 2020 uplynul rok, kdy nás na-
vždy opustila milovaná maminka, sestra, babič-
ka Marie Soukupová. 

Se stálou vzpomínkou vzpomíná syn Radek.

SPOLEČENSKÁ KRONIKAPŘIŠLO DO REDAKCE



Na 10. zasedání Zastupitelstva města Dobříše byla dne 
12. prosince 2019 vydána obecně závazná vyhláška 
č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů, která nahradila obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2018, o poplatku za komunální 
odpad.

Poplatek za odvoz odpadu jsou povinny hradit fyzické 
osoby s  trvalým pobytem ve městě nebo s vlastnic-
tvím objektu k rekreaci. Ve vyhlášce se upravuje sazba 
místního poplatku, která činí 550 Kč / poplatník / rok. 
Místní poplatek je splatný jednorázově, od 1. února 
2020 nejpozději do 30.  dubna 2020. Pokud poplat-
ková povinnost vznikne později, je nutné uhradit plat-
bu do 15. dne následujícího po měsíci, kdy povinnost 
vznikla. 

Kontakt k vyřízení: MěÚ Dobříš, Mírové nám. 119, 
263 01 Dobříš, Finanční odbor – místní poplatky (přízemí 
vlevo za podatelnou), kancelář č. 13. 
Správce poplatku: Sylva Řeháková, tel.: 318 533 390, 
e-mail: rehakova@mestodobris.cz

Vyhodnocení fungování 
systému MESOH v Dobříši
Vážení občané, v našem městě proběhlo dvouměsíční 
zkušební období motivačního a evidenčního systému 
pro odpadové hospodářství (MESOH). Tento systém 
jsme zavedli za účelem zpřehlednění evidence svozu 
a motivace občanů pro zlepšení třídění odpadů.

V současné době je do systému zapojeno 26 % domác-
ností, mezi které se rozdělilo celkem 48 500 EKO bodů.  
Při stanovení výše hodnoty 1 EKO bodu jsme vycházeli 
z  délky zkušebního období. Nejlépe ohodnocené do-
mácnosti získaly slevu až 40 % z poplatku. V současném 
vyhodnocovacím období (od 1. 12. 2019 do 30. 9. 2020), 
budete moci získat slevu až 70 % z poplatku, protože sys-
tém MESOH již bude trvat 10 měsíců. 

Rádi bychom vás upozornili, že od 1. 12. 2019 pla-
tí nová upravená pravidla. Byla modifikována na zá-
kladě poznatků ze zkušebního období a připomínek 
od občanů. Nová pravidla jsou dostupná na webu města.

Jsme velice rádi za každého občana, každou domácnost, 
která se do systému zapojí, a věříme, že do budoucna se 
zapojí i více obyvatel z bytových domů a systém bude 
pro občany ještě větším přínosem.

Do systému MESOH a vašeho odpadového účtu se mů-
žete přihlásit na www.mojeodpadky.cz pomocí svých 
přihlašovacích údajů, které naleznete na archu s čárový-
mi kódy na pytle (LOGIN a HESLO). 
Archy s čárovými kódy a pytle si můžete vyzvednout na 
MěÚ Dobříš. Popelnice bez tohoto označení nebudou od 
1. února 2020 vyváženy.

Bc. Dagmar Mášová, místostarostka města

ZMĚNA SYSTÉMU PLACENÍ ZA ODVOZ  
KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2020

Co je dobré vědět, když

… produkuji odpad:

– Popelnice bez označení čárovým kódem nebu-
dou od 1. února 2020 vyváženy.

– Je nutné třídit a do popelnice dávat jen k tomu 
určený odpad, jinak se městu (objednateli) zvy-
šuje cena poplatku za zpracování. 

– Archy s čárovými kódy se nekopírují, ale spolu 
s pytli vždy vyzvedávají na MěÚ Dobříš.

– Podle svozového kalendáře je nutné připravit ke 
svozu ten správný druh odpadu v konkrétní den.

