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Vyjádření starostky 
Jany Vlnasové 
k rezignaci

Nové místní vyhlášky 
pro rok 2020

Masopustní průvod 
v Dobříši v sobotu 
22. února od 14 hod.

Prezentace návrhů 
Tvoříme Dobříš 2020 
ve čtvrtek 27. února 
od 18 hod.

Rekonstrukce zimního 
stadionu dokončena

Venkovní posilovna 
v Lipkách otevřena

Filmová soutěž 
Antifetfest aneb 
Jde to i jinak! 2020 
pro školáky

BOŽÍ (JAKO) BOŽENA 
– celostátní soutěž 
pro děti i dospělé. 
Inspirace nejen 
Babičkou

Kdo získá Cenu města Dobříše 
v roce 2020?

Nominujte do 31. března!

Stanislaw Góra
 2015

Karel Klouda
 2017

Hana Rysová
 2016

Vladimír Procházka
 2017 

PhDr. Jaromír Žák
 2017 

Livia Colloredo-Mannsfeldová
Dipl. Ing. Jerome Colloredo-

-Mannsfeld
 2016 

?
2020

Znáte výjimečnou osobnost nebo kolektiv, který si zaslouží ocenit za ce-
loživotní přínos, významnou činnost, dílo nebo prezentaci města Dobříše 
v daných oblastech? Navrhněte je na Cenu města Dobříše!

Zastupitelstvo města schválilo změněný statut soutěže a pravidla pro 
udělení ceny v roce 2020 jsou tato:
– oceňuje se celoživotní přínos i významná činnost, dílo nebo prezenta-

ce města Dobříše v oblastech hospodářský rozvoj, kultura, sport, věda 
a výzkum, ekologie, umění, výchova a vzdělávání a jiné (např. za záchra-
nu života apod.);

– cena se uděluje jednou za dva roky jednotlivci i kolektivu, fyzické i práv-
nické osobě (nelze opakovaně za stejnou činnost);

– může být udělena jednotlivci i po jeho smrti „in memoriam“;
– z nominací jsou vyloučeni členové zastupitelstva města, zaměstnanci 

města a městem zřízených, řízených nebo ovládaných subjektů za čin-
nost, kterou vykonávají v rámci svých pracovních povinností.

Nominovat kandidáta může jednotlivec, kolektiv i společnost, vždy pí-
semně s vyplněnou přihláškou zaslanou do podatelny městského úřadu.
Nominace, tedy přihláška, musí obsahovat zdůvodnění předkládaného 
návrhu na udělení ceny kandidátovi. Předkladatel musí uvést své jméno 
i adresu a také přiložit písemný souhlas kandidáta s nominací. 
Návrhy kandidátů jsou přijímány městem Dobříš průběžně, avšak nej-
později do 31. března 2020.

Cena města Dobříše v roce 2020 
bude předána starostkou města 
Dobříše na slavnostním večeru 
v sobotu 3. října 2020 v Zrcadlo-
vém sále zámku Dobříš.

Pro podání nominace na udělení 
Ceny města Dobříše v roce 2020 je 
na stránkách města Dobříše v pří-
slušné sekci (Občan) formulář, který 
obsahuje předepsané náležitosti.
Podrobnosti a přehled oceněných 
osob od roku 2007 na www.mes-
todobris.cz/cena-mesta-dobrise/
ds-11797/p1=57740. 

Šárka Krůtová, DiS., 
vedoucí oddělení vnitřních věcí
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Z MĚSTA A RADNICE

Jana Vlnasová, starostka města Dobříše,  
oznámila termín a důvody své rezignace na funkci starostky

Vážení spoluobčané,
tímto oznamuji, že ke 
dni 3. března 2020 po-
dám rezignaci na funkci 
starostky města Dobříše. 
Koaliční partneři PRO 
DOBŘÍŠ, ODS a KDU-ČSL 
uvedli ve svém společ-
ném prohlášení politicky 
korektní důvod odstou-

pení paní starostky „z osobních důvodů“. Ve 
svém prohlášení bych však chtěla být konkrét-
nější. 
Přestože někteří kolegové ocenili moji intenziv-
ní práci za více jak rok mého působení na radnici 
a vyslovili mi uznání, na druhou stranu mi sdělili 
své zásadní výhrady k některým aspektům stylu 
mé práce ve vedení města. Je věcí názoru, do 
jaké míry byla kritika postavena na racionálních 
základech. Radní za PRO DOBŘÍŠ však navrhli, 
abych odstoupila z funkce starostky. Tento krok 
měl dle jejich názoru umožnit plynulé pokračo-
vání koaliční spolupráce. 
Dalším důvodem mé rezignace je názorový ne-
soulad, který vyvrcholil ke konci roku 2019, kdy 
jsem vyjádřila principiální nesouhlas s tím, jak 
rada města a tajemník úřadu přistoupili k řešení 

určitých problémových záležitostí, které jsme 
zdědili po předchozím vedení města z minulého 
volebního období 2014–18. V této souvislosti 
jsem odmítla podepsat žádost o platbu z evrop-
ských dotačních prostředků na projekt „Přívěti-
vý a přátelský úřad“ započatý na jaře roku 2018, 
neboť v žádosti byly zahrnuty platy zaměstnan-
ců, o nichž jsme na podzim roku 2019 zjistili, že 
dlouhodobě neodváděli příslušnou práci.
Přes výše popsané dílčí názorové rozdíly stále 
podporuji námi nastavený směr rozvoje města. 
Současnou koalici PRO DOBŘÍŠ – ODS – KDU-
-ČSL považuji za nejlepší politické řešení pro 
město Dobříš. Odcházím z funkce starostky, aby 
koalice mohla zůstat jednotná a dále intenzivně 
pracovat na úkolech rozpracovaných i připravo-
vaných. 
Změny k životu patří. Pro město Dobříš jsem 
pracovala ráda, ať už to bylo z pozice řadového 
občana nebo z pozice starostky, a budu pokra-
čovat i nadále jako zastupitelka. Budu se snažit 
působit na koalici tak, aby pokračovaly ozdrav-
né procesy na úřadu. Budoucímu starostovi 
k tomu upřímně přeji mnoho odhodlání a vytr-
valosti. 

Jana Vlnasová, 
starostka města Dobříše

Veřejné zasedání se uskutečnilo 12. prosince 
2019 ve společenském sále Kulturního středis-
ka v Dobříši. Přítomno bylo devatenáct členů 
zastupitelstva. 

ZM vydalo:
 Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o míst-

ním poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů;

 obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, o míst-
ním poplatku z pobytu;

 obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019, o míst-
ním poplatku ze psů;

 obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019, o evi-
denci označených psů a jejich chovatelů;

 obecně závaznou vyhlášku č. 9/2019, o míst-
ním poplatku za užívání veřejného pro-
stranství;

 obecně závaznou vyhlášku č. 10/2019, 
o místním poplatku ze vstupného.

 Texty všech vyhlášek jsou zveřejněny na 
webu města – cesta: www.mestodobris.cz  
Občan  Vyhlášky a nařízení. Všechny tyto 
vyhlášky nabyly účinnosti dnem 1. ledna 
2020. 

ZM schválilo:
 Rozpočtové opatření č. 6/2019 dle předlo-

ženého návrhu.
Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se 
touto rozpočtovou změnou snížil o 2 940 tis. Kč 
(příjmy celkem činí po změně cca 299,8 mil. Kč).
Celkový objem výdajové stránky rozpočtu 
se snížil o 7 711 tis. Kč (výdaje celkem činí cca 
358,6  mil. Kč). Plánovaný zůstatek na účtech 

se po provedení navrhovaných změn zvýšil 
o  4  771  tis. Kč a po akceptovaných změnách 
činí celkem 6  805  tis. Kč. Ve skutečnosti bude 
rezerva, resp. zůstatek na účtech k 31. 12. 2019 
o  něco vyšší, což ukazují zkušenosti předcho-
zích let. Příjmy dosáhly 264 mil. Kč, tj. 87 % upra-
veného rozpočtu. Výdaje byly čerpány ve výši 
284 mil. Kč, tj. 77 % upraveného rozpočtu.
 Rozpočet města Dobříše na rok 2020 dle 

předloženého návrhu.
Rozpočet je schodkový, celkové příjmy jsou plá-
novány ve výši 272,982 mil. Kč a celkové výdaje 
ve výši 304,118 mil. Kč; schodek rozpočtu bude 
kryt přebytkem z roku 2019 a přijatým úvěrem.
 Poskytnutí účelového peněžního daru 

z  rozpočtu města na rok 2020 ve výši 
50 tis. Kč na pořízení přenosné velkoobjemo-
vé proudnice (oscilační monitor) Hasičskému 
záchrannému sboru Středočeského kraje 
a uzavření darovací smlouvy.

 
ZM stanovilo:
 Měsíční odměnu za výkon funkce neu-

volněného člena zastupitelstva města ve 
výši 2 171 Kč od 1. ledna 2020, a v případě 
náhradníka ode dne prvního zasedání zastu-
pitelstva města, jehož se zúčastní.

 Měsíční odměnu za výkon funkce neuvolně-
ného člena výboru zastupitelstva nebo ko-
mise rady ve výši 3 619 Kč od 1. ledna 2020, 
případně ode dne následujícího po dni zvolení 
do funkce člena výboru zastupitelstva nebo čle-
na komise rady.

 Měsíční odměnu za výkon funkce neu-
volněného předsedy výboru zastupitel-
stva nebo předsedy komise rady ve výši 

Stručné informace z 10. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

4 343 Kč od 1. ledna 2020, případně ode dne 
následujícího po dni zvolení do funkce před-
sedy výboru zastupitelstva nebo předsedy 
komise rady.

 Měsíční odměnu za výkon funkce neuvol-
něného člena rady města ve výši 8 687 Kč 
od 1. ledna 2020, případně ode dne násle-
dujícího po dni zvolení do funkce člena rady 
města.

 Měsíční odměnu za výkon funkce neuvol-
něného místostarosty ve výši 39 089 Kč od 
1. ledna 2020, případně ode dne následující-
ho po dni zvolení do funkce místostarosty.

ZM rozhodlo o poskytnutí:
 Uvolněnému členovi zastupitelstva měs-

ta, který přijímá projev vůle snoubenců, že 
spolu vstupují do manželství, příspěvek na 
úhradu zvýšených nákladů na úpravu ze-
vnějšku ve výši 10 000 Kč za kalendářní rok 
a členovi zastupitelstva města, který přijímá 
projev vůle snoubenců, že spolu vstupují do 
manželství, příspěvek na úhradu zvýšených 
nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 120 Kč 
za obřad, a to ze sociálního fondu;

 členovi zastupitelstva města, který zastupuje 
město na veřejných občanských obřadech, 
příspěvek na úhradu zvýšených nákladů 
na úpravu zevnějšku ve výši 120 Kč za ob-
řad, a to ze sociálního fondu;

 uvolněnému členovi zastupitelstva města 
příspěvek na stravování ve výši 35 Kč/den 
ze sociálního fondu a ve výši 30 Kč/den z roz-
počtu města;

 uvolněnému členovi zastupitelstva města 
příspěvek na penzijní připojištění se stát-
ním příspěvkem takto:

– od 1. do 24. měsíce po zvolení příspěvek ve 
výši 25 % měsíční platby pojistného odvádě-
ného členem zastupitelstva, maximálně však 
do výše 250 Kč měsíčně,

– od 25. měsíce po zvolení příspěvek ve výši 
50 % měsíční platby pojistného odváděného 
členem zastupitelstva, maximálně však ve 
výši 500 Kč měsíčně, a to ze sociálního fondu.

ZM neschválilo:
 Uzavření smlouvy s ČR – Hasičským zá-

chranným sborem Středočeského kraje – 
o spolupráci a přispívání na provoz a vybavení 
jednotky Hasičského záchranného sboru Stře-
dočeského kraje dislokované v katastrálním 
území města Dobříše, jejímž předmětem měl 
být závazek města poskytovat ze svého roz-
počtu na činnost a vybavení jednotky požární 
ochrany HZS Středočeského kraje dislokované 
na stanici HZS Dobříš pravidelný roční finanční 
příspěvek, a to k pokrytí výdajů souvisejících 
s činností této jednotky požární ochrany.

ZM vzalo na vědomí:
 Analýzu hospodaření, řízení a fungování 

společnosti DOKAS Dobříš, s.r.o., s důra-
zem na plnění tzv. in-house modelu.

 Zápis z jednání finančního výboru Zastu-
pitelstva města Dobříše konaného dne 
5. prosince 2019.

 Právní analýzu k „možnosti zadávání ve-
řejných zakázek Vodohospodářské společ-
nosti Dobříš, spol. s r.o., ze strany okolních 
obcí a jejich vliv na právní postavení měs-
ta Dobříše“, kterou zpracovala advokátní 
kancelář MT Legal, s.r.o., na základě žádos-
ti obcí ORP Dobříš (Nový Knín, Rybníky, 
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Obořiště, Chotilsko a Rosovice) o převod 
obchodního podílu ve výši 1 % Vodohos-
podářské společnosti Dobříš, spol. s r.o., 
uvažovanému svazku obcí, který má být 
založen za účelem provozování vodohos-
podářské infrastruktury.

 Rozhodnutí Ministerstva životního pro-
středí jako řídicího orgánu Operačního pro-
gramu Životní prostředí 2014–2020 v řízení 
o žádosti o poskytnutí dotace na financování 
projektu reg. č. CZ.05.3.23/0.0/0.0/15_018/0
002082 „Rekonstrukce chladicího zařízení – 
Zimní stadion Dobříš“, kterým byla zamítnu-
ta část dotace ve výši 25 %, tj. 4 169 123 Kč.

 Zachování objemu finančních prostředků 
na provoz Pečovatelské služby města Dob-
říše, schváleného v rámci rozpočtu města 
na rok 2019, a navýšení mzdového limi-
tu pro rok 2019 Pečovatelské služby města 
Dobříše, se sídlem Dukelské nám. 443, Dobříš, 
IČO: 48954845, o 143 900 Kč v návaznosti na 
dotaci Středočeského kraje na sociální služby.

 Přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů 
rozpočtu města k 30. listopadu 2019.

 Zprávu o čerpání úvěrového rámce k 30. lis-
topadu 2019.

Úvěrový rámec byl k 30. listopadu 2019 čerpán 
ve výši 36,76 mil. Kč, tj. 75,6 % schváleného roz-
počtu, z toho na projekt 2. ZŠ Dobříš „Výstav-
ba nového pavilonu, úprava varny a jídelny“ 
(po  vyčerpání celé dotace) ve výši 18,9 mil. Kč 
a  na projekt „Snížení energetické náročnosti 
Sportovní haly Dobříš“ ve výši 17,9 mil. Kč. 

ZM nepřijalo usnesení k těmto návrhům:
 Poskytnutí daru z rozpočtu města na rok 

2020 ve výši 231 818 Kč Základní škole 
TRNKA, se sídlem Příbramská 938, Dobříš, 
a uzavření darovací smlouvy.

 Poskytnutí uvolněnému členovi zastupitel-
stva města příspěvek na podporu zdravot-
ních, kulturních a sportovních aktivit (na 
regeneraci pracovních sil) ve výši 1 200 Kč 
ročně, a to ze sociálního fondu.

 Úpravy návrhu OZV č. 5/2019, o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů.

ZM odložilo:
 Projednání bodu „Zadání změny č. 3 územ-

ního plánu Dobříše (tj. upravený návrh za-
dání změny č. 3 ÚP po jeho 1. a 2. projed-
nání)“ na příští zasedání ZM.

Příští zasedání Zastupitelstva města Dobříše se 
uskuteční ve čtvrtek 2. dubna 2020 v Kulturním 
středisku Dobříš. Občané jsou srdečně zváni.