– U připravených plných odpadkových pytlů ke 
svozu je dobré chránit visačku s kódem před 
deštěm a sněhem.

– V případě nesvezení odpadu se reklamace uplat-
ní v ten den nebo následující pracovní den na 
tel.: 731 495 465, 725 961 144.

– Místní poplatek za svoz odpadu je splatný do 
30. dubna 2020.

… jsem zapojen/a v systému MESOH:

– Nárok na slevu z poplatku za odvoz komunální-
ho odpadu se počítá dle počtu získaných EKO 
bodů (max. úleva 70 %).

– Hodnota 1 EKO bodu je 3 Kč pro rok 2020 a vznik-
la na základě zkušebního provozu.

– Máte přístup do svého odpadového účtu na www. 
mojeodpadky.cz s loginem a heslem z archu s kódy.

…nejsem evidován/a v systému MESOH:

– Je nutné vyzvednout si anonymní čárové 
kódy, aby byl přehled o množství svezeného 
odpadu, a také proto, že od 1. 2. 2020 nebudou 
sváženy neoznačené pytle.





HARMONOGRAM SVOZU ODPADU 
V ROCE 2020

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE týden

leden

1 2 3 4 5 1
6 7 8 9 10 11 12 2

13 14 15 16 17 18 19 3
20 21 22 23 24 25 26 4
27 28 29 30 31 5

únor

1 2 5
3 4 5 6 7 8 9 6

10 11 12 13 14 15 16 7
17 18 19 20 21 22 23 8
24 25 26 27 28 29 9

březen

1 9
2 3 4 5 6 7 8 10
9 10 11 12 13 14 15 11

16 17 18 19 20 21 22 12
23 24 25 26 27 28 29 13
30 31 14

duben

1 2 3 4 5 14
6 7 8 9 10 11 12 15

13 14 15 16 17 18 19 16
20 21 22 23 24 25 26 17
27 28 29 30 18

květen

1 2 3 18
4 5 6 7 8 9 10 19

11 12 13 14 15 16 17 20
18 19 20 21 22 23 24 21
25 26 27 28 29 30 31 22

červen

1 2 3 4 5 6 7 23
8 9 10 11 12 13 14 24

15 16 17 18 19 20 21 25
22 23 24 25 26 27 28 26
29 30 27

červenec

1 2 3 4 5 27
6 7 8 9 10 11 12 28

13 14 15 16 17 18 19 29
20 21 22 23 24 25 26 30
27 28 29 30 31 31

srpen

1 2 31
3 4 5 6 7 8 9 32

10 11 12 13 14 15 16 33
17 18 19 20 21 22 23 34
24 25 26 27 28 29 30 35
31 36

září

1 2 3 4 5 6 36
7 8 9 10 11 12 13 37

14 15 16 17 18 19 20 38
21 22 23 24 25 26 27 39
28 29 30 40

říjen

1 2 3 4 40
5 6 7 8 9 10 11 41

12 13 14 15 16 17 18 42
19 20 21 22 23 24 25 43
26 27 28 29 30 31 44

listopad

1 44
2 3 4 5 6 7 8 45
9 10 11 12 13 14 15 46

16 17 18 19 20 21 22 47
23 24 25 26 27 28 29 48
30 49

prosinec

1 2 3 4 5 6 49
7 8 9 10 11 12 13 50

14 15 16 17 18 19 20 51
21 22 23 24 25 26 27 52
28 29 30 31 53komunální odpad

plast / nápojový karton / kov

papír

Harmonogram svozu odpadu od 
rodinných a bytových domů v roce 
2020 je stejně jako v roce 2019 roz-
dělen pro jednotlivé lokality a střídá 
se svoz směsného komunálního od-
padu (tedy popelnic) s vytříděným. 
Svozové dny jsou pondělí, středa, 
pátek a  jsou stanoveny podle lokalit. 
Naplněné pytle s tříděným odpadem 
a  označené visačkou s čárovým kó-
dem se v  určený den pouze postaví 
před dům blízko k silnici nebo na ur-
čené místo (např. u bytových domů).

Princip svozu odpadu je postaven 
na rozdělení lichých a sudých týdnů. 
Umístění domu (tj. lokalita) určuje, 
který den v lichém týdnu se sváží po-
pelnice (směsný komunální odpad = 
šedé pole) a následující sudý týden 
se střídá svoz tříděného odpadu (buď 
plast + nápojový karton + kov, nebo 
papír). Označeno v harmonogramu 
žlutým, nebo modrým polem.

Pokud domácnost neví, kdy se v její 
lokalitě svážejí popelnice, zjistí tuto 
informaci dotazem na Dokas na tel.: 
731 495 465, 725 961 144. Na uvede-
ných telefonních číslech se případně 
řeší i reklamace.



Ekologicky smýšlející rodina
Přemýšlí nad svojí spotřebou a omezuje tvorbu odpadů tím, 
že značnou část potravin nakupuje v bezobalovém obcho-
dě. Jelikož se vše nedá nakoupit bez obalů, má i odpad, kte-
rý vytřídí a získá za něj nějaké body za třídění odpadů BT, 
kterých je cca polovina. To jí ale žíly netrhá, ba naopak jí to 
těší, protože díky tomu, získá plný počet bodů za snižování 
produkce odpadů BS. Bioodpad je jednou z hlavních složek, 
které bohužel běžně končí v popelnici. To ale u této rodiny 
neplatí, protože všechny rostlinné zbytky jak z kuchyně, tak 
ze zahrady kompostuje. Tím si vyslouží maximum bodů za 
kompostování BK. Důsledkem kvalitního třídění a kompo-
stování bývá prázdná popelnice. Díky tomu, že chce ušetřit 
práci popelářům a přistavuje popelnici ke svozu jen tehdy, 
až je plná, což je přibližně 1× za šest neděl, získá za efektivní 
využívání nádoby plný počet bodů BV. 

Snaživý důchodce 
Je člověk, který leccos pamatuje a váží si věcí, proto důsledně 
třídí odpady, díky čemuž získá kolem polovinu bodů BT. Jako 
většina důchodců má i on méně odpadů. Nebyl líný, zašel 
na úřad vyplnit odpadový dotazník a do odpadového účtu 
mu nateklo maximum bodů za snižování produkce odpadů 
BS. Z dob, kdy lidé ještě jedli kvalitní domácí maso, mu zbyl 
na dvorku hnojník, kam ze zvyku vyhazuje všechny rostlinné 
zbytky. Připisuje si tak plný počet bodů za kompostování BK. 
I on má problém popelnici naplnit. Tahat se mu s ní chce jen 
minimálně, takže ji přistaví ke svozu jen občas, a to až je zce-
la plná. Tím si zajistí maximum bodů za efektivní využívání  
nádoby BV.

Kvalitně třídící rodina 
Kdo šetří, má za tři, platí i pro tuto rodinu. Jelikož se má tato 
rodina dobře, má i dostatek odpadů ke třídění a nemá pro-
blém vytřídit až maximální možnou slevu za třídění BT. To se 
samozřejmě trošičku projeví na straně bonusu za snižování 
produkce odpadů BS. Ruku v ruce s vyšší spotřebou roste 
i  produkce netříditelného odpadu, který mírně navýší ob-
jem odpadu v popelnici, a to se projeví v bonusu za efektiv-
ní využívání nádoby BV. Ne však nijak dramaticky, protože 
hlavní složka, bioodpad, končí na dvorku u slepic. Tím si ro-
dina připíše pěkné body za kompostování BK. 