OZV č. 5/2019, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů
Poplatek platí:
a) Fyzická osoba přihlášená ve městě (občan 

města),
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu 

určenou k individuální rekreaci, byt nebo ro-
dinný dům, ve kterých není přihlášená žádná 
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplat-
ku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě ur-
čené k individuální rekreaci, bytu nebo rodin-
nému domu vlastnické právo více osob, jsou 
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Ohlašovací povinnost: Vznik nebo zánik po-
platkové povinnosti anebo změnu údajů je 
nutno ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastala 
rozhodná skutečnost.
Sazba poplatku: 550 Kč / rok / poplatník.
Splatnost poplatku: Do 30. dubna; vznikne-
-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je 
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, 
který následuje po měsíci, ve kterém poplatko-
vá povinnost vznikla.
Kontaktní osoba z každého stanoviště měla 
obdržet začátkem února 2020 dopis s informa-
cí, kolik činí výše poplatku po odečtení slev za 
zapojení do systému MESOH, a další platební 
údaje (zejména variabilní symbol). 

OZV č. 6/2019, o místním poplatku z pobytu
Poplatek platí: Poskytovatel úplatného pobytu 
za osobu, která ve městě není přihlášená a její 
pobyt trvá nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendář-
ních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
Ohlašovací povinnost: Vznik nebo zánik po-
platkové povinnosti nebo změny údajů je plátce 
(ubytovatel) povinen ohlásit do 15 dnů ode dne, 
kdy nastala rozhodná skutečnost.
Sazba poplatku: 20 Kč za každý započatý den 
pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Splatnost poplatku: Plátce odvede vybraný 
poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne 
každého kalendářního čtvrtletí.

OZV č. 7/2019, o místním poplatku ze psů
Poplatek platí: Držitel psa (tj. osoba, která je 
přihlášená nebo má sídlo na území města Dob-
říše) staršího 3 měsíců.
Ohlašovací povinnost: Vznik nebo zánik po-
platkové povinnosti anebo změnu údajů je 
nutno ohlásit do 30 dnů ode dne, kdy nastala 
rozhodná skutečnost.
Sazba poplatku: Odvíjí se od osoby (fyzické/
právnické) a počtu psů držitele.
Splatnost poplatku: Do 31. března; vznikne-
-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je 
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, 
který následuje po měsíci, ve kterém poplatko-
vá povinnost vznikla.

OZV č. 9/2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 
Poplatek platí: Fyzické i právnické osoby, které 

užívají veřejné prostranství.
Ohlašovací povinnost: Nejpozději 3 dny před 
zahájením užívání veřejného prostranství. V pří-
padě užívání veřejného prostranství po dobu 
kratší než 5 dní je povinen splnit ohlašovací 
povinnost nejpozději v den zahájení užívání ve-
řejného prostranství. Pokud tento den připadne 
na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je 
poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost 
nejblíže následující pracovní den.
Sazba poplatku: Stanovuje se podle druhu za-
řízení, prací, staveb, akcí a jejich rozsahu zábo-
ru a délky trvání. Obec stanovila poplatky také 
paušální částkou.
Splatnost poplatku: 
a) Při užívání veřejného prostranství po dobu 

kratší 100 dnů nejpozději v den zahájení uží-
vání veřejného prostranství,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu 
100 dnů nebo delší nejpozději do 15 dnů od 
zahájení užívání veřejného prostranství.

OZV č. 10/2019, o místním poplatku ze vstup-
ného
Poplatek platí: Fyzické a právnické osoby, které 
pořádají kulturní, sportovní, prodejní nebo re-
klamní akci.
Ohlašovací povinnost: Nejpozději 7 dnů před 
konáním akce.
Sazba poplatku: Je stanovena procentuální 
částkou a také paušální sazbou. Na charitativní 
nebo veřejně prospěšné akce (př. Lampionový 
průvod a podobné akce pro děti) se vztahuje 
osvobození od poplatku.
Splatnost poplatku: Do 5 dnů ode dne skonče-
ní akce; při placení paušální částkou nejpozději 
v den konání akce.

Obecně ke všem OZV
Jednotlivé OZV obsahují i osvobození (zproště-
ní povinnosti platit poplatek v celé výši) a úlevy 
(„slevy“). Údaj rozhodný pro osvobození nebo 
úlevu je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 
do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na 
osvobození nebo úlevu. V případě, že poplatník 
nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro 
osvobození nebo úlevu, nárok na osvobození 
nebo úlevu zaniká.
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto po-
platků může správce poplatku zvýšit až na troj-
násobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku 
sledujícím jeho osud (při exekučním vymáhání). 

Všechny záležitosti týkající se místních poplatků 
vyřídíte na MěÚ Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 
Dobříš, Finanční odbor – místní poplatky (příze-
mí vlevo za podatelnou), kancelář č. 13. 
Správce poplatků: Sylva Řeháková, telefon: 
318 533 390, e-mail: rehakova@mestodobris.cz, 
a Kateřina Vodrážková, tel.: 318 533 345, e-mail: 
vodrazkova@mestodobris.cz.

Podrobné informace a také formuláře jsou k dis-
pozici jak na MěÚ Dobříš, tak jsou ke stažení na 
internetové stránce města www.mestodobris.cz.

Místní poplatky od 1. ledna 2020 v novém kabátu  
Poplatek za odpady lze hradit až od února 2020
Zastupitelstvo města Dobříše na svém 10. zasedání konaném dne 12. prosince 2019 schválilo s účin-
ností od 1. 1. 2020 pět nových obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích. Níže vám přináší-
me stručný přehled o jednotlivých druzích místních poplatků zavedených ve městě Dobříši, jejich 
výši a splatnosti či termínu ohlašovací povinnosti. 

Uzávěrka příspěvků do březnového 
vydání Dobříšských listů 

bude 19. února 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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Jak třídíme?
Srovnáme-li množství směsného 
komunálního odpadu (SKO) v po-
sledních letech s roky 2010–2014, 
můžeme říct, že množství klesá. Po-
kud se ale na data podíváme blíže, 
od roku 2016 množství směsného 
odpadu trvale rostlo. Až v loňském 
roce nastal zlom, kdy objem po 3 le-
tech trvalého růstu poklesl. V  po-
rovnání s r. 2018 každý měsíc roku 
2019 vyprodukovali občané Dobří-
še méně SKO. V průměru se v  roce 
2019 každý měsíc svezlo o 20  tun 
méně než v měsících roku 2018. 
Ještě větší pokles nastal od října, 
kdy se za poslední tři měsíce roku 
2019 svezlo v měsíčním průměru 
o  35 tun směsi méně. Celkem tak 
rok 2019 znamená o 248 tun méně 
SKO než v roce předcházejícím, což 
odpovídá produkci odpadu za 
2 měsíce. To je množství odpovída-
jící 40 plným popelářským vozům!
Je to určitě také výsledek situace, 
kdy se o odpadech na Dobříši zača-
lo více mluvit, probíhají argumen-
tační kampaně a vášnivé debaty. 
Dobříšští začali nad odpadem více 
přemýšlet. K opravdu prudkému 
poklesu došlo v měsíci říjnu, což 
byl první měsíc pilotního provozu 
v rámci MESOH.
Množství vytříděného plastu a papí-
ru ukazuje obdobně pozitivní čísla. 
Plastu se v r. 2019 svezlo od občanů 
o 13 tun více než v r. 2018, to činí 
nárůst 15 %. U papíru je rozdíl ještě 
větší, dobříšští vytřídili o 32 tun pa-
píru více než v r. 2018, to je nárůst 
17 %.
Bohužel nejde zcela simulovat, kolik 
by se svezlo odpadu, pokud by se 
MESOH nezaváděl. Situace, kdy do 
roku 2018 množství SKO rostlo a se 
zavedením MESOH prudce pokles-
lo, dokládá podle našeho názoru, 
že zavedení systému mělo smysl 
a plní svůj účel – motivuje k men-
ší produkci SKO a většímu třídění.

Ochrana osobních údajů
Na podzim proběhlo setkání starostů 70 obcí, 
kde se MESOH používá. Na přímý dotaz, zda 
se radnice měst při zavádění systému potýkaly 
s výhradami občanů ohledně ochrany osobních 
údajů jako u nás v Dobříši, se nezvedla ani jed-
na ruka. Toto je naše místní kauza. Na základě 
opakovaných výtek při zavádění systému byla 
dokonce Dobříš prvním městem, kde se MESOH 
zavedl i ve formě anonymní účasti. Data o obča-
nech firma potřebuje proto, aby mohla evidovat 
počty členů v domácnostech, zobrazovat v in-
dividuálních odpadových účtech správné údaje 
a plnit závazky ze smlouvy s městem. Pro předá-
ní výše konečné slevy za poplatníka je nutné za-
chovat kompatibilitu městského informačního 
systému s odpadovou administrací společnosti 
ISNO IT. Vše je zcela v souladu s legislativními 
požadavky na ochranu osobních údajů.

Proč dál s MESOHem?
Vlastní provoz s MESOH běží od října 2019 
a smlouva končí v březnu 2020. Nyní připravuje-
me výběrové řízení, do kterého se budou moci 
zapojit vedle ISNO IT i další zájemci. Zavádění 
systému trvalo řadu měsíců, opakovat to s jiným 
dodavatelem je samozřejmě možné, ale náklady 
na zavedení jiného systému jsou z pohledu řád-
ného hospodáře zbytečné. 
O tom, že se jedná o dobrý systém, svědčí řada 
údajů. V současné době je to nejpoužívanější 
motivační systém na odpady v ČR. Stále přibý-
vají další města, která jej zavádějí, např. Břeclav 
od ledna 2020 (25 tis. obyvatel). 

Je to drahé?
V r. 2020 došlo v Dobříši ke změně poplatku za 
odpad. Dříve domácnost platila za popelnici 
1 868 Kč, nyní 550 Kč na osobu. Zcela spraved-
livý systém zatím nikde neexistuje. Pro velkou 
část občanů v Dobříši došlo ke zlevnění, ale to 
nejsou ti, kteří jsou slyšet. S MESOH došlo v Dob-
říši ke skokovému poklesu množství směsného 
komunálního odpadu. To je výborná zpráva. 
Velmi nás těší, že Dobříšákům není jedno, kolik 
odpadů bude město sypat do země na Bytízu. 
Město každý rok svoz a likvidaci odpadů dotu-
je. V r. 2019 částkou 3,9 mil. Kč, v letošním roce 
to bude podobné. Celkové náklady na odpad 
jsou v posledních letech přes 10 mil Kč. Cena za  
MESOH v řádu 300 tisíc Kč ročně je tak na úrovni 
3 % celkových nákladů za odpad. Pokud tak jako 
doposud MESOH povede ke snižování SKO, pro-
voz tohoto systému má smysl. A nejen finanční. 
Pojďme věnovat energii společně tomu, jak sys-
tém ještě lépe nastavit. Více vysvětlovat proč 
a jak třídit, jak nakládat s bioodpadem, jak ne-
potřebným věcem dát druhou šanci atd. Pokud 
máte nápady, jak koloběh odpadků ještě zlepšit, 
dejte nám vědět. 

Dagmar Mášová, místostarostka města Dobříš, 
Pavel Svoboda, radní města Dobříš 

Motivační a evidenční systém pro odpady (MESOH) 
vykazuje dobré výsledky
Systém MESOH běží v našem městě teprve 3 měsíce. Po vyhodnocení tohoto období se ukazují 
velmi dobré výsledky, které níže sumarizujeme. Do konce prosince 2019 se zapojilo 56 % rodinných 
domů a 10 % bytových domů, a tato čísla trvale rostou. 
Vzhledem ke změnám zákona o odpadech, kdy se v celé Evropě pravidla zpřísní, se chceme i my 
v Dobříši na tyto změny připravit. Zavedený systém vyvolává hodně emocí a otázek, negativních 
i pozitivních. Denně se setkáváme s občany, kteří chtějí systém objasnit, dovysvětlit, řešíme připo-
mínky i reklamace. Vynakládáme značné úsilí pro dosažení co nejvyšší efektivity systému.

SKO občané 
celkem (t)

2018 2019
Meziroční 
pokles (t)

% změna

leden 136,1 135,8 −0,3 0 %
únor 133,5 122,8 −10,7 −8 %
březen 144,1 127,8 −16,4 −11 %
duben 157,6 124,5 −33,1 −21 %
květen 128,9 117,9 −11,0 −9 %
červen 137,9 114,1 −23,8 −17 %
červenec 151,7 142,9 −8,7 −6 %
srpen 138,7 112,5 −26,2 −19 %
září 135,2 122,9 −12,3 −9 %
říjen 162,1 112,4 −49,7 −31 %
listopad 145,2 115,9 −29,3 −20 %
prosinec 159,9 133,9 −26,0 −16 %
Celkem 1 731 1 483 −247,6 −14 %

Graf a tabulka: Měsíční porovnání množství vyprodukova-
ného směsného komunálního odpadu v Dobříši mezi roky 
2018 a 2019

Graf: Množství vyprodukovaného směsného komunálního 
odpadu v Dobříši v letech 2010–2019

Tvoříme Dobříš 2020 – veřejná prezentace návrhů a start hlasování
Chcete se lépe seznámit s navrhovanými projekty v participativním 
rozpočtu? Ve čtvrtek 27. února 2020 od 18 hodin proběhnou ve spole-
čenském sále Kulturního střediska Dobříš veřejné prezentace návrhů. 
Součástí představení projektů budou i diskuze, kterých se zúčastní sami 
navrhovatelé.
Návrhy projektů jsou ke zhlédnutí na https://tvorime.dobris.cz. 
Již od 3. února se můžete zapojit do hlasování a podpořit návrh, který 
právě vás oslovil. Hlasování bude ukončeno 13. března. Ve stejný den bu-

dou zveřejněny výsledky projektu Tvoříme Dobříš 2020, pro který je letos  
určena částka 500 000 Kč.

Za 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
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Pečujme o svůj veřejný prostor

Televizory a sedací soupravy odložené na sta-
novištích tříděného odpadu, kontejner na jedlé 
tuky a oleje plný odpadu, který do něj nepatří 
nebo nevhodně zaparkované vozidlo znemož-
ňující vyvážení zvonů na tříděný odpad, u nichž 
se následně rychle tvoří černá skládka. I tak-
to nezodpovědně se někteří obyvatelé města 
(a nejen ti) chovají ve veřejném prostoru. 
V roce 2018 vynaložilo město 226 000 Kč na 
úklid černých skládek, což je obnos, za který by 
mohlo město pořídit např. kontejnery na biood-
pad pro cca 300 domácností. Za rok 2019 bylo 
vynaloženo na černé skládky 142 985 Kč, což 
odpovídá hodnotě cca 200 ks biokontejnerů. 
Přitom mohou občané města odevzdávat vel-
koobjemový odpad (koberce, sedací soupravy, 
skříně aj.) ve sběrném dvoře zdarma do výše 
100 kg na osobu. Velká elektrozařízení jako tele-

vizory, lednice a další mohou občané odevzdá-
vat ve SD také zdarma v rámci zpětného odběru. 
Město se nepříznivou situaci snaží řešit monito-
rováním postižených míst kamerovým systé-
mem a instalováním fotopastí. Přitom odložení 
odpadu mimo vyhrazené místo je považováno 
za přestupek, za který je možné uložit pokutu až 
do výše 50 000 Kč. 
Cílem města však není své obyvatele pokutovat, 
ale vést je k zodpovědnosti. Je nutné si uvědo-
mit, že za to, zda budeme žít v čistém a uklize-
ném městě, si jeho obyvatelé zodpovídají ze-
jména sami svým chováním. Využívejme proto 
všech dostupných možností a odkládejme od-
pady tam, kde je pro ně vyhrazené místo. Pečuj-
me o svůj veřejný prostor!

Odbor výstavby a životního prostředí

Od 17. února je plánován Týden brus-
lení pro mateřské a základní školy 
v  Dobříši a okolí. V rámci této akce 
bude zdarma probíhat výuka brusle-
ní s profesionálními trenéry. Na závěr 
akce se dne 23. února chystá maš-
karní karneval na ledě. Rodiče i děti 
v kostýmech si budou moct nejen za-
bruslit, ale také si zahrát v soutěžích 
o odměny. 
V rámci modernizace stadionu byla 
vybudována nová ledová plocha, do-
dány a nainstalovány mantinely, stří-
dačky, trestné lavice, ochranná skla 
a časomíra. Současně s tím byla řešena rekon-
strukce strojovny chlazení, přesunutí rolbovny 
a  zřízení sněžné jámy. Rekonstrukcí chladicího 
zařízení došlo ke snížení množství chladicí-
ho média (čpavku) v  systému ze stávajících 
4 500 kg na 1 600 kg, což je úspora o cca 64,5 %. 
Na tento projekt byla poskytnuta dotace z Ev-
ropských strukturálních a investičních fondů ve 
výši 12 881 665 Kč. Z vlastních zdrojů město pro-
financovalo 19 231 613 Kč. Dodavatelem projek-
tu byla firma ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.

V průběhu rekonstrukce se objevily další po-
třeby renovací, upravených technických řešení 
nebo instalace nových systémů.
Jednou z komplikací byl špatný technický stav 
dešťové a splaškové kanalizace, který byl zjištěn 
průzkumem v srpnu 2019, a bylo nutno kanali-
zaci obnovit. Současně byl zjištěn i špatný stav 
čerpací stanice a neexistence akumulační ná-
drže. Odvodnění střechy šaten a vstupu bylo 
zaústěno do splaškové kanalizace a bylo nutno 
ji přeložit do dešťové. Byla také zřízena nová pří-

pojka elektrické energie k čerpací stanici. Tyto 
dodatečné rekonstrukce, které nebyly součástí 
plánovaného projektu, byly provedeny v rámci 
obnovy vodohospodářských zařízení společ-
ností Vodohospodářská společnost Dobříš, s.r.o.,  
ve výši 2 760 142 Kč.
V listopadu a prosinci 2019 byly realizovány 
ještě další vícepráce, které souvisely s úpravou 
prvků a osvětlení ledové plochy, některými sta-
tickými řešeními a bezpečnostními požadavky 
projektu.
Jednalo se o nové osvětlení ledové plochy kvůli 
zjištěné špatné statice základů sloupů veřejného 
osvětlení; rozšíření zpevněných ploch; dodávku 
a montáž kompenzačního rozvaděče včetně pří-
vodů pro centrální kompenzaci celého odběrné-
ho místa (transformátoru) namísto původního za-
staralého řešení; fixaci ochranných sítí, zastřešení 
hráčských prostor, úpravu mantinelů pro zvýšení 
komfortu hráčů a větší bezpečnost návštěvníků; 
montáž dodatečného vyztužení ocelových nosní-
ků pod kondenzátory pro zvýšení statiky; montáž 
protipožárních dveří a sekčních vrat.
Celková hodnota víceprací dosáhla částky 
2  741  279 Kč, což představuje změnu ve výši 
9,4  % původní hodnoty zakázky. Pro realiza-
ci některých víceprací bylo nutné získat jejich 
dodatečné povolení v souladu s § 118 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Město tedy za-
žádalo počátkem prosince 2019 o změnu stavby 
před dokončením.
Ani celkové profinancování stavby se neobešlo 
bez potíží. Jednou z nich byla kontrola dotačním 
orgánem a rozhodnutí o snížení přislíbené dotace.
Procedura s žádostí o dotace začala v březnu 
2018 a obsahovala již i výši předpokládaných 
nákladů. Během března 2019 byly na Státní fond 
životního prostředí dodány podklady nutné pro 
vydání tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Při-
slíbená dotace činila 17 050 788 Kč. 
Na konci listopadu 2019 bylo město Dobříš in-
formováno o tom, že na základě kontroly do-
daných podkladů bylo rozhodnuto o snížení 
dotace o 25 %, v celkové výši 4 169 123 Kč. Bylo 
zjištěno, že město Dobříš, jako zadavatel veřej-
né zakázky vyhlášené dne 19. 6. 2018, nepostu-
povalo v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, a byla zjištěna ně-
která pochybení. Jednalo se o pochybení vzniklé 
v důsledku stanovení diskriminačních kritérií pro 
vyloučení, požadavků na kvalifikaci dodavatelů, 
kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro pl-
nění veřejné zakázky nebo technických speci-
fikací. Další pochybení spočívalo ve vyloučení 
poddodavatelského plnění ve smyslu ust. § 105 
odst. 2 zákona, a to pouze pro etapu I – Staveb-
ní objekt, Technologie chlazení a chladicí deska. 
Dotační orgán tuto skutečnost vyhodnotil jako 
nepřiměřené omezení řízení. 
Smlouvu o dílo s vybraným uchazečem na sta-
vební práce Rekonstrukce zimního stadionu 
Dobříš, schválila rada města svým usnesením 
č. 13/23/2018/RM na konci minulého volebního 
období dne 16. 10. 2018.
Je zřejmé, že po této rekonstrukci získalo město 
Dobříš kvalitní venkovní ledovou plochu, která 
svým standardem několikrát převyšuje před-
chozí stav. 
Více podrobností o provozní době a objednání 
plochy najdete u provozovatele zimního sta-
dionu, společnosti Dokas Dobříš, s.r.o., na strán-
kách www.dokas.cz/index.php/hlavni-cinnosti/
sport-a-ubytovani, tel.: 606 624 022.

Redakčně zpracováno

Zrekonstruovaný zimní stadion v Dobříši se otevře 
začátkem února 
Od dubna do 20. prosince 2019 probíhala náročná rekonstrukce zimního stadionu v Dobříši, kterou 
provázela řada nečekaných komplikací. Zástupci města provedli před vánočními svátky přejímku 
stavebního díla. Prostory stadionu byly zmodernizovány, byla dodána řada nových technologií, 
zlepšena dosavadní technická řešení a také se zvýšil komfort a bezpečnost pro návštěvníky i diváky.
Od začátku února bude probíhat zkušební provoz pro veřejnost. Veřejné bruslení je možné ve vše-
dní dny v době 15.30–17.30 h., v sobotu 9.00–12.00 h. a 13.00–17.00 h., v neděli 11.30–13.00 h. 
a 14.00–17.00 hod. 
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Město Dobříš ve spolupráci 
s Aerobik studiem Orel Dobříš

zve na akci

KARNEVAL NA LEDĚ
 KDY? Neděle 23. února 2020
  14–16 hodin
 KDE? Zimní stadion Dobříš 
 PROGRAM? Hry, soutěže, zábava 
  pro malé i velké bruslaře

Těšíme se na maškarní rej plný 
skvělých masek!

Akce se uskuteční v rámci 
„Týdne bruslení“ v Dobříši.

Nová venkovní posilovna 
v Lipkách

Možná jste koncem loňského roku zavítali do  
Lipek, kde na prostranství před restaurací Mod-
rá kočka vyrostlo workoutové hřiště s cvičební-
mi prvky nebo, jak se říká, venkovní posilovna, 
a protáhli si zde tělo. Nebo jste si dali novoroční 
předsevzetí, že si zlepšíte kondičku? Není pro-
blém. Proběhněte Dobříš směrem do Lipek 
a zde si zacvičte.
Venkovní posilovna v Lipkách je završením 
projektu Tvoříme Dobříš 2019 – 0. ročníku par-
ticipativního rozpočtu, který město Dobříš od-
startovalo v červnu 2019. Na základě hlasování 
zvítězil z 11 projektů návrh pana Matěje Velebila 
– venkovní posilovna. Slavnostní předání, které-
ho se pan Velebil také zúčastnil, se tak stalo ta-
kovým „malým velkým“ vánočním dárkem pro 
Dobříš, neboť k němu došlo 23. prosince. 
Miroslav Sochor (radní města), Pavel Svoboda 
(radní města) a paní Šárka Krůtová (vedoucí od-
dělení vnitřních věcí Městského úřadu Dobříš) 
si od pana Filipa Kubánka ze společnosti Bonita 
Group Service, s.r.o., hřiště oficiálně převzali. 
Zhotovitelem veřejné zakázky se stala společ-
nost Bonita Group Service, s.r.o., Drásov 583, 
664 24 Drásov, IČO: 27738795, s nabídkovou 
cenou 98 409,30 Kč včetně DPH. Tímto projekt 
participativního rozpočtu Tvoříme Dobříš ne-
končí, naopak, již běží další ročník.

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

Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2020
V loňském roce uspořádalo město 
Dobříš obvodní kolo 1. ročníku ce-
lorepublikové amatérské filmové 
soutěže Antifetfest aneb Jde to 
i  jinak! 2019, jejímž vyhlašova-
telem je městská část Praha 12 ve 
spolupráci s Národní sítí Zdravých 
měst ČR. 
Do soutěže se přihlásila Základní 
škola Dobříš, Komenského nám. 35, 
s filmem Chudinka, jehož tématem 
byla šikana a poruchy příjmu po-
travy. Tento snímek získal krásné 
3. místo na říjnovém celorepubliko-
vém finále v Lomnici nad Popelkou. 
Nyní byl vyhlášen 2. ročník této 
filmové soutěže a město Dobříš se 
opět přihlásilo jako organizátor ob-
vodního kola.
Soutěž má dvě věkové kategorie:
– žáci II. stupně základních škol 

a  studenti odpovídajících roční-
ků víceletých gymnázií,

– studenti středních škol a odbor-
ných učilišť.

Školy, školská zařízení nebo nízko-
prahové kluby mohou do soutěže 
přihlásit jednotlivce nebo skupiny 
maximálně pěti tvůrců v uvede-
ných dvou kategoriích. 
Přihlásit lze filmový snímek s ná-
mětem rizikového chování, např. 
drogové závislosti, kriminality, šikany, rasismu, 
záškoláctví, gamblingu, domácího násilí atd. 
Kontaktní osobou pro obvodní kolo soutěže je 
za město Dobříš Šárka Krůtová (tel.: 318 533 393,  
e-mail: krutova@mestodobris.cz). Soutěžní snímky 
budou spolu s přihláškou přijímány do 30. března 
2020 na podatelně MěÚ Dobříš. Obálku označ-
te „Antifetfest 2020“. Statut soutěže, přihlášku 

a  technické parametry filmového snímku jsou 
k dispozici na www.mestodobris.cz nebo 
http://2020.antifetfest.cz/.

Za město Dobříš Šárka Krůtová, DiS., koordinátor 
projektu Zdravé město Dobříš a místní Agenda 21

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

Informace pro rodiče nově narozených občánků města Dobříše

Vážení rodiče, 
vítání občánků města Dobříše se 
koná již mnoho let, tradičně na dob-
říšském zámku v  krásném prostředí 
Zrcadlového sálu. Rodiče nově naro-
zených dětí si však musí sami zažádat 
o účast na tomto slavnostním obřa-
du, kam jsou zváni pouze na základě 
vyplněné přihlášky. 
Přihlášku na vítání občánků je mož-
né stáhnout na webových stránkách 
města (http://www.mestodobris.cz/vi-
tani-obcanku/ds-25786), popřípadě si ji 
vyzvednout na matrice Městského úřa-
du 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. 
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
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Bezpečná Dobříš s činností městské policie – prosinec 2019
Za rok 2019 strážnici řešili příkazem na místě 
639 přestupků. 

4. 12. Neznámá osoba odhodila starou nepo-
užitou televizi přímo na dětské hřiště Anti-
vandal na Větrníku. Strážníci televizi odvezli 
do Dokasu a byl prověřen kamerový záznam. 
Tomu, kdo založí černou skládku, hrozí pokuta 
na místě až do výše 10 000 Kč, ve správním říze-
ní až 50 000 Kč.
4. 12. Muž, bytem na Větrníku, ztratil černou 
seřizovací hůl, na které mu velmi záleží. Pokud 
ji někdo našel, může ji odevzdat na stanici měst-
ské policie. 
6. 12. v 7.40 hod. Děvčata ze spolku „Srdeční zá-
ležitosti“ se postarala o dvě opuštěná koťata 
před budovou České spořitelny.
15. 12. v 10 hod. Nálezce přinesl zraněnou sý-
korku na služebnu. Postarali se o ni pracovníci 
z Ochrany fauny ČR, o.p.s., Hrachov u Sedlčan. 
Tel. 603 259 902. 
15. 12. Strážníci zjistili poničenou, pospre-
jovanou tabuli naučné stezky u anglického 
parku. Poničené barvou byly také některé části 
blízkého odborného učiliště. Podezření z trest-
ného činu řeší PČR. 

Vandal několikrát za sebou poničil plot 
u skateparku. 
21. 12. v 00.08 hod. Na MP bylo oznámeno, že 
u kulturního domu na Mírovém náměstí v Dob-
říši muž fyzicky napadal mladou dívku. Po 
příjezdu hlídky MP bylo zjištěno, že mladá žena 
ležela na zemi, krvácela z nosu. Následně při 
ošetřování kladla odpor a urážela zdravotníky 
i policisty. Útočník stál opodál. PČR Dobříš si věc 
převzala.
25. 12. ve 4.30 hod. V ulici Školní byla zjiště-
na vyhozená sedací souprava a rozkládací 
postel. Jedná se o černou skládku. Pokud se 
zjistí viník, hrozí mu pokuta na místě až do výše 
10 000 Kč, ve správním řízení až 50 000 Kč. 

Občané města mají nárok na odevzdání ob-
jemného odpadu do 100 kg ve sběrném dvo-
ře zdarma. Stejně tak je možné odevzdat ve 
sběrném dvoře zdarma i tříděný odpad. Místní 
vyhláška OZV č. 4/2019 v čl. 7 definuje, co je ob-
jemný odpad. 
30. 12. ve 14.08 hod. Hlídka OO PČR Dobříš požá-
dala o prověření oznámení ve věci napadení na 
autobusovém nádraží Dobříš. Hlídka MP se do-
stavila na místo ve 14.10 hod. a vyslechla ozna-
movatelku (r. 2002 z Rosovic). Ta byla společně 
s další osobou ohrožována ženou (r. 1984), když jí 
nevyhověly s žádostí o cigaretu. Hlídka vyslechla 
útočnici, provedla u ní dechovou zkoušku s velmi 
vysokým pozitivním výsledkem na alkohol. Celá 
věc byla předána k dalšímu šetření.
31. 12. v 15.07 hod. Žena (r. 1997 z Dobříše) 
oznámila na stanici městské policie domácí 
násilí. V bytě byla fyzicky napadena svým příte-
lem. Podařilo se jí utéct a napadení ohlásit stráž-
níkům MP. Byla přivolána RZS Dobříš, která ji na 
místě ošetřila a převezla do Oblastní nemocnice 
v Příbrami k vyšetření. Napadení předcháze-
ly dle slov poškozené i další incidenty, včetně 
ohrožování zbraní (nožem). Obvodní oddělení 
Policie ČR v Dobříši převzalo vyšetřování. 
Strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Klub předškoláků v roce 2020
Začínáme. Co nás čeká? Nejdříve si budeme dva-
krát hrát na školu. Při prvním setkání 13. února 
budeme zpívat a cvičit v tělocvičně za přítom-
nosti rodičů. Při druhém setkání 19.  března 
budou rodiče nablízku, protože současně bude 
probíhat informativní schůzka s panem ředite-
lem. Pro děti máme připravené výtvarné tvo-
ření. Obě setkání začínají v 16 hodin, vše je bez 
předchozího objednání. Na tato setkání jsou 
předškoláci zváni našimi prvňáčky, kteří je v led-
nu navštívili ve svých kmenových mateřských 
školkách. To bylo radosti. Ukázali svým kamará-
dům ve školce, co se už naučili, pochlubili se, jak 
vyrostli. Při vyprávění o tom, jak probíhá klasic-
ký vyučovací den, je pozvali na den otevřených 
dveří 19. března od 8 do 13 hodin. Mohou přijít 
se svými rodiči a navštívit libovolnou vyučovací 
hodinu, prohlédnout si učebny a kmenové třídy, 
prostě celou školu. Průvodci jim budou žáci de-
vátých ročníků. Zápis do prvních tříd se bude 

Modernizace učebny fyziky 
a chemie
Od poloviny září letošního školního roku mo-
hou žáci 2. stupně využívat zmodernizovanou 
pracovnu fyziky a chemie a chemickou labo-
ratoř. V čem se liší nová pracovna od té staré? 
Netradičním rozmístěním pracovních stolů, dál-
kově ovládanými barevnými roletami, zcela no-
vými rozvody elektřiny a vody, samozřejmostí 
je interaktivní tabule a vizualizér. Žáci při výuce 
mají k dispozici nejnovější pomůcky k sestavo-
vání elektrických obvodů, moderní soupravy 
na pokusy z jednotlivých oblastí fyziky a měřící 
systémy fyzikálních veličin Pasco. V chemické la-
boratoři jsou pracovní stoly opatřeny výlevkami, 
osvětlením a laboratorními soupravami. Tyto 
zmodernizované prostory využívají rovněž žáci 
přírodovědného kroužku a od 2. pololetí i děti 
z dobříšských mateřských škol.
Veškeré úpravy a vybavení byly financovány 
z projektu „Budování a modernizace odborných 
učeben, laboratoří při ZŠ v obcích ORP Dobříš“. 
Město Dobříš totiž bylo úspěšné s žádostí o do-
taci z programu IROP.