Průměrně třídící rodina 
Dobře třídí odpad a získává pěkné body za třídění BT. Díky 
tomu, že minimálně kupuje balené vody, získá i nějaký  

bonus za snižování produkce odpadů BS. Na zahradě má 
sice z dotací pořízený kompostér, který plní trávou a listím, 
ale bohužel rostlinné zbytky z kuchyně končí v popelnici, 
a to se negativně promítá do bonusu za kompostování BK 
a také do bonusu za efektivně využitou nádobu BV. U nádo-
by, ve které jsou rostlinné zbytky z kuchyně, se nedá mluvit 
o efektivním využití nádoby. Jelikož se zajímá tzv. bazálním 
způsobem. 

Vysoce třídící rodina 
Řídí se heslem čím víc, tím líp. To bohužel v systému ME-
SOH není pravdou. Aby získala slevu za třídění odpadů, vozí 
odpad od známých z nedaleké vesnice. Díky tomu získala 
maximální počet bodů za třídění BT. Velký objem tříděného 
odpadu se ale negativně promítl do bonusu za snižování 
produkce odpadů BS. Kdyby se občas podívala do svého 
odpadového účtu, zjistila by, že v rámci MESOH se vyplatí 
věnovat pozornost i své popelnici na SKO a přistavovat ji ke 
svozu, až je zcela naplněna. Poloprázdná popelnice totiž ne-
gativně ovlivňuje bonus BV a bonus za kompostování BK. 
Ten samozřejmě ani nemohla získat, protože nemá vyplně-
ný odpadový dotazník.

Mladá zhýčkaná rodina
Na nic nemá čas a všechno si může koupit. Odpad třídí jen 
naoko, aby je sousedi nemohli pomluvit. Občas vytřídí pytel  
PET lahví a je splněno. Popelnice, která stojí před domem 
a  je obsluhována každý svoz, je příčinou toho, že ani pár 
bodů získaných za třídění odpadů BT nezůstane v odpado-
vém účtu této rodiny. Obsloužený objem a náklady na svoz 
popelnic jsou tak vysoké, že není možné této rodině dávat 
atraktivní slevu. Ba naopak, díky těmto rodinám je třeba 
zvyšovat poplatek za odpady.

Rodina bez popelnice
Proto, aby se předešlo zneužívání systému, předpokládá 
se, že každý produkuje alespoň nějaký odpad. Domácnost, 
která na  sebe nemá vázanou žádnou nádobu na směsný 
odpad, se tak automaticky stává „podezřelou“ a její pro-
dukce směsného odpadu se počítá z tzv. „průměrné veřej-
né produkce SKO“. Díky tomu taková domácnost nezíská 
žádné body BV, BS ani BK. Tvrdí, že žádný odpad neprodu-
kuje, a tudíž ani netřídí odpad adresně, nezíská tedy ani 
žádné body BT.

Zkratka EKO bodů
(Maximum EKO bodů) BT (24) BV (24) BS (30) BK (18) Součet (96)

Ekologicky smýšlející rodina 12 24 30 18 84

Snaživý důchodce 12 24 30 18 84

Kvalitně třídící rodina 22 21 22 18 83

Průměrně třídící rodina 20 6 9 6 41

Vysoce třídící rodina 24 0 0 0 24

Mladá zhýčkaná rodina 5 –5 0 0 0

Rodina bez popelnice 0 0 0 0 0

UKÁZKOVÉ PŘÍKLADY Z PRAXE

Zdroj: mojeodpadky.cz
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Zprávy z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce, 
konaného dne 9. 12. 2019:
Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo:
– rozpočet obce na rok 2020 jako schod-

kový. Příjmy dle návrhu rozpočtu činí 
58  166  500  Kč, výdaje činí 58 557 800 Kč. 
Schodek ve výši 391 300 Kč bude hrazen zů-
statkem na běžném účtu;

– aktualizaci střednědobého rozpočtového 
výhledu obce na rok 2020.

– Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 
698/9 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 24 m2 v k.ú. Stará Huť;

– Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 
843/10 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 47 m2 v k.ú. Stará Huť;

– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
č. 16/2020 mezi Obcí Stará Huť a Brdy–Vltava, 
o.p.s., IČO 27586481 v předneseném znění;

– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
s TJ Stará Huť, z.s., oddíl kopaná na rok 2020;

– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
s TJ Stará Huť, z.s., oddíl házená na rok 2020;

– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
s Místním kulturním střediskem Stará Huť na 
rok 2020;

– rozpočtové opatření č. 13 v předneseném 
znění;

– Dodatky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 ke smlouvě o dílo 
č. 601806 mezi Obcí Stará Huť a společností 
Dokas Dobříš s.r.o. na rok 2020;

– Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a dohoda o umístění stav-
by č. IV-12-6025568/VB/2 mezi Obcí Stará 
Huť a společností ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 
24729035;

– Výsledné pořadí nabídek účastníků zadáva-
cího řízení podlimitní veřejné zakázky na sta-
vební práce s názvem „Mateřská škola Stará 
Huť dle hodnocení nabídek hodnotící komisí 
ze dne 4. 12. 2019;

– výběr dodavatele: INVESSALES, spol. s r.o., 
Podskalská 1512/22, 128 00 Praha, IČO: 
62957678 k uzavření smlouvy jako účast-
níka zadávacího řízení, jehož nabídka byla 
hodnotící komisí dne 4. 12. 2019 vyhodno-
cena jako ekonomicky nejvýhodnější podle 
výsledku hodnocení nabídek na výše uvede-
nou veřejnou zakázku;

– Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 
INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 1512/22, 
128 00 Praha, IČO: 62957678 za cenu díla 
29 698 928,58 Kč bez DPH a 35 935 703,58 Kč 
včetně DPH, pokud vybraný dodavatel v za-
davatelem stanovené lhůtě předloží všechny 
doklady dle zadávacích podmínek před uza-
vřením smlouvy.

– Smlouvu č. 03/2019 o poskytování služeb – 
výkon technického dozoru investora při re-
alizaci stavby „Novostavba MŠ areál MŠ Stará 
Huť“ mezi Obcí Stará Huť a Janem Stamber-
gem, INVEST Dobříš, IČO: 1029875;

– Smlouvu o dílo na autorský dozor všech 
profesí při realizaci stavby „Novostavba MŠ 
areál MŠ Stará Huť“ mezi Obcí Stará Huť 
a  Ing.  Arch. Petrem Kouřimským, projekční 
kancelář, Dobříš, IČO: 15083951;

– navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků 
Základní školy a mateřské školy Stará Huť, ze 
stávajících 100 žáků na 115 žáků s vědomím 

Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a už je zase konec roku. 
A s ním opět malé ohlédnutí za tím končícím.
Nejprve krátké shrnutí největších letošních akcí:
Podařilo se snad úspěšně dokončit rekonstruk-
ci kulturního domu závěrečnou fází, kterou 
byla fasáda. Ta byla realizovaná i s přispěním 
dotace ve výši 724 207 Kč z rozpočtu Středo-
českého kraje z Fondu obnovy venkova. 

Dalším počinem, který se podařilo úspěšně do-
končit, bylo pořízení nového dopravního au-
tomobilu pro Sbor dobrovolných hasičů, také 
s významnou dotací jednak z Ministerstva vnit-
ra z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ 
ve výši 450 000 Kč a rozpočtu Středočeského 
kraje ve výši 300 000 Kč.

A do třetice byl letošní rok úspěšný schválením 
dotace na mateřskou školu. Předpokládaná 
výše dotace je v řádu 32 mil. Kč z Integrované-
ho regionálního operačního programu (IROP) 
Ministerstva pro místní rozvoj. V současné 