Ing. Jitka Hadamovská

Milá předškolačko, milý předškoláku,
přijďte k nám do školy na své první školní hodiny.

1. setkání bude ve čtvrtek 13. února 2020 v 16 hodin 
v tělocvičně. Sportovní obuv s sebou!
2. setkání bude ve čtvrtek 19. března 2020 v 16 hodin. 
Zároveň bude informativní schůzka pro rodiče.

Těšíme se na Tebe a Tvé rodiče!
Učitelé ze „staré školy“ na náměstí Komenského. 

HRAJEME SI NA ŠKOLU

konat ve čtvrtek 2. dubna a v pátek 3. dubna 
vždy od 13.30 do 16.30 hodin. Pro školní rok 
2020/2021 předpokládáme otevření tří prvních 
tříd. K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte 
a občanský průkaz zákonného zástupce. Dopo-
ručujeme i přítomnost dětí, které měly odklad 
nebo o něj budou žádat. Dětem, kterým budou 
u zápisu diagnostikovány grafomotorické obtí-
že, nabízíme desetitýdenní kurz Předškoláček 
pod vedením speciálních pedagogů školy. Po-
sledním setkáním před nástupem do 1. třídy je 
akce „My se školy nebojíme I, II“ v měsíci červ-
nu již s paní učitelkami budoucích prvních tříd. 
Při druhém setkání probíhá i schůzka pro rodiče 
budoucích prvňáčků. Protože jsme si vědomi, 
že vstup do první třídy je jedním z velice důle-
žitých kroků dítěte v jeho životě, zveme rodiče 
a budoucí prvňáčky k nám do školy několikrát 
ve školním roce. Cílem všech těchto setkání 
je, aby dítě, které nastoupí do naší školy 1. září 
2020, vstoupilo do jemu známého a bezpečné-
ho prostředí. Více informací lze najít na webo-
vých stránkách školy v Klubu předškoláků.

Za ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, 
Mgr. Eva Cacková
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KULTURA A SPOLEČNOST

2. ZŠ DOBŘÍŠ

Milí předškoláci, 
zveme vás společně s rodiči na akci 

VESELÉ ZPÍVÁNÍ
ve středu 26. 2. 2020 v 16.30 hodin.

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

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

„Tak jaké bylo 
vysvědčení?“
„Samé jedničky.“ „Dvě dvoj-

ky.“ „Jedna trojka.“
Hodnocení školní práce dětí je označeno ja-
kýmsi číslem. Co to ale pro nás rodiče zname-
ná? Co nám to řekne o tom, jak se v daném 
předmětu našemu dítěti vedlo? Pokud má jed-
ničku, oddechneme si, protože zřejmě skvěle 
zvládlo to, co mělo. Co dvojka z českého jazy-
ka? Chybuje v psaní i/y nebo nepozná slovní 
druhy? Nebo zapomíná psát háčky a čárky? 
A co trojka z přírodovědy? Z každého tématu 
se mé dítě naučilo půlku toho, co mělo? Nebo 
některá témata umí výborně, protože ho baví, 
a jiná vůbec, protože ho nebaví? A jaký je 
vlastně přístup mého dítěte ke školní práci? Je 
to ve známce zohledněno? A jak?
Se známkami je to zkrátka těžké. Léta jsou 
u  nás zavedené, přijali jsme je a snažíme se 
vytušit, co se za nimi skrývá.
V ZŠ Trnka jsme dali přednost slovnímu hod-
nocení. Snažíme se u každého dítěte přesně 
popsat, jak na tom v daném předmětu je, 
a to s ohledem na jeho individuální možnos-
ti i na pokrok, kterého na své cestě ke vzdě-
lání dosahuje. Je pro nás důležité, aby děti 
i rodiče měli co nejpřesnější zpětnou vazbu. 
Takže na vysvědčení se může objevit např.: 
„Pracuješ samostatně a soustředěně, neodradí 
tě ani náročnější úlohy. (...) Při skupinové práci 
se aktivně zapojuješ, umíš rozdělit úkoly a my-
slet na to, aby se nikdo necítil odstrčený. (…) 
Dohodnutá třídní pravidla vždy dodržuješ. 
(…) Naučil ses rozlišovat větu jednoduchou 
od souvětí, doplníš vhodnou spojku při spo-
jování vět. (...) Bezpečně jsi ovládl řady vyjme-
novaných slov. V doplňovačce píšeš uprostřed 
slov po těchto hláskách správné i/y. Při psaní 
textů se ti to ve většině případů také daří, ale je 
třeba, abys na správný pravopis nezapomínal. 
(…) Upevnil sis násobkové spoje a tuto doved-
nost využíváš při řešení různých úloh. (…) Rád 
ostatním vysvětluješ své řešitelské postupy. 
(...)“ Každému předmětu je věnován jeden 
odstavec, takže pro učitele je psaní takové-
ho hodnocení velkým úkolem. Jsme si ale 
jistí, že to stojí za to.

Markéta Svobodová

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Všechny zájemce o přijetí jejich dítěte do první třídy srdečně zveme na setkání, 
které se uskuteční ve středu 19. února od 18 hodin v jídelně ZŠ TRNKA. Získáte 

základní informace o fungování a vizích naší školy, prostor bude i na vaše dotazy. Součástí schůzky 
bude také prohlídka školní budovy.
Zápis do ZŠ TRNKA se uskuteční v pátek 3. dubna 2020. Těšíme se na vás.

ZŠ TRNKA, Příbramská 938, Dobříš

Pyžamový den
Je tady leden a s ním přicházejí 
také další aktivity na naší škole. 
V úterý 14. ledna se žáci II. stup-

ně a žáci ze třídy základní školy speciální vydali 
autobusem do příbramského divadla na před-
stavení Zlatovláska.
Ve středu 15. ledna se ve škole konal Pyžamový 
den, jehož úkolem bylo přijít do školy v pyžamu. 
Někteří se těšili a už dlouho přemýšleli, v čem 
přesně do školy dorazí. Ráno byla škola plná py-
žam, županů a spacích overalů. Zapojil se první 
i druhý stupeň a dokonce i většina učitelů. Usku-
tečnila se také soutěž o nejzajímavější a nejpů-
vabnější noční oděv, vyhlášen a oceněn byl 
vítěz z každé třídy. Vítězové své modely předsta-
vili a potom následovala v tělocvičně polštářová 
vybíjená a pyžamová diskotéka, při které si děti 
zatancovaly a zadováděly.

Školní družina se vypravila na lesní vycházku. 
Děti cestou pozorovaly krásy zimní přírody, 
a i když sníh letošní zimě nepřeje, vycházku si 
všichni patřičně vychutnali. 

Mgr. Michaela Fejtová Krajská

Zimní zprávy ze ZUŠ 
V měsíci lednu uspořádala ZUŠ Dobříš kytarový 
koncert pana ředitele Jana Voděry a jeho hostů. 
Dále se uskutečnil koncert třídy Zuzany Rybíno-
vé, koncert třídy Lucie Tóth a jejích hostů, na kon-
ci ledna se pak žáci ze třídy Lucie Tóth zúčastnili 
festivalu Česká klavírní moderna dětem, který 
se konal v Praze. Taneční třída Jany Kundrátové 
reprezentovala na Novoročním tanečním dopo-
ledni – přehlídce tanečních souborů v pražském 
Salesiánském divadle. V únoru se kromě tradič-
ních koncertů žáci některých oborů připravují 
na soutěže pořádané MŠMT, které proběhnou 
v různých městech našeho regionu. Úplný výčet 
našich aktivit a fotoreportáže z  uskutečněných 
akcí najdete na našich webových stránkách – 
www.zusdobris.eu.
Od ledna máme ve škole novinku – knihovničku 
ZUŠ. Do začátků přispěli svými knihami pedago-
gové a přátelé naší školy. Knihovna je k dispozici 

v  přízemí školy, knížky je možné půjčit si domů 
a po přečtení buď vrátit, nebo přinést jiné. Inspi-
rací pro vznik knihovničky jsou žáci, kteří si na 
chodbě čtou knihy, jakož i žáci, kteří žádné knihy 
nečtou. Vytvořením knihovničky dáváme najevo, 
který způsob trávení času chceme podporovat.

Lucie Tóth, ZUŠ Dobříš

Výsledky Tříkrálové sbírky v Dobříši a okolí
Když se v ulicích objeví tři králové, neboli mudrci 
od východu, víme, že definitivně končí Vánoce, 
odstrojíme stromek a uklidíme jesličky. Jen ješ-
tě u některých dveří zazní koleda: „My tři králo-
vé jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám…“ 
To nám malí i velcí koledníci přišli popřát hezký 
nový rok a vyprosit finanční koledu. Již podva-
cáté Charita ČR pořádá tuto Tříkrálovou sbírku, 
která je vždy využita jen k sociálním účelům pro 
naše potřebné. V našem městě a okolních vesni-
cích se této sbírky účastnilo na sedmnáct skupi-
nek a lidé je štědře obdarovali. Vybralo se celkem 
106 048 Kč. Je to vysoká částka, ale nejde jen 
o peníze. Je to ukázka dobré vůle v nás, umění 
obdarovat i ty neznámé, kteří to právě potřebují.
Získané finanční prostředky budou v tomto roce 
v diecézi využity na: Rekonstrukci azylového 

domu pro matky a rodiny s dětmi sv. Maří Mag-
dalény v Kralupech nad Vltavou, na sociální by-
dlení, na pomoc rodinám v nouzi a na zdravotní 
péči v Ugandě.
V Dobříši část této sbírky využíváme na pomoc 
slabým jedincům, zdravotně postiženým, na 
adopci na dálku v Ugandě a v Indii. Také při-
spíváme Charitě Starý Knín na zdravotnické 
pomůcky, např. na polohovací lůžko apod. Sna-
žíme se aktuálně reagovat a pomáhat lidem při 
živelních katastrofách. Výroční zprávu farní cha-
rity lze nalézt na: www.farnostdobris.cz. 
Děkuji všem, kteří s laskavostí a důvěrou přispěli 
do této sbírky, a děkuji všem koledníkům za je-
jich odvahu a ochotu.
Deo gratias.

Jana Svobodová, ředitelka FCH Dobříš
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Připravujeme na březen:
12. 3. Expediční kamera – Zažij dobro-
družství na plátně tvého kina!
Každý rok přináší fi lmový festival Expediční 
kamera do dvoustovky českých a slovenských 
měst ty nejlepší cestovatelské a dobrodruž-
né fi lmy z celého světa i z domácí produkce.
https://expedicnikamera.cz/fi lmy-2020/
13. 3. United Flavour – koncert – moder-
ní mix reggae, world music, latiny a hipho-
pu servírovaný charismatickou španělskou 
frontmankou Carmen a pěti zkušenými mu-
zikanty.
19. 3. Karel Jerie – komiks – vernisáž výstavy 
27. 3. Sto zvířat – 30 let – koncertní tour

www.kddobris.cz

 13. 2. Vernisáž výstav – Jindra Kováříková 
a Kryštof Kovářík: Ob generaci

Ve výstavním sále budete moci zhlédnout obrazy 
a grafi ky akad. malířky a dlouholeté pedagožky 
v oboru propagační grafi ka na SUPŠ v Praze Jin-
dry Kováříkové Cihelkové a jejího vnuka Kryštofa, 
s kterým v posledních letech úzce spolupracuje. 
Účast na výstavách: Současná česká grafi ka – Má-
nes; Česká grafi ka – Waršava; Grafi ka – Galerie 
Husquarna, Švédsko; Koktejl – klášter v  Oseku; 
Obrazy a grafi ka – Galerie Nora, Praha. Její tvor-
ba je zastoupena v soukromých sbírkách v USA, 
Austrálii, Německu a Polsku.
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 13. února 2020 od 17.00 hod. Vý-
stava potrvá do 15. března 2020. Otevřeno 
po–čt 8.30–16 hod., pátek a sobota zavřeno, 
ne 14–16 hod. Vstup zdarma!

 14. 2. Skupina Neřež – Sázavský & Vřešťál 
– koncert folkrockové legendy 

Kapela Neřež vznikla v roce 1998 jako pozůsta-
tek kapely Jaromíra Nohavici. Jejím jádrem se 
stali Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský, zakládající 
členové skupiny Nerez. Na koncertě tak zazní 
největší hity skupiny Neřež (V pořádku, Nad 
tebe není, Podivín aj.), samozřejmě i nejznáměj-
ší písně původní kapely Nerez (Já s tebou žít 
nebudu, Za poledne, Černá voda, Do poslední-
ho dechu, Javor aj.) a aktuálně zařadí i novinky 
z jejich posledního alba. 
Zdeněk Vřešťál (akustická kytara, foukací har-
monika, zpěv), Vít Sázavský (akustická kytara, 
viola, zpěv), Robert Fischmann (fl étna, perku-
se, zpěv), Miloš Klápště – (kontrabas, zpěv).
Společenský sál KD Dobříš, pátek 14. února 
2020 od 20.30 hod. Vstupné: 200 KČ (před-

prodej) a 230 Kč (na místě). Předprodej vstu-
penek od 28. 1. do 13. 2. (12.00 hod.) v trafi ce 
U Davida. Rezervace vstupenek pro zájemce, 
kteří nejsou z Dobříše, možná do 13. 2. na 
tel.: 318 521 302.

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

Divadlo L.O.Ď. (L.oděničtí O.chotní Ď.ivadelní-
ci) funguje v současné sestavě od roku 2011. 
Jeho nejnovější inscenací je nejhranější dílo 
francouzského dramatika Georgese Feydeaua 
patřící mezi nejslavnější situační komedie všech 
dob. Co mají společného téměř dokonalý man-
žel pan Champboisy s poněkud slaboduchým 
hotelovým sluhou Boutonem? Jak dopadnou 
záletníci a čím budou potrestáni? A kdo vlastně 
nasadil paní Marcele brouka do hlavy?
V hlavních rolích: Ondřej Schicker jako Viktor 
Emanuel Champsboisy alias Bouton, Dana Ja-
rušková jako Marcela. Režie, scéna a úprava hry: 
Jarka Dušilová.
Společenský sál KD Dobříš, úterý 18. února 
2020 od 19.00 hod. Vstupné dobrovolné! 

 28. 2. Miloš Meier – bubenická show 
Drumming Syndrome – „Drums'n'Rock'n'-
Metal Hits Tour“

Bubeník metalových Dymytry Miloš Meier vás 
zve na svoji bubenickou one-man show s ná-
zvem „Drumming Syndrome“. Představí nový 
program, ve kterém zazní zejména osobitě 
upravené rockové a metalové světové hity, 
spousty bubenických sól a také fi lmové sound-
tracky. V  rámci této tour očekávejte originál-
ní a  nesmírně energické vystoupení. Vysoká 
hráčská technika a zkušenosti z hraní např. 
s  Michalem Pavlíčkem, Kamilem Střihavkou, 
Supergroup.cz, Danielem Landou, BSP nebo 
Gusem G. a jeho bubnování s tímto koncertem 
po celém světě předpovídají výjimečný hudeb-
ní zážitek.
Společenský sál KD Dobříš, pátek 28. února 
2020 od 20.30 hod. Vstupné: 210 Kč (před-
prodej) a 240 Kč (na místě). Předprodej 
vstupenek od 4. 2. do 27. 2. (12.00 hod.) 
v  trafi ce U Davida. Rezervace vstupenek 
pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, na tel.: 
318 521 302.