době proběhlo výběrové řízení na dodavatele 
stavby (uvedeno v zápisu zasedání zastupitel-
stva obce) a budeme doufat, že stavba samot-
ná proběhne bez větších potíží. Do nové školky 
by se mělo umístit 75 dětí. 
Pochopitelně se neustále snažíme zkvalitňo-
vat vybavenost naší obce, umístili jsme nové 
dětské hřiště do lokality Nad Strží, opravilo se 
oplocení u dětského hřiště Na Rafandě. 
Ani budova základní školy neunikla naší pozor-
nosti a podařilo se vyměnit okna v tělocvičně 
a dveře v přízemí budovy. Další výměna dveří 
v 1. patře a vstupní dveře, pochopitelně s res-
pektem na původní provedení, bude následo-
vat v roce 2020. 
Nyní nám už jen zbývá těšit se na maximální 
využívání všech prostor a vybavení. 
S potěšením sledujeme aktivní činnost na-
šich spolků. Ve sportu letos naši házenkáři 
zaznamenali obrovský úspěch v obhájení ti-
tulu Mistryň ČR mladších žákyň. Stále rozrůs-
tající základny jak fotbalistů, tak házenkářů, 
blížící se jednotlivá výročí založení klubů, to 
vše i nás motivuje k dalším krokům. V příštím 
roce se chystá výstavba nových kapacitně 
dostatečných šaten pro naší tělovýchovnou 
jednotu. 

zvýšených finančních nároků na provoz i vy-
bavení.

Zastupitelstvo obce Stará Huť bere na vědo-
mí:

– znění rozpočtových opatření č. 4/2019, 5/2019, 
6/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, 11/2019, 
a 12/2019 schválených radou obce Stará Huť.

Zastupitelstvo obce Stará Huť pověřuje: 
dle § 102, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, Radu obce zpracováním závěreč-
ného rozpočtového opatření k 31. 12. 2019.
V diskusi starosta seznámil zastupitele s Pro-
tokolem měření hlučnosti v lokalitě Krásný 
život, který nechalo vypracovat ŘSD Praha. 
Z protokolu vyplynulo, že naměřené hodnoty 
hluku vyhověly normám. Dále starosta předal 
zastupitelům inventurní příkazy pro provede-
ní inventury obecního majetku a informoval 
o  dodání nových židlí do kulturního domu 
a požádal o brigádu na jejich rozmístění.
Starosta obce také poděkoval všem zastupite-
lům i občanům, kteří se podílejí na dění v obci, 
za spolupráci a jejich podíl na realizovaných 
akcích. Popřál pokojné vánoční svátky a vše 
dobré do nového roku a pozval přítomné dne 
24. 12. 2019 od 22.00 hod. do místní kapličky 
na bohoslužbu Slova.
– Pan Šťastný se dotazoval na dopravní zna-

čení v lokalitě kolem sportovního areálu 
Rafanda a v ulici Okr. tř. Járy Cimrmana, sta-
rosta dotaz zodpověděl;

– Pan Klika se zajímal, kolik bylo vysázeno no-
vých stromů po obci, kdy bude revitalizace 
potoka Pechrák. Dále upozornil na špatný 
stav lávky přes potok U pěti lip. Dále infor-
moval, že dle starých záznamů dne 11. 11. 
1919 pan Ladislav Malý navrhoval povýšit 
Starou Huť na městys.
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Těší nás neutuchající aktivita ochotnického souboru i dramatického 
kroužku při základní škole. Bez jejich vystoupení si už ani neumíme 
představit většinu našich veřejných akcí. 
Každý rok, a letos nebude výjimkou, děkuji všem, kdo se podílí na chodu 
naší obce, na jejích sportovních, kulturních, společenských akcích a akti-
vitách. Jsou náročné na čas, energii všech zainteresovaných, ale na dru-
hou stranu – bez nich by naše obec nebyla živá. 
Děkuji všem členům našich spolků – dobrovolným hasičům, fotbalistům 
i házenkářům, ochotníkům a členům kulturního střediska, Sboru pro ob-
čanské záležitosti, Klubu důchodců. Děkuji všem rodičům, kteří se podílí 

na činnosti výše uvedených spolků už jen tím, že dětem vychází maxi-
málně vstříc při organizování svého rodinného času, často pomohou 
s dopravou a pomáhají při organizaci. 
Zároveň děkuji všem pracovnicím naší základní a mateřské školy za je-
jich svědomitou a náročnou práci.
Děkuji také zaměstnancům Památníku Karla Čapka za vzájemnou spo-
lupráci. 
Přeji vám všem do nového roku především zdraví, pohodu, vzájemné 
porozumění a úspěchy v osobním i pracovním životě.