TVOŘENÍ pro rodiče s dětmi
KOUZELNÝ JEDNOROŽEC
Muzeum hraček Dobříš – zámek Dobříš
Neděle 16. 2. 2020
Přijďte si vytvořit kouzelného jednorožce z recy-
klovaného kartónu a ovčího rouna.
Tvořit budeme: od 12.30 do 16.00 hod.
Cena: 20 Kč děti, 30 Kč dospělí. Materiál v ceně. 

Únor plný zábavy
V sobotu 15. února od 20.00 pořádá 

TJ Sokol Dobříš sokolský ples, na který jste všich-
ni srdečně zváni. K tanci a poslechu zahraje hu-
dební skupina Karla Čiháka Dynamic. Vstupenky 
je možné si rezervovat na tel. 774 342 901.
O týden později, v sobotu 22. února, Dobříš 
zaplní maškary. Masopustní průvod vyrazí ve 
14.00 hodin od sokolovny směrem k rybníku Pa-
pež, kde se rozloučí s bakusem. Všechny masky 
i nemasky jsou do průvodu zvány. Po skončení 
průvodu se budou konat šibřinky pro děti v sále 
sokolovny.

Za TJ Sokol Dobříš Gita Otavová

Sobota 15. února 2020 
od 20 hodin v sokolovně

Vstupné 150 Kč. Soutěž o ceny.
K tanci a poslechu hraje skupina 

Dynamic Karla Čiháka.

SOKOLSKÝ 
PLES

TJ Sokol Dobříš
vás srdečně zve na

Sobota 15. února 2020 

Kultura – únor 2020



TU MILUJU! – minisoutěž pro čtenáře jakého-
koli věku – od 10. do 23. 2.
Naši čtenáři dobře vědí, že 14. únor není jen svá-
tek zamilovaných, ale i Mezinárodní den daro-
vání knih – neboli den svatého Knihodala, a ten 
má pro vás letos jedinečnou nabídku! Natočte 
video či napište o své nejmilejší knize a do kon-
ce února nám to doručte – kromě pěkných knih 
můžete vyhrát volnou vstupenku na jakoukoli 
akci naší knihovny – co třeba BOoK! con 2020 
nebo nějaká zajímavá přednáška???

RUČPRČKY – úterý 11. 2. 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.

HERNÍ VÍKEND V KNIHOVNĚ 
– pátek 14. / sobota 15. února

Přijďte si zahrát deskové, karetní a rpg hry: V pá-
tek začínáme v 18.00, v sobotu končíme kolem 
osmé večer, spaní v knihovně možné. Vstup-
né 30 až 50 Kč. Výherce tohoto turnaje ve hře  
Dominion má možnost postoupit do finále mis-
trovství ČR. Podrobný program a více informa-
cí na www.knihovnadobris.cz a na facebooku 
„Městská knihovna Dobříš“.

Chvíle pro pohádku: O TŘECH ZAKLETÝCH 
KNÍŽATECH – čtvrtek 20. 2. od 17.00
Jedna z méně známých, leč krásných pohádek 
Boženy Němcové v podání Divadla Knihovna. 
Vhodné (zejména) pro děti od 5 do 10 let. Vstup 
volný.

KNIHOMRNĚ START – pondělí 24. 2. od 10.00
Většina jedničkářů se rekrutuje z dětí, které mají 
pravidelný kontakt s knihami! Program pro ro-
diče s dětmi (hlavně) od 0 do 3 let: rytmy, melo-
die, říkadla, divadelní, pohybové i společenské 
prvky. Cílem programu je zejména zatraktivnit 
čtení a služby knihovny již nejmenším dětem, 
podpořit vyjadřovací a intelektuální schopnos-
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Knihovna v únoru
Milí čtenáři a návštěvníci knihov-
ny, v únoru vám nabízíme další 
várku zajímavých programů:

PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ: OTEVŘENO!!! 
– do 7. 2.
Po dobu jarních prázdnin rozšiřujeme vý-
půjční dobu oddělení pro děti denně kromě 
čtvrtka takto: pondělí, středa 9–17 hod. / 
úterý, pátek 8–18 hod.

BOŽÍ (JAKO) BOŽENA – celostátní soutěž pro 
děti i dospělé o 12 000 korun!
Máte rádi pohádky Boženy Němcové, Babičku či 
její dílo? Zaujal vás osud spisovatelky, jejíž tvor-
ba zajímá čtenáře i v roce jejích dvoustých naro-
zenin? Zúčastněte se celostátní soutěže – pište, 
malujte, sochejte, foťte, natočte video... Dopište 
pokračování vaší oblíbené pohádky, ilustrujte 
scénu z jakékoli povídky B. N., natočte blaho-
přání Boženě k narozeninám, nebo třeba vyprá-
vějte o své vlastní babičce. Jakékoli originální 
umělecké dílo inspirované Boženou Němcovou 
má šanci vyhrát až 3 000 Kč! Podrobná pravidla 
a přihláška v knihovně a na www.knihovnadob-
ris.cz, uzávěrka je 30. 4. 2020.

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

(foto: archiv Středočeského kraje)

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 
– začínáme v pondělí 10. 2.
Cyklus šesti přednášek o Leonardu da Vinci 
vám budeme pouštět z videozáznamu; po zá-
věrečném testu získáte certifikát o ukončení 
semestru a po úspěšném absolvování 6 semest-
rů osvědčení o absolutoriu VU3V při slavnostní 
promoci. Tento program pořádáme ve spolu-
práci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. 
Cena za 6. semestr je 300 Kč. Přednášky jsou ur-
čeny výhradně pro důchodce, konají se dvakrát 
měsíčně v pondělí od 10 hod. Hlaste se předem!

ti 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.

KREDENC ŠUFLÍK TOALETKA – po celý měsíc
Máte pocit, že máte málo času? Přijďte se po-
dívat, čím trávily naše prababičky každou svou 
volnou chvíli... Objevte kouzlo patriarchálních 
časů, kdy se rodina skládala z živitele rodiny, 
hospodyně – kuchařky – švadleny – vyšívač-
ky – návrhářky a několika jejich potomků... Ve 
dvou vitrínách v oddělení pro dospělé pro vás 
Irena Muzikářová s Alenou Marešovou připravi-
ly výstavu těch nejjemnějších dobových ručních 
prací. Krása!

Výtvarná dílna s Jíťou: SVÍCEN Z VÝCHODU 
– pondělí 2. 3. od 12 do 17 hodin
Orientální svícen dodá šedým podvečerům hře-
jivé teplo! Vstup volný, materiál zdarma.

Malá dobříšská univerzita: MISE: BRÁNIT 
BEZPEČÍ – čtvrtek 5. 3. od 17.00
Generál Petr Pavel a velvyslanec Petr Kolář de-
batují o svobodě, obraně demokracie, bezpeč-
nostních rizicích státu a o tom, jak se jim bránit.
V misi UNPROFOR v Jugoslávii vyprostil Petr 
Pavel odříznuté francouzské vojáky, po řadě za-
hraničních přidělení byl jmenován náčelníkem 
Generálního štábu AČR; v roce 2015 se stal před-
sedou Vojenského výboru NATO. Petr Kolář byl 
velvyslancem ve Švédsku, poradcem prezidenta 
V. Havla a poté postupně velvyslancem v Irsku, 
USA a v Ruské federaci. V současné době se vě-
nuje občanským aktivitám. 
Vstupné 80 Kč; káva/čaj v ceně.
Kromě přednášky pro MDU budou vést pánové 
Pavel a Kolář též interaktivní debatu se studenty 
GKČ.

NEVHODNÝ KNIŽNÍ DÁREK? 
NABÍDNĚTE NÁM HO!
Nadělil vám Ježíšek či přátelé knihu, kterou 
netoužíte uchovat navždy? Pošlete ji dál! Rádi 
rozšíříme fond knihovny o čtenářsky atraktivní 
tituly – a na oplátku vám nabídneme knihu dle 
vlastního výběru z našeho velkého knižního ba-
zaru.

Milí čtenáři, letošní únor nám nadělil 24 hodin 
navíc – budeme rádi, když alespoň pár z nich 
strávíte u nás! 

Z knihovny zdraví 
Romana Bodorová



a zlacení některých ozdobných prvků plátkovou 
mosazí.
V letošním roce budeme pokračovat ve veřejné 
sbírce, kde na dokončení stavby a instalaci celé-
ho nástroje schází částka ve výši cca 938 tisíc Kč. 
Pro milovníky vážné hudby připravujeme 5. roč-
ník benefi čních „Koncertů pro varhany 2020“, 
které jsou doprovodným programem veřejné 
sbírky na obnovu varhan. Termíny koncertů bu-
dou zveřejněny v březnovém čísle Dobříšských 
listů.
Stále lze přispět na obnovu dobříšských varhan 
formou adopce píšťal, uvedené na webových 
stránkách www.varhanydobris.cz, nebo přímo 
na transparentní účet 115-99660227/0100. 

Ivo Kylar
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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

ÚNOR 2020

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

1. 4. 2020 – 30. 6. 2020
Výstava obrazů, plastik a hudebních 
nástrojů umělce Františka Kříže
Galerie JCM, vstupné: 40 Kč / osoba

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…

Od poloviny ledna můžete v Galerii JCM 
zhlédnout výstavu fotografi í cestovatele 
Aloise Musila. Výstava potrvá dva měsíce. 
Alois Musil byl světově nejproslulejší český ori-
entalista a arabista. Proslul objevem pouštního 
zámku Amra, který je zapsán na seznamu svě-
tového dědictví UNESCO. Návštěvníci si mohou 
prohlédnout fotografi e z oblasti západního bře-
hu Jordánu, Sinaje, Gazy, Negevu, Jordánska, 
Saúdské Arábie, Sýrie a Iráku. Výstava je připra-
vena ve spolupráci s Akademickou společností 
Aloise Musila.
Od dubna do konce června 2020 bude probíhat 
výstava Františka Kříže s obrazy, plastikami 
a hudebními nástroji umělce F. Kříže.
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. 

Obnova varhan pro kostel 
Nejsvětější Trojice v Dobříši 
je v plném proudu 
Stavba nového varhanního stroje do původní 
pseudobarokní skříně, která se zachovala z var-
han Josefa Vanického z roku 1898, se realizuje. 
V roce 2019 po sepsání smlouvy s vybranou var-
hanářskou dílnou Kánský – Brachtl došlo k zahá-
jení prací na výrobě nového nástroje.
V polovině prosince 2019 při kontrolním dni 
byly převzaty práce ve výši 1 522 277 Kč vč. DPH.
Šlo především o zhotovení všech 987 cínových 
a dřevěných píšťal a o truhlářské práce na opra-
vě varhanní skříně. Předmětem jednání bylo 
zhotovení úplně nového hracího varhanního 
stolu. Rozhodnutí padlo na zhotovení stolu, 
jehož zpracování bude navazovat na vzhled 
restaurované skříně a bude odpovídat době 
konce 19. století při dodržení současné ergono-
mické normy. Úhrada faktur byla čerpána z ve-
řejné sbírky. Ke konci roku 2019 dosáhla veřejná 
sbírka částky ve výši 3 362 282 Kč, tj. 78 % ceny 
budoucího nástroje. Bylo rozhodnuto v pokra-
čování prací na stavbě varhan. Rozsah prací 
v  roce 2020 bude specifi kován dodatkem č. 2 
ke smlouvě o dílo. Půjde o práce na vzdušnici 
pro I. a II. manuál, o výrobu vzdušnice pro pedál, 
výrobu měchu, hracího stolu, pedálnice a lavice. 
Oprava varhanní skříně si vyžádala i zhoto-
vení nových částí, jako např. konstrukce pro 
umístění dřevěných píšťal, výrobu zadní stěny 
skříně s přístupovými dvířky a opravu červoto-
čem poškozených částí, skříň byla napuštěna 
(petrifi kována) nátěry proti poškození hmyzem 
a houbou. Řeší se restaurátorské provedení 
opravy poměrně zachovalého, zdařilého fl ádru 

Taneční čaje v novém
Po letech provozu známých Tanečních čajů 
se organizátoři (s pomocí M. Zajíčkové) roz-
hodli dát jim nový kabát.
Termín a místo konání: 23. 2. 2020 od 17.00 
hodin v KD Dobříš.
K tanci hraje kapela: Heligonky Aleše Rusňáka.
Těšit se můžete na skvělou muziku, hezčí vý-
zdobu, taneční vystoupení každý měsíc, sou-
těž o volné vstupenky a mnoho dalšího.
A co to ty čaje vlastně jsou? Je to pravidelná 
večerní zábava pro pokročilé nejen věkem s pří-
jemnou hudbou, možností si zatancovat, dát si 
na baru nějaké pití atd.
Těšíme se na vás každou poslední neděli v měsí-
ci (mimo výjimek).
Tuto akci pořádá Okrašlovací spolek města Dob-
říše pro dobříšské i přespolní.

Martin Zajíček

Setkání pečujících v zimním čase 

Nový rok vstupuje do svého druhého měsíce. 
Indiáni nazývali únor „měsícem hladu“, proto-
že bylo těžké jej přečkat. Docházela potrava, 
docházely síly, často udeřily nemoci a zdálo 
se, jako by nikdy neměla přijít úleva. Dnes se 
obvykle nemusíme potýkat s těžkostmi přeži-
tí v  divočině, někteří z nás ale prožívají chvíle, 
které nejsou o mnoho jednodušší. Pro ty, kdo 
pečují o vážně nemocného blízkého člověka, 
trpícího například některou formou demence, 
bývá právě únor často velmi těžký.
I pečujícím docházejí síly, i na ně doléhají nemo-
ci a přicházejí okamžiky, kdy nevědí, jak dál. Je 
pro vás stále náročnější zvládnout rutinu každo-
denní péče? Chybí vám čas na sebe samy a na 
řešení vlastních záležitostí a problémů? Zveme 
vás na setkání s lidmi, kteří se ocitli v podobné 
životní situaci. Společně máme šanci nalézt ces-
tu, jak vydržet ještě o chvíli déle. Únor totiž není 
jen měsícem hladu, ale i branou do jara.
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 20. února)
od 17.00 hodin. Scházíme se v prostorách Pečo-
vatelské služby města Dobříše na adrese: Dukel-
ské nám. 443.
Pokud nebudete moci přijít, nabízíme vám mož-
nost prohlédnout si na našich stránkách blog, 
v  němž paní Markéta popisuje své vlastní zku-
šenosti. 
Naleznete jej na adrese: http://dementia.cz/blog/.
Společně se dá vše zvládnout snadněji.

Těší se na vás Hanka Bělohlávková, 
koordinátorka neformální péče,

telefon: 731 022 091,
e-mail: hana.dementiaiov@gmail.com.
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Únor v Dobříšku 
Po jarních prázdninách v týdnu od 
10. února 2020 zahajujeme druhé 
pololetí našich pravidelných kurzů. 

V  únoru nás též čeká první seminář ze vzdělá-
vacího projektu pro rodiče, prarodiče a jiné pe-
čující Jak být spolu a neubližovat si, kde bude 
i prostor pro sdílení vašich zkušeností:

Nedá tablet z ruky. Je závislý/á?
10. 2. – 17.30 hod.
Kojení. Jak na to, aby vše dobře fungovalo?
17. 2. – 17.30 hod.
Puberta aneb Jak se navzájem neztratit?
9. 3. – 17.30 hod.
Nosíme miminko v šátku zdravě a s jistotou.
16. 3. – 17.30 hod.
Time management. Jak sladit práci a rodinu?
23. 3. – 17.30 hod.

Rodinné faktory a závislost. Na co dát pozor?
30. 3. – 17.30 hod.

Zahajujeme též možnost konzultovat vše osob-
ně s odbornými poradkyněmi přímo v Dobříšku:
Rodina a výchova – ve středu od 15 hod. 
Mgr. Bc. Kateřina Neubauerová, DiS. 
Digitální média, sociální sítě, cigarety a jiné 
látky – ve čtvrtek od 17.30 hod. Mgr. Eva Při-
bylová.
Do práce po rodičovské. Do důchodu s jisto-
tou – dle individuální domluvy. Mgr. Daniela 
Koubková. Pro termín nás kontaktujte na:  
608 906 559 nebo smiskovapetra@dobrisek.cz.
Nevíte, které poradenství je pro vás vhodné? 
Kontaktuje naši online poradnu: poradna@
dobrisek.cz.
Chcete, aby se vaše dítko zdravě hýbalo? Právě 
zahajujeme kurzy Zdravého aerobiku pro děti 
od 6 let. Kurz povede Klára Süssová a začíná již 
ve středu 12. 2.
Zdravý aerobik – St 17.45–18.45 hod.
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. 

Stále hledáme též aktivní rodiče, prarodiče, 
kteří by se rádi na činnosti Dobříšku podíleli 
a třeba rádi vedli svůj vlastní kurz. Aktuálně uví-
táme vedoucí či vedoucího elektrotechnicky 
zaměřeného kroužku pro zvídavé děti. Ozvěte 
se, ať už jste dědeček, tatínek nebo nadšená ma-
minka 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, telefonní číslo: 
608 906 559. 

Modelářská dílna má za sebou úspěšný rok

Počátkem roku 2019 jsme rozšířili nabídku dob-
říšských kroužků pro děti o naši Modelářskou 
dílnu, tedy pravidelné úterní setkávání spojené 
se stavbou plastikových a částečně i papírových 
modelů. Zájem dětí předčil naše očekávání – 
ačkoli jde o koníček, který je náročný na čas, 
trpělivost i zručnost, kapacitu kroužku se nám 
podařilo zaplnit takřka okamžitě.
Po roce fungování můžeme bilancovat. Jsme 
rádi, že obliba Modelářské dílny u dětí trvá, 

mnozí z mladých modelářů ji dokonce aktivně 
doporučují svým kamarádům. Je skvělé sle-
dovat, jak děti od 10 do 17 let, z různých škol 
a různého zázemí jejich koníček spojuje a jak 
se v něm zdokonalují. Své modely staví v přá-
telské atmosféře, bez stresu, spolupracují a ti 
zkušenější zcela přirozeně pomáhají začáteč-
níkům.
Vrcholem modelářského roku jsou samozřejmě 
soutěže, a i zde máme důvod k radosti. Naši svě-
řenci pravidelně vystavují své výtvory na akcích 
v bližším i vzdálenějším okolí a k naší velké pýše 
zvládají v silné konkurenci obstát. Důkazem 
jsou např. ocenění ze soutěží v Sedlčanech, 
Kladně, Zdicích či Českých Budějovicích.
Pevně doufáme, že i druhý rok fungování Mode-
lářské dílny se ponese ve stejně pozitivním du-
chu jako ten uplynulý. A srdečně děkujeme za 
podporu městu Dobříš, KD Dobříš i jednotlivým 
sponzorům, kteří chodu Modelářské dílny napo-
máhají věcnými dary. Nová generace modelářů 
si to zaslouží! 

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

www.dobrismodel.cz.

Děti ani rodiče 
nejsou stejní
O tom, že děti NE-
JSOU STEJNÉ, pohovoří 

Mgr.  Šárka Miková. Odpovědi na to, jak tento 
fakt zohlednit ve vzdělávání a výchově, přinese 
speciální seminář, který pořádá MAS Brdy–Vl-
tava. Seminář se uskuteční 11. února od 17.30 
hodin ve společenském sále Kulturního domu 
Dobříš. 

Povede jej Šárka Miková, zkušená psycholožka 
a autorka knih „NEJSOU STEJNÉ: Jak díky Teorii 
typů porozumět dětem i sami sobě“ a „Ani mámy 
NEJSOU STEJNÉ: Jak si mateřství užít, ne ho jenom 
přežít“, která přes dvacet let poskytuje poraden-
ství v oblasti výchovy a vzdělávání.
Hledáte vhodný způsob výuky pro své dítě, 
nebo spíš pro sebe? Je velmi pravděpodobné, 
že jako učitelé svých dětí promítáte do výuky 
svou osobnost, tedy to, co by při učení vyhovo-
valo vám. Jenže vaše dítě je možná jiná osob-
nost a váš přístup či aktivity, které volíte, mu 
nemusí zcela vyhovovat. „Odložit svoje brýle“ 
a  dívat se na potřeby dítěte nezaujatě není 
snadné. V semináři proto společně projdeme 
postup, jakým lze určit svůj typ osobnosti, 
o němž se pak více můžete dočíst v knize „Ani 
mámy NEJSOU STEJNÉ“.
Děti NEJSOU STEJNÉ. Narodily se s různým na-
stavením mozku, které se odráží v jejich vroze-
ných potřebách. Některé děti například potře-
bují stabilitu a předvídatelnost, jiné neustálý 
přísun nových podnětů. Některé děti se přiroze-
ně vciťují do druhých, jiné se musí empatii učit 
na základě logiky. To vše ovlivňuje také jejich 
učební styl a motivaci k učení. Na semináři vyvo-
díme, co jednotlivé typy dětí při učení potřebují 
a jak to zohlednit ve výuce. 
Seminář je pro všechny účastníky zdarma a je 
pořádán v rámci projektu Místní akční plán roz-
voje vzdělávání ORP Dobříš II, reg. č.: CZ.02.3.68
/0.0/0.0/17_047/0008630.
Na seminář se můžete hlásit prostřednictvím 
formuláře, který najdete na www.brdy-vltava.cz 
a na https://www.facebook.com/MAPII.Dobris/.

Omezení provozu sběrného 
dvoru dne 6. 2. 2020

Vážení spoluobčané,
dne 6. 2. 2020 bude uzavřen sběrný dvůr 
v Dobříši z důvodu ověřování silniční váhy.
Děkujeme za pochopení.

DOKAS Dobříš, s.r.o.
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Absolutně pro každého, kdo 
se chce dozvědět více o křes-
ťanství.
Lehká večeře. Společné jídlo 
boří hradby mezi lidmi.
Fakticky poznat základy víry 
uvolněně a s humorem.
Atmosféra přátelství, kde se 
každý může zeptat, na co 
chce.

ALFA je krátký, praktický 
úvod do křesťanské víry
vedený týmem spolupracov-
níků. Je určen pro všechny, 

kteří se chtějí seznámit s křesťanstvím a s křes-
ťany.
Kurz začíná ve středu 4. března 2020 úvod-
ním setkáním a bude pokračovat každou 
středu vždy od 19.30 do 21.00 v Pastorač-
ním centru sv. Tomáše v Dobříši, Na Nábřeží 
1650. Poslední setkání bude 20. května 2020. 
Součástí kurzu je také celodenní program v so-
botu 18. dubna.
Na programu je vždy společná večeře, po ní pro-
mluva a pak diskuze v malé skupince, kde se lze 
ptát a vyjádřit svůj názor. 
Přihlásit se můžete na celý kurz, nebo jen na 
úvodní program. V případě zájmu se, prosíme, 
ozvěte na uvedené kontakty.
Za kurz Alfa žádné poplatky nevybíráme. Dle 
vlastního uvážení mohou účastníci přispět na 
občerstvení.

kurz Co vás na setkáních Alfa vlastně 
čeká?

Témata jednotlivých setkání:

St 4. 3. Jde v životě o víc? 
St 11. 3. Kdo je Ježíš?
St 18. 3. Proč Ježíš zemřel?
St 25. 3. Jak najít víru?

St 1. 4. Proč a jak se modlit?
St 8. 4. Proč a jak číst Bibli?
St 15. 4. Jak nás Bůh vede?
So 18. 4. Kdo je to Duch svatý a jak se projevuje? 
St 22. 4. Jak odolat zlému?
St 29. 4. Uzdravuje Bůh i dnes?

St 6. 5. Jak to říct ostatním?
St 13. 5. A co církev?
St 20. 5. Jak mohu prožít zbytek života   
  co nejlépe? (zakončení kurzu) 

Římskokatolická farnost Dobříš
Pastorační centrum sv. Tomáše 

Na Nábřeží 1650, Dobříš 
tel.: 602 308 881 
e-mail: pcstomas@volny.cz
www.farnostdobris.cz

Pozvání na únor 2020
Výstava Daniely Doubkové s názvem TICHO PO 
PĚŠINĚ je prodloužena do 16. února – v PCSvT.
V sobotu 8. 2. od 16.00 do 18.00 si můžete přijít 
zatančit KRUHOVÉ TANCE s Evou Fenclovou. 
Poplatek je 200 Kč (děti, senioři a rodiče na RD 
150 Kč). V PCSvT. 

Nabízíme na ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ (nejen) pro 
seniory – cvičení na zlepšení fyzické kondice 
a stability a na protažení svalů. Každý čtvrtek od 
18.30 do 19.30 v PCSvT. Cvičení vede lektorka ze 
Senior fi tnes, z.s., poplatek je 70 Kč.

Ve středu 19. února od 19.30 zveme na večer 
povídání s promítáním videa s názvem „Made-
ira – ostrov hor, květin a levád“. O zážitcích 
z cesty bude vyprávět Mgr. Petr Váňa. V PCsT. 
Vstup volný.

Od 4. března začíná kurz Alfa – krátký, prak-
tický úvod do křesťanské víry pro všechny, kteří 
se chtějí seznámit s křesťanstvím a s křesťany. 
Každou středu od 19.30 do 21.00.
Přihlásit se můžete na celý kurz, nebo jen na 
úvodní program (tel. 777 739 612 Angelo Scara-
no). Bližší informace na plakátech.

Zveme na večer povídání s promítáním videa

MADEIRA – OSTROV HOR, 
KVĚTIN A LEVÁD

O zážitcích z cesty bude vyprávět 
Mgr. Petr Váňa

Ve středu 19. února 2020 od 19.30 hodin
v Pastoračním centru sv. Tomáše

Na Nábřeží 1650, Dobříš
Pořádá: ŘKF Dobříš, www.farnostdobris.cz,

e-mail: pcstomas@volny.cz

Základní informace naleznete na internetu 
www.kurzyalfa.cz. Odpovědi na vaše otáz-
ky a  podrobnější informace vám rádi sdělíme 
osobně v Pastoračním centru sv. Tomáše, elek-
tronicky na adrese alfa@farnostdobris.cz nebo 
telefonicky na čísle 777 739 612.
Těšíme se na setkání s vámi ve středu 4. března 
2020.

Angelo Scarano, 
vedoucí kurzu

MFK Dobříš

Přípravné zápasy A týmu
Sobota 8. 2. 14.00 1. FK Příbram B – MFK Dobříš
Sobota 15. 2. 11.00 MFK Dobříš – Bohemians  
   Praha U19
Neděle 23. 2. 14.00 MFK Dobříš – Tatran Sedlčany
Sobota 29. 2. 14.00 MFK Dobříš – Slavoj Mýto
Změna programu vyhrazena.

První střípek Gymnastiky Dobříš, z.s.

V současné době můžeme na každém kroku sly-
šet stesky nad tím, jak málo se dnešní děti hýbají 
a jaký to v budoucnosti bude mít dopad na je-
jich zdraví a jejich život?
Gymnastika Dobříš se snaží tento problém řešit 
tím, že se věnuje po celý školní rok pravidelně 
během týdne dětem, nadaným i nenadaným, 
které mají zájem o gymnastická cvičení. Naším 
cílem je vzbudit u nich kladný vztah k pohybu 
vůbec a zájem o smysluplné trávení volného 
času, zlepšit jejich kondici, obratnost, doved-
nosti a zdraví, předat radost z pohybu a umožnit 
jim pobyt v přátelském prostředí, kam se děti 
rády budou vracet, třeba jako dospělí v pozici 
trenéra či rozhodčího.
Postupně vám představíme družstva dobříšské 
gymnastiky. První střípek vám představí skupi-
nu Rekreační gymnastika.
Družstvo rekreační gymnastiky je součástí za-
psaného spolku Gymnastika Dobříš již 3 roky. 

Do tohoto družstva nyní chodí 32 děvčat ve vě-
kovém rozpětí od 7 do 15 let. Vzhledem k věko-
vé i dovednostní rozmanitosti je tato skupina za-
měřena na osvojování základních pohybových 
dovedností. Cvičí se pouze 1× týdně a děvčata 
se neúčastní závodů. Vzhledem k vysokému po-
čtu cvičenek je potřeba mít k dispozici více tre-
nérek, kterými jsou Nicola Mirschitzková, Jitka 
Navrátilová, Lenka Šedivá a Kristýna Šrámková. 
Náplní hodin rekreační gymnastiky bývá posi-
lování, učení se správnému držení těla, prota-
hování a samozřejmě základní dovednosti na 
všech gymnastických nářadích (kladina, hrazda, 
přeskok, prostná, trampolína).
Cílem tohoto družstva je zejména to, aby si 
děti vytvořily pozitivní vztah k pohybové ak-
tivitě, který potrvá po celý život. Snažíme se 
děti pozitivně motivovat, nedrilujeme, naopak 
většinou vše probíhá hravou formou. Jsme si 
vědomy toho, že pro většinu sportů je potřeba 

určitý potenciál a začít se spor-
tovní gymnastikou v pozdějším 
věku (např. 10 a více let) je téměř 
nemožné, protože děti nebudou 
v žádném závodním oddílu přija-
ty. Rekreační gymnastika je velice 
důležitá právě proto, že i těmto 
dětem dává šanci se hýbat a dělat 
sport, který je baví. Z tohoto důvo-
du také nemáme při náboru žádné 
výkonnostní požadavky.
Rekreační družstvo se rok od roku 
těší většímu zájmu a nás těší, že 
děti mají chuť se hýbat.

Kolektiv Gymnastiky Dobříš
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Tenista Tomáš Krejčí pojede na mistrovství České republiky

Zimní sezóna je pro naše hráče úspěšná. Už na 
začátku prosince začala halová tenisová sezóna, 
ve které mají naši hráči nejeden dobrý výsledek. 
Hráči z TenisCentra Dobříš nás reprezentují ve 
všech závodních kategoriích od babytenisu až 
po dospělé.
Největším úspěchem se prezentoval Tomáš 
Krejčí. Na turnajích starších žáků se umístil na 
všech třech stupíncích. Ve své kategorii mlad-
ších žáků na turnajích kategorie B se dvakrát 
umístil na 2. místě. Posledním turnajem pro 
něj zatím byl halový krajský přebor mladšího 

žactva, ve kterém se umístil 
na 1.  místě a stal se halo-
vým přeborníkem Stře-
dočeského kraje. Tímto 
vítězstvím si zajistil účast 
na halovém mistrovství 
České republiky mladších 
žáků, které se koná 7.–10. 
února 2020.
V prosinci 2019 byl oceněn 
výkonným výborem StčTS 
jako Kanáří naděje roku 2019 
za umístění na celostátním 
žebříčku mladších žáků.
V kategorii babytenisu 
máme zastoupení v podání 
Maxe Trojana. Max patří 
mezi talenty tenisového klu-
bu a na turnaji v Řevnicích 
se umístil na krásném dru-
hém místě. 
Sofie Audy je druhým ro-

kem mladší žákyní a  na pražských turnajích se 
dvakrát umístila na 3. místě ve dvouhře. 
V kategorii mladších žáků nás kromě Tomáše 
Krejčího reprezentuje i Samuel Kleibl. Na tur-
naji v Březnici dokázal zvítězit v každém zápase 
bez ztráty setu a obsadil 1. místo. Spolu s  Ma-
xem Skřivánkem pak zvítězili i v turnaji čtyřhry. 
Všem hráčům gratulujeme a přejeme spoustu 
úspěchů ve zbytku sezóny. Tomášovi přejeme 
hodně štěstí na halovém MČR!

Za TenisCentrum Dobříš 
Eliška Beranová 

Ve kterých kurzech máme v Aerobik studiu Orel Dobříš 
ještě volná místa pro děti?