Petr Dragoun, starosta obce 

Rozpočet obce Stará Huť na rok 2020

Příjmy

Druh příjmu v tis. Kč v tis. Kč

Tř. 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkč-
ních požitků

4300

Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činnosti 98

Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 387

Daň z příjmů právnických osob 3500

Daň z přidané hodnoty 8700

Odvody za odnění půdy ze ZPF 5

Poplatek za komunální odpad 720

Poplatek ze psů 27

Poplatek za užívání veřejného prostranství 1

Poplatek ze vstupného 0,5

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 50

Správní poplatky 15

Daň z nemovitosti 920

Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu 34

Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozp. v rámci 
souhr. dotačních vztahů

270

Ostatní invest. transféry ze stát. rozpočtu dotace 22000

Investiční přijaté transfery od krajů 288

Celkem 41315,5

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 210

Činnosti knihovnické 5

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 130

Příjmy z pronájmů ost. nemovitostí a jejich částí 100

Příjmy z pronájmů ost. nemovitostí a jejich částí 230

Celkem 675

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40

Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované 20

Pronájem pozemků 24

Příjmy z ostatních nemovitostí 60

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 280

Příjmy z prodeje pozemků 50

Celkem 474

Příjmy z úroků 2

Převody z rozpočtových účtů 700

Úvěr 15000

Celkem 15702

Celkové příjmy 58166,5

Výdaje

Druh výdajů – odůvodnění v tis. Kč v tis. Kč

Komunikace
nákup materiálu, komunikace, 
zimní údržba

350 350

Provoz veřejné 
silniční 
dopravy

výdaje na dopravní územní 
obslužnost 

28 28

Odvádění a čiš-
tění odp. vod

projekt dešťová kanalizace, obno-
va vodovod a kanalizace, opravy 

1330

Škola, školka, 
družina

příspěvky za žáky 10

neinvest. přísp. zřízeným přísp. org. 1300

opravy 400

budovy haly a stavby 30000

celkem 31710

Knihovna celkem 62,3

MKS příspěvek MKS 33 33

Kaplička el. energie, opravy a udržování 15 15

Nový směr Nový směr 22 22

KD

provozní náklady 615

opravy, budovy, haly, stavby 400 1015

budovy, haly, stavby 

SPOZ celkem 69

TJ
materiál, provoz, ostatní neinv.
transfery 

210

budovy, haly a stavby 15000 15210

Byt. jednotky celkem 351

Elektr. osv. elektřina – veřejné osv. opravy 300 300

Pohřebnictví neinvestiční transfery obcím 10

Odpadové 
svoz kom. odpadu, vel. kontejnery 
+ kontejnery bioodpad 

1200 1200

Péče o vzhled 
obcí 

osobní náklady 1058

materiál, nákup služeb 200 1258

Sociální služby
pečovatelská služba, transfery 
obecně prospěšné společnosti, 
příspěvek Klub důch.

77

Ochrana 
obyvatelstva

nespecifikovatelné rezervy 1

Hasiči celkem 5 105

Zastupitelé celkem 1540

Místní správa

osobní náklady 549

materiál 190

služby pošt., telekom., peněžných 
ústavů

177

konzultační, poradenské a právní 
služby, školení a vzdělávání

40
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Výdaje

Místní správa

nákup ostatních služeb opravy 295

cestovné, pohoštění, věcné dary 35,5

neinvestiční transfery spolkům 
–nezisk. org. DSO

99

dary obyvatelstvu 10

nákup pozemků 500 1945,5

úroky z úvěru 50

převody vlastním fondům 700

úvěr 1176

Celkové výdaje 58557,8

Blahopřání
Významného jubilea se v měsíci lednu dožívají paní Václava Fuňko-
vá, Eva Kulhavá, Eva Růžicková, Růžena Švehlová, Jana Fousková, 
Dagmar Drozdová a pánové Jiří Vaněček, František Šimonovský, 
Antonín Schwarz, Jiří Heršálek, 

Srdečně blahopřejeme!