Začátkem února jsme v orlovně odstartovali 2. po-
loletí školního roku 2019/2020 a v některých na-
šich kurzech máme stále volná místa. Přijít vy-
zkoušet si je mohou děti nezávazně a kdykoli. 
Břišní tance – středa 15.00 – lektorka Irča
Lekce, při kterých děvčátka rozvlní své boky, 
bříško i zadeček. Zábavné tancování s využitím 
penízkových šátků, za rytmů orientální hudby. 
Dětská jóga – čtvrtek 15.00 – lektorka Andrea
Cvičení, povídání, vnímání. Při hodinách dětské 
jógy si děti zlepší svou flexibilitu, posílí tělo, zís-
kají lepší rovnováhu.

DNS školáci – středa 17.00 
– lektorka Andrea
Děti na startu je celore-
publikový projekt všeo-
becné pohybové přípravy 
dětí, který je zaměřený na 
rozvoj základní pohybové 
motoriky, koordinace, ob-
ratnosti, rychlosti a síly.
Hooping (obruče) – úterý 
14.45 – lektorka Irča
Cvičení spojené se žha-
vými tanečními prvky za 
použití obručí, s kterými se 
děti postupně učí zacházet 
a jednoduché prvky pro-
pojovat v efektní choreo-
grafie. 
ZAE přípravka – pondělí 

14.30, čtvrtek 15.00 – trenérka Kamča
Smysluplné trávení volného času, všestranná 
sportovní průprava a zážitky. Tým závodní pří-
pravky je základem pro další pokračování dětí 
v závodní kariéře, ať už se v následujících letech 
rozhodnou pro jakoukoli specializaci.

Aktuální informace naleznete také na našich 
webových stránkách www.aerobikdobris.cz, 
na facebookovém profilu nebo instagramo-
vém účtu.

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. 

Solo a Chewie (1,5 roku) – k adopci 

Solo a Chewie byli původně zachráněni v Ru-
munsku jako malá štěňata, jejich majitelé je 
u sebe měli rok a půl, museli bohužel odjet do 
zahraničí a hlídání pro psy jim nevyšlo, kluci jsou 
tedy nabídnuti do adopce, ovšem pouze dohro-
mady. Jsou zvyklí na hospodářská zvířata, potře-
bují dostatek pohybu. Za plotem dobře hlídají, 
ke „svým lidem“ jsou přátelští, nedoporučujeme 
k dalším psím klukům.
 
Míša a Filip (13 let a 9 let) – k adopci 

Míša (X pudla) a Filip (X pudla a jezevčíka) byli 
do útulku dáni z důvodu, že štěkají v bytě a sou-
sedé majitelky si stěžovali. Oba kluky je možné 
adoptovat dohromady, nebo zvlášť. Nové lidi 
musí nejdříve poznat, jakmile ale začnou věřit, 
jsou přátelští. Jsou vhodní především pro starší 
majitele, kteří budou mít možnost nenechávat 
je dlouho doma samotné, aby neštěkali.

Bety (1 rok) – k adopci
Bety byla odchycena jako nalezenec, majitele se 
podařilo dohledat, zpět ji ale nechce – z důvodu 
častých útěků. Bety je velmi jemná a plachá fen-
ka, novým lidem musí nejdříve začít věřit, nejde 
hned ke každému. Po seznámení je ale velmi 
mazlivá. Vhodná do bytu i na zahradu, spíše 
k mladším lidem, potřebuje dostatek pohybu.
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Informace pro jubilanty
Vážení občané,
rádi bychom v našem městě obnovili dlouho-
letou tradici gratulací občanům, kteří slaví vý-
znamné životní jubileum (od 75 let) nebo výročí 
uzavření sňatku (od 40 let). Jubilantům přijdou 
s potěšením blahopřát zástupci města jak za ve-
dení, tak i za úřad. Blahopřání s malým dárkem 
bude předáno oslavencům v jejich bydlišti, pří-
padně jinde dle dohody. 

K udržení této tradice je však nutný souhlas 
jubilanta nebo alespoň spolupráce s rodinou. 
Pokud máte zájem o gratulaci jménem měs-
ta a gratulanty z radnice, z důvodu ochrany 
osobních údajů prosíme o zaslání vaší žádosti 
e-mailem na adresu pucova@mestodobris.cz, 
telefonicky 318 533 304 nebo osobně na sekre-
tariátu v 1. patře radnice (Mírové náměstí 119).

Jí byly děti milejší, než 
všechny světa statky, 
jim dala věno největší, 
své zlaté srdce matky.
Dne 31. ledna 2020 by 
se dožila naše milova-
ná a  nenahraditelná 
maminka a  babička, 
paní Marie Kozohor-

ská, 96 let. Opustila nás před 32 lety – 20. února 
1988. V našich vzpomínkách a srdcích žiješ stále 
s námi. 

Rodina.

Kdo ji nezná, neuvěří, há-
dat roky jí jen stěží.
V pátek 14. 2. 2020 oslaví 
paní Gustýnka Jechoutová 
nádherné 90. narozeniny.
Milá maminko, babičko, 
prabábinko, za tvou lásku, 
laskavost, obětavost a tr-
pělivost, kterými nás vždy 

zahrnuješ, Ti děkujeme a k narozeninám Ti přeje-
me pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti a prožití 
ještě hodně krásných dnů. 

Dcery Alena a Zlatka s rodinami.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

PŘIŠLO DO REDAKCE

Vyjádření paní Romany Bodorové k podpoře ZŠ TRNKA

„Díky, myško,“ řekl lev. „A ty si teď pomoz sama…“
Nemilým překvapením pro mnoho dobříšských občanů bylo to, že ZŠ TRNKA nezískala podporu na 
provoz školy v roce 2020 (cca dvě stě tisíc Kč), o kterou město žádala. 
Když tato škola v r. 2016 otvírala poprvé své dvě třídy pro tři ročníky, pomohla tím městu řešit svízel-
nou situaci: místní základky byly přeplněné a bylo jasné, že dokud se nepodaří navýšit jejich kapa-
citu, problém bude vzrůstat. Na spolek Trnkový květ, který za projektem soukromé školy stojí, jsem 
neměla žádné vazby, nicméně jeho nepřehlédnutelnou aktivitu jsem vnímala jako téměř hrdinský 
čin. Tak jako ve známé bajce malá myška zachránila život lvovi, tak zde hrstka pracovitých a zod-
povědných lidí dokázala pomoci desetitisícovému městu. Čím více jsem pak poznávala vzdělávací 
a výchovné metody a cíle Trnky (i výsledky jejích žáků), tím více rostl můj obdiv k týmu pracovníků 
školy, rodičům a dobrovolníkům, kteří zde zdarma odpracovali stovky hodin. 
Zastupitelstvo města zatím Trnku vždy ochotně finančně podpořilo. V minulém volebním období 
jsem tento přístup velice oceňovala a v roli nové zastupitelky jsem byla připravena (jako všichni 
koaliční zastupitelé) se k této podpoře přidat. Bohužel zastupitelé, kteří dříve opakovaně pro tuto 
podporu zvedli ruku, letos změnili názor – nechápu proč. Škola funguje na stále stejném principu, 
prokázala výbornou kvalitu a nyní do ní chodí na pět desítek dobříšských dětí. Široké veřejnosti na-
bízí zájmové kroužky (nejlepší protidrogová prevence!), přednášky, dětské tábory a další programy. 
Jediná změna tedy je holt asi to, že po navýšení kapacity městských škol momentálně Trnku nezbyt-
ně nepotřebujeme. Ale je to pravda? Je úroveň „našich“ velkých škol taková, že si můžeme dovolit 
přehlížet přínos a potenciál Trnky?
ZŠ TRNKA se snaží být činnou součástí místního společenství, podporuje společensky prospěšné 
aktivity a žáky vede k aktivní účasti na společenském dění, například prostřednictvím školních pro-
jektů. Opravdu si zaslouží nezájem města, pro které pracuje?
 Romana Bodorová

Reakce paní Jindřišky Romby
K vyjádření paní zastupitelky Bodorové k nesou-
hlasnému hlasování o žádosti o poskytnutí daru 
ZŠ Trnka ve výši 230 000 Kč.
Zcela souhlasím s paní Bodorovou v části jejího 
článku, který se týká skvělého fungování ZŠ Trn-
ka. Zároveň mi dovolte ocenit práci školy, neb 
práci s dětmi znám, byť pouze jako vyškolený 
sportovní lektor pro děti a mládež. Ze své zku-
šenosti vím, že principy, které ZŠ Trnka v rámci 
své výuky preferuje a uplatňuje, jsou pro děti 
jednoznačně přínosné.
Rozhodování v této věci proto pro mne nebylo 
jednoduché a velmi dlouho jsem váhala, jaký 
postoj k věci zaujmout. S velkou radostí bych 
ZŠ Trnka finanční částku odsouhlasila. Uvědomi-
la jsem si ale, že bych nebyla spravedlivá. Proč? 

1) ZŠ Trnka je soukromou školou a jejím zakla-
datelem a zřizovatelem je spolek Trnkový 
květ, z.s. Stejně jako je město Dobříš zřizova-
telem třech dobříšských škol, o jejichž provoz 
je zřizovatel povinen se starat. 

2) Soukromé školy mohou, dle právních přepi-
sů, podávat žádosti o dotace na krajský úřad. 
Tedy město Dobříš by poskytnutím dotace 
soukromé škole suplovalo úkol krajského 
úřadu. Dle platné právní úpravy je město po-
vinno zajistit podmínky pro plnění povinné 
školní docházky dětí s místem trvalého poby-
tu na jejím území. K tomuto účelu jsou zříze-
ny městské dobříšské školy, kde mají učitelé 
ve třídách až 30 žáků (třídy v ZŠ Trnka mají 
16 dětí), počet dětí ve třídě je zde téměř dvoj-
násobný. Městské školy si své žáky a rodiče 
nevybírají, jsou povinně otevřeny všem. 

3) Vnímám zde i jistý rozdíl mezi školou zřízenou 
městem na základě zákonem stanovené po-
vinnosti a školou soukromou (s platbou mě-
síčního školného, které aktuálně činní 3500 Kč 
měsíčně, a škola tak není dostupná rodinám 
s nižším socioekonomickým statusem). 

4) V poslední řadě mé rozhodnutí nehlasovat 
pro poskytnutí daru ovlivnila také skutečnost, 
že finanční prostředky měly být ZŠ Trnka po-
užity na rekonstrukci učebny, kdy celá budo-
va školy je v majetku soukromého subjektu, 
a také skutečnost, že ZŠ Trnka v roce 2019 již 
dar ve výši 150 000 Kč od města získala.

Jindřiška Romba, 
zastupitelka

Reakce pana Stanislava Vacka
„Od samého počátku jsem projektu ZŠ Trnka 
fandil a podporoval jej, a to jak z pozice zastu-
pitele a starosty, tak osobně. Sám jsem navrhl 
na jednání zastupitelstva města poskytnutí 
prvního finančního příspěvku Trnce v roce 2016 
a také v dalších letech jsem hlasoval pro podpo-
ru tohoto projektu, který má v nabídce vzdělá-
vacích i volnočasových aktivit pro dobříšské děti 
rozhodně velký význam. Jednání zastupitelstva 
města, které o podpoře Trnky jednalo nyní, jsem 
se pro nemoc nezúčastnil. Pokud současná rad-
niční koalice v podpoře tohoto projektu prioritu 
nespatřuje, dá se s tím nesouhlasit nebo proti 
tomu protestovat, ale to je asi tak všechno, co 
se s tím dá dělat. 

Mgr. Stanislav Vacek, MPA, 
zastupitel zvolený za STANDne 28. 2. 2020 má krásné 14. narozeniny kamarád Radek Soukup. Přeji hlavně hodně zdraví. 

Kočičí kamarádka Matylda, kamarádka Lulu Hronová
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Vyjádření pana Adama Böhma k cyklostezkám ve městě

Dobříš na zlaté cyklostezce

Osobních aut jezdí v Česku asi 6 milionů a jejich 
počet vytrvale roste, ještě před 6 lety jich bylo 
o milion méně. Je výborná zpráva, že se Čechům 
daří, ale nárůst počtu automobilů s sebou nese 
i stinné stránky. Kromě hustší dopravy a dopa-
dů na životní prostředí si každý všimne i obtíží 
s parkováním.
Nárůst počtu automobilů je globální fenomén, 
ke kterému se dá přistoupit dvojím způsobem. 
Některá města se snaží počtu automobilů při-
způsobovat počty jízdních pruhů a možnosti 
parkování. Je ale otázka, kdy se růst zastaví. Dru-
há možnost je snažit se podporovat různé druhy 
dopravy, a to i za cenu určitého omezování au-
tomobilové dopravy.
Je mnoho měst, která se touto cestou vydala 
a která mohou sloužit jako inspirace. V Bogotě,  
v Mexico city nebo v San Franciscu zakazují o ví-
kendech automobilovou dopravu na hlavních 
třídách a dávají silnice k dispozici bruslařům, 
cyklistům nebo těm, kdo chtějí venku cvičit 
jógu. Vídeň, která se opakovaně umísťuje na 
vrcholku žebříčků kvality života, chce do roku 

2025 snížit podíl automobilové dopravy na po-
lovinu provozu z roku 1993. Ale nemusíme se 
dívat jen na velkoměsta – španělské osmdesáti-
tisícové město Pontevedra v roce 1999 vyhlásilo 
v centru města úplný zákaz vjezdu, který trvá 
dodnes. Starosta, který se pro tento krok roz-
hodl, ho obhajoval heslem: vlastnictví auta vám 
nedává právo zabírat veřejný prostor.
Politici ODS jsou často prezentováni jako nepřá-
telé cyklodopravy. Často jde o mediální názoro-
vou zkratku, ale mají pravdu v tom, že bychom 
měli dávat pozor, aby pod praporem tolerance 
nedocházelo k utiskování většiny menšinou. Za-
jímavé je, že v Kodani považuje cyklodopravu za 
pozitivní příspěvek k atmosféře města více než 
70 % obyvatel, přínosy cyklodopravy si tam tedy 
uvědomuje velká většina obyvatel včetně těch, 
kteří na kole nejezdí.
Rozumnou síť cyklostezek by si zasloužila i Dob-
říš. Žije tu spousta sportovců, pohyb na kole je 
zdravý. Protože se v příštích letech chystají opra-
vy řady silnic a chodníků, je právě teď ta správná 
chvíle začít přemýšlet o tom, jak chceme naše 
město cyklistům zpříjemnit.

Adam Böhm, ODS

Vyjádření paní Věry Schillerové 
– Dobříšské pískoviště
Dobříšské pískoviště (6)

Nový rok bývá příležitostí jak k bilancování toho, 
co charakterizovalo uplynulý rok, tak i k předse-
vzetím do dalších dnů.

Před rokem byla v DL vyslovena otázka:
Čemu by se mělo naše „Dobříšské pískoviště“ 
podobat?
a) Představě pohádkového království našich 

dětí a vnoučat, kterou mají, když budují druž-
ně svůj vysněný hrad,

b) anebo kopii naší současné Poslanecké sně-
movny?

Pro většinu občanů by měla být logicky přitaž-
livější představa tolerantních, vstřícných vztahů 
jakožto zásadního předpokladu budoucí pro-
sperity našeho města.
Zdá se však, že i Dobříš stále ohrožuje nakažli-
vý vzorec chování a jednání v naší Poslanecké 
sněmovně.
Třeba když většina „opozičních“ zastupitelů na 
just nepodpořila příspěvek pro Základní školu 
Trnka, která ale slouží našim dobříšským dětem 
bez ohledu na nějaké politikaření.
Jedno z předsevzetí pro tento rok by tedy mělo 
znít: „Více spolupráce a méně soupeření a osob-
ních ambicí!“

Věra Schillerová

Poděkování
Chtěla bych poděkovat touto cestou za záchranu lidského života mého manžela Františka Hrona 
dne 20. 1. 2020. Měl těžkou blokaci páteře a pomohli mu profesionální hasiči z Dobříše, státní policie 
a záchranná služba po zavolání 112.

Ještě jednou děkuji, Lucie Hronová, manželka

ZDARMA
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Tříkrálová sbírka
V prvních lednových dnech opět proběhla 
celonárodní Tříkrálová sbírka. V naší obci jste 
celkem přispěli částkou 17 850 Kč! 
Děkujeme srdečně všem, kdo jste nás, kolední-
ky, vlídně přijali a díky vašemu příspěvku pod-
pořili sociální a charitativní činnost v tomto 
regionu, kam se vrací 65 % z vybraných peněz. 

Marie Guillenová, Lenka Felcmanová

Významného životního jubilea se v měsíci 
únoru 2020 dožívají:
Paní Josefa Jahodová, Olga Lásková, Jitka Schwar-
zová, Zuzana Šobíšková a pánové Lubomír 
Kulich a Richard Hulínský.

Srdečně blahopřejeme!

14. února 2020 oslaví paní Josefa Jahodová ze 
Staré Hutě, bývalá pracovnice polikliniky Dobříš, 
velké životní jubileum 90 let!

Vše nejlepší a stále dobré zdraví přejí Hana, 
Vláďa a celá její velká rodina. 

Vzpomínáme
Vzpomínku tichou chceme 
Ti dát, aby si každý vzpo-
mněl, kdo Tě měl tolik rád.

Dne 4. 2. 2020 uplynou 
4  roky, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a děde-
ček pan Petr Švejnoha. 

S láskou vzpomíná manželka Jarmila 
a dcery s rodinou. 

Poplatky za psa
Připomínáme občanům, kteří dosud neuhra-
dili poplatek za psa, že v souladu s Obecně 
závaznou vyhláškou č. 2/2012 o místních po-
platcích jsou do 31. 3. 2020 povinni tento po-
platek uhradit. Poplatek je 100 Kč za jednoho 
psa a 300 Kč za každého dalšího psa v domác-
nosti. Pro poživatele starobního nebo invalid-
ního důchodu platí poloviční sazba. Zároveň 
připomínáme povinnost od 1. 1. 2020 čipová-
ní každého psa. Prosíme o nahlášení čísla čipu 
obecnímu úřadu kvůli evidenci. 

Známky na popelnice 
Od 1. 2. 2020 musí být každá popelnice opat-
řena platnou známkou. Známky jsou pro ob-
čany celoročně ke koupi pouze na obecním 
úřadu. Upozorňujeme, že na popelnici musí 
být vylepena pouze aktuálně platná známka, 
jinak se vystavujete riziku nevyvezení odpadu. 
Děkujeme za pochopení.

Anketa – kompostéry
V průběhu měsíce ledna jste obdrželi do schrá-
nek nové anketní lístky pro vyjádření zájmu 
o kompostéry na likvidaci biologického odpadu 
z vašich domácností a zahrad. Vyplněné líst-
ky odevzdejte v kanceláři obecního úřadu do 
15. února. Můžete je vhodit do poštovní schrán-
ky u obecního úřadu, nebo naskenované zaslat 
na emailovou adresu info@starahut.eu. Formu-
lář je k dispozici také na webových stránkách 
obce www.starahut.eu nebo facebook.com/
obecstarahut.

Inzerát – správce skládky 
pro bioodpad 

Od 1. března 2020 přijmeme na částečný pra-
covní poměr zaměstnance – správce skládky 
pro bioodpad, bližší informace v kanceláři obec-
ního úřadu.

Knihovna
Obecní knihovna ve Staré Huti zve širokou ve-
řejnost k posezení s Pohádkovou babičkou. 
Tentokrát se můžete setkat se strašidly, skřítky, 
vílami a jinou pohádkou havětí. Těšíme se na 
vás ve čtvrtek 27. 2. v 17.00 hod. v knihovně.

Za knihovnu M. Švehlová

Zprávy ze ZŠ
Podívejme se na krátké ohléd-
nutí za měsícem lednem...
Po vánočních prázdninách 6. ledna 

2020 žáci s plným elánem nastoupili do školy.
10. ledna 2020 naši školu navštívilo „Mobilní plane-
tárium”, s velmi pěkným a poučným programem. 
Žáci se seznámili s vesmírem a pobyli si v kosmic-
kém stanu. Z této akce byli všichni nadšeni.
28. ledna 2020 se několik děvčat zúčastnilo 
gymnastických závodů na Dobříši.
29. ledna 2020 proběhl ve škole pyžamový den. 
Žáci a všichni pracovníci školy si udělali pěkný 
den v pyžamech. To vám byla zábava a ta přehlíd-
ka krásných pyžámek, v kterých žáci doma spí!
30. ledna 2020 bylo ukončeno vysvědčením 
první pololetí školního roku. Poslední lednový 
den byly pololetní prázdniny.
Co nás čeká v únoru...
Od 3. února do 9. února 2020 budou jarní 
prázdniny.

27. února 2020 navštívíme divadlo Minor v Pra-
ze, kde shlédneme představení „Pinokio”.

Představíme vám i školní družinu...
V tomto školním roce pracují na naší škole tři 
oddělení po 25 žácích. Každé oddělení si plní 
svůj výchovně vzdělávací program. Žákům 
se v  družině tak líbí, že nechtějí ani odcházet 
domů. Ačkoliv je zimní období, počasí tomu ale 
neodpovídá. Krásné, slunečné a celkem tep-
lé dny nám umožňují každé odpoledne trávit 
venku na školním hřišti. Jen pátek, kdy nejsou 
žádné zájmové kroužky, chodíme na vycházky 
do okolí Staré Hutě a někdy se zvládáme podí-
vat i na Dobříš. Nejraději se chodíme dívat do 
místní farmy k fi rmě Joalis. Jejich zvířátka jsou 
úžasná, krásná a všichni je moc milujeme. Pri-
ma je i okolní les, kde se cítíme volně, moc si 
toho vážíme a užíváme.

Dana Kunrtová

Zprávičky z mateřské školičky 
Vážení čtenáři, doufáme, že jste stejně jako my v mateřské školce vykročili do 
nového roku tou správnou nohou. 
Leden jsme si užili zejména vycházkami do přírody. Vydali jsme se například 

za zvířátky do lesa, kde jsme jim nechali něco dobrého, aby si v těchto zimních měsících trochu 
přilepšili. Pozorovali jsme také jejich stopy a stavěli jsme domečky z přírodnin. Dále jsme si udělali 
vycházku do Strže po okruhu Dášenky. pokračování na straně 18
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Milí sousedé, 
v lednu jsme si připomněli 130 let od narození spisovatele, dramatika, novináře a intelektuála Karla 
Čapka. Je velmi příhodné, že se ve stejném měsíci letošního roku stal ofi ciálně novým ředitelem 
Památníku Karla Čapka publicista a novinář – Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. 
Pan Vacek zvítězil v říjnovém výběrovém řízení, které bylo Středočeským krajem vypsáno na zá-
kladě vlny nevole, jež se zvedla po dosazení Mgr. Alice Seidlové na post ředitelky Památníku loni 
v dubnu. 
Pan Zdeněk Vacek se věnuje propagaci života a díla slavného spisovatele již od svých vysokoškol-
ských let. Deset let je členem Spolku bratří Čapků, zkušenosti sbíral v cestovním ruchu, digitálních 
médiích a mj. je autorem knihy – Za volantem s Karlem Čapkem. Jeho vítěznou koncepci, plány 
do budoucna či rozhovor o jeho cestě historickým vozem Škoda Rapid po stopách Karla Čapka si 
můžete poslechnout např.: na webových stránkách www.capkovastrz.cz.
Novému panu řediteli přejeme hodně úspěchů v jeho nové roli a budeme se těšit na kulturní akce 
a milá setkání v Památníku.

Jana Nováková

Program v kulturním domě
 1. února Obecní ples
 9. února Dětský karneval (od 15 hodin)
 13. března Sportovní zábava
 21. března BiosFit ples
 7. března  Monkey Business

Fotbal 
Přípravné zápasy dospělých:
29. 2.  Střešovice 1911 – Stará Huť  14.00 hod.
7. 3.  Nová Ves „A“ - TJ Stará Huť 16.30 hod.

(hraje se v areálu MFK Dobříš)
14. 3.  Hrádek u Rokycan – TJ Stará Huť  

– čas bude upřesněn

Národní házená
Starším žákyním se v neděli 26. 1. 2020 podařil další úspěch – výhra oblastního kola Zimního halo-
vého turnaje v Řevnicích. V polovině března tak půjdou bojovat na celorepublikové fi nále v Žatci. 
Přejme jim štěstí a především zdraví. Toho se jim v průběhu bojů v oblastním kole příliš nedostá-
valo. Přesto dokázaly zmobilizovat své síly a nad týmy Spojů, Modřan, Čakovic, Bakova a Dobrušky, 
která hrála mimo soutěž, pokaždé zvítězit. Jak děvčatům, tak Jirkovi, Janě a Filipovi blahopřejeme 
a děkujeme za jejich nasazení.

Zprávičky z mateřské školičky 
pokračování ze strany 17

Také jsme navštívili pražské divadlo Gong, kde 
se hrála pohádka „O Pejskovi a Kočičce“. I letos 
se naše školka zapojila již do 8. ročníku projek-
tu „Sněhuláci pro Afriku“. Akce probíhala celý 
leden a rodiče měli možnost přispět na tzv. 
„startovné“ za sněhuláka. Vybrané peníze po-
mohou přepravit jízdní kola dětem do Gambie.
V polovině roku 2021 se již můžeme těšit na 
zcela novou školku. Než se ale postaví, je potře-
ba dodržovat důležitá bezpečnostní a provozní 
opatření, která jsou níže rozepsaná:

Oznámení
Od poloviny ledna 2020 do června 2021 bude 
probíhat výstavba nové budovy MŠ. Tímto 
bude omezen provoz nejen na zahradě MŠ, ale 
i v přilehlém okolí.
Žádáme rodiče o spolupráci – především z dů-
vodu bezpečnosti.

• hlavní vstup – pouze z hlavní silnice
• parkování – zatím jen před domem č.p. 80, 

připravuje se možnost parkování na ploše 
kolem parčíku před MŠ

Děkujeme za pochopení.
Kolektiv MŠ ve Staré Huti

Děti z MŠ se vydaly za zvířátky do lesa

Postrádáte nějaké informace ve zpravodaji
Nový směr? Kontaktujte nás. 

Obec Stará Huť, Karla Čapka 430, 
262 02 Stará Huť, 

tel.: 318 522 269, www.starahut.eu

Prodej vstupenek od 2. března 2020
na Obecním úřadě Stará Huť



V Dobříši již nějakou dobu probíhají změny v systému svozu domov-
ního odpadu. V souhrnu se jedná o větší tlak na jeho třídění, nově 
zavedený pytlový svoz tříděného odpadu, změnu způsobu placení 
za odvoz odpadu a zavedení systému MESOH, díky němuž lze získat 
slevy za tuto službu.

Proti většímu tlaku na třídění odpadu nemůže nikdo nic namítat. 
Co  je však určitě špatně, je platba za odpad kalkulovaná na osobu 
a fakt, že slevu z tohoto poplatku lze získat výhradně účastí v systému 
MESOH (1). 

Hradit poplatek za odpad na osobu má stejnou logiku, jako platit 
např. za vodu podle počtu hlášených osob. Je to nesmysl už z pod-
staty věci. Pokud mají občané produkovat málo odpadu, musí pla-
tit podle množství. Občan, který chce levnější odpad, musí ale dnes 
v Dobříši hrát „hru“ na EKO body, získávané v systému MESOH. Podle 
města Dobříš řádný občan model 2020 není ten, kdo snižuje produkci 
odpadu a třídí, ale jen ten, kdo navíc ještě sbírá EKO body. „Neřádní“ 
občané zatím pouze zaplatí plnou částku, ale kdo ví, časem možná 
bude tato jejich společenská neuvědomělost patřičně potrestána. 

Naše rodina k třídění využívá sběrné kontejnery nebo sběrný dvůr. 
Tím velmi snižujeme produkci směsného odpadu, takže se nás ne-
dávné prodloužení intervalu jeho svozu na dva týdny nijak nedotklo. 
Naopak to vítáme, měli bychom logicky platit asi 2× méně než v roce 
2019. Platit ale budeme více kvůli změně způsobu výpočtu poplatku 
a naší neochotě zapojit se do MESOHu. 

Dobříš by měla zrušit poplatek za svoz odpadu hrazený na oso-
bu, umožnit svoz směsného odpadu s frekvencí dle volby každé-
ho občana (týdně, každé dva týdny apod.) a podle této frekvence 
a objemu popelnice nastavit ceny. V zásadě použít obdobu systé-
mu, který platil až do roku 2019, poněvadž tak by platili občané 
mnohem spravedlivější cenu.
A ještě jedna věc – v lednových Dobříšských listech byl zveřejněn text 
s názvem „Ukázkové příklady z praxe“ (2), který mi nahání strach! Měs-
to zde naznačuje, že člověk nemůže být ekologicky smýšlející, pokud 
se do systému MESOH nezapojí, ale hlavně publikuje jakousi typizaci 
občanů. Člověka napadá, co bude dál? Bude na radnici zaveden sys-
tém evidence občanů, v němž jim budou přidělována označení Mla-
dá zhýčkaná rodina, Snaživý důchodce apod.? V Německu nedávno 
dotáhli celou věc k dokonalosti malými dětmi nazpívanou písní „Moje 
babička je staré ekologické prase“ (3) – máme takovou kategorii čekat 
v dalším vydání Dobříšských listů?

Vyjadřuji svůj zcela zásadní nesouhlas s postupem Městského 
úřadu Dobříš. Svoz odpadu je jednoduchá služba, která pro to, aby 
byla relativně spravedlivá a vedla občany k ekologickému chování, nic 
takového jako MESOH nevyžaduje! 

Vyzývám občany Dobříše, aby podepsali přiloženou petici. 
Souhlasíte-li s textem petice, vyplňte a podepište ji, sečtěte počet 
podpisů a doručte, prosím, do poštovní schránky na mé adrese. Petici 
následně předám na městský úřad. 

Richard Nádvorník, Dobříš

Petice za zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/2019  
(o poplatku za komunální odpad)

Podatel: Richard Nádvorník, Dlouhá 176, 263 01 Dobříš, datum naro-
zení: 6. 4. 1972

Adresát: Paní Jana Vlnasová, starostka, Městský úřad Dobříš, Mírové 
nám 119, 263 01 Dobříš
 
V Dobříši, 17. ledna 2020. Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., 
o právu petičním

Vážená paní starostko,
my, níže podepsaní občané, Vás prostřednictvím této petice žádáme:

• abyste se zasadila o bezodkladné zrušení Obecně závazné vy-
hlášky č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, protože jí zavedená paušální výše poplatku 

za komunální odpad naprosto nepřihlíží k množství odpadu, které 
vyprodukují jednotliví občané,

• aby výše tohoto poplatku pro každého občana byla odvozena 
v maximální možné míře od množství jím produkovaného odpadu, 
čehož lze docílit například stanovením výše poplatku dle četnosti 
svozu odpadu a velikosti odpadové nádoby,

• aby výše poplatku nebyla žádným způsobem vázána na účast ob-
čanů v systému MESOH, který pokládáme pouze za doplňkový mo-
tivační nástroj.

Vyhláškou č. 5/2019 nastavená pravidla jsou špatná. Správné je platit 
za směsný odpad podle toho, kolik jej kdo vytváří, nikoliv podle počtu 
bodů získaných účastí v nějakém nadbytečném systému nebo počtu 
osob v domácnosti. Vyhláška je pak zcela zásadně nespravedlivá vůči 
občanům, kteří nechtějí nebo nemohou soutěžit o EKO body, a při-
tom zodpovědně odpad třídí. 

Č. Jméno Příjmení Bydliště Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Součet podpisů:

Moje babička je staré ekologické prase, protože se nezúčastní systému MESOH

zde odstřihněte 

Odkazy:
1. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, město Dobříš.
2. http://www.mestodobris.cz/assets/File.ashx?id_org=2796&id_dokumenty=479082 
3. https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/wdr-televize-video-pisen-nemecko-klima-deti-socialni-site.A191230_104536_zahranicni_rko
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