Děkuji všem členkám Klubu důchodců, a zvlášť paní Marii Volfové, 
za hezké blahopřání a dárek k mým 85. narozeninám.

Kšanda Jaroslav

Dne 9. 1. 2020 uplyne páté výročí, kdy nás opustil pan Karel Buňát. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka s rodinou

Plesová sezona v Kulturním domě 
ve Staré Huti
Hasičský 18. 1. 2020
Country 25. 1. 2020
Obecní   1. 2. 2020
Sportovní 13. 3. 2020
Bios Fit 21. 3. 2020
Dětský karneval 9. 2. 2020 – pozor změna 
proti původně avizovanému termínu.

Zprávičky 
z mateřské 
školičky

Sněží, je čas vánoční a zvony z věží…
Ano, máme tady prosinec, blíží se Vánoce 
a jako každý rok naše školka nezahálí a halí se 
do zimní výzdoby. Začátkem měsíce nás na-
vštívil Mikuláš s Luciferem doprovázen druži-
nou čertíků a andílků. 9. 12. byly děti pozvány 
kamarády ze základní školy na Andělský mu-
zikál, který jsme si všichni velmi užili. V zápětí 
ve všech kmenových třídách proběhly vánoč-
ní besídky plné básniček a písniček doprová-
zené tvořením s rodiči. Tímto všem zúčastně-
ným rodičům děkujeme za hojnou účast i za 
donesené dobroty na mlsání.
Poslední týden před volnem za námi přiběhla 
fenka Tessy se svou paničkou a ukázaly nám, 
co je to canisterapie a k čemu všemu se dá pej-
sek vytrénovat.
Vyvrcholením předvánočního času ve školce 
bylo rozbalování dárečků od Ježíška.
Mnoho štěstí, pevné zdraví a pohody v novém 
roce 2020!

Přejí děti a kolektiv MŠ ve Staré Huti

Zprávy ze základní školy
... tak letos už po druhé žáci 2. ročníku nacvičili muzikál „Andělská pohádka”. Pod ve-

dením třídní učitelky Mgr. Ilony Pilecké. Celá třída je hudebně nadaná a všech 22 žáků hraje na 
zobcové fl étny. Dva měsíce trvalo nastudovat toto představení, které žáci s velkým zájmem za-
hráli nejen rodičům, ale i žákům celém školy a dětem v mateřské škole. Děj muzikálu se odehrává 
v předvánočním čase, kde je tradicí péct a zdobit perníčky. Všichni druháci se proměnili v milé 
anděly. Do přípravy se zapojily i maminky. Paní Pivoňková upekla velké perníkové anděly a čerty, 
které žáci nakonec představení předávali i s receptem na perníčky svým rodičům. Muzikál se všem 
velice líbil a žáci byli odměněni velkým potleskem. Paní Dvořáková nechala dětem upéct vánočně 
nazdobené cupcakes s andělskými křídly.

Děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří si 12. 12. 2019 udělali čas, přišli se podívat a pod-
pořit naši školu na „Vánoční zastavení”. Vystoupení se zúčastnili všichni žáci a pedagogové školy. 
Velké poděkování patří paní učitelce Martě Hejzlarové za přípravu vánočního programu. Krásné, 
klidné a příjemně strávené odpoledne navodilo vánoční atmosféru.
Všem přejeme hezké prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a hodně zdraví v novém roce 
2020.

Dana Kunrtová
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