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Zdarma zajištění 
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Podpořme dobříšské 
podnikatele

Akční plán zlepšování 
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v sobotu 9. května
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komunikací

Územní studie rybníka 
Papež

Literární duch 
Dobříšska    

se budete chtít zapojit do diskuze 
k jednotlivým tématům, budete 
moci příspěvek napsat formou 
komentáře k živému přenosu, pří-
padně se zasedání ve sportovní 
hale zúčastnit v omezeném počtu 
osobně. 

Vláda představila svůj plán návra-
tu do normálu, bohužel věrohod-
nost a platnost některých nařízení 
je poněkud problematická. Chtěl 
bych na tomto místě vyjádřit, že 
vedle Dobříšáka a Čecha se poklá-
dám také za Evropana a soucítím 
se všemi oběťmi, nejen v České 
republice. 

Rád bych Vás v současné situaci 
vyzval: Nenechme si bezdůvodně 
brát občanské svobody, zachovej-
me si zdravý rozum a optimismus. 
Budeme je v následujících týd-
nech potřebovat.

Pavel Svoboda, starosta

Vážení spoluobčané, 
od počátku epidemie byly doposud 
v Dobříši potvrzeny tři případy náka-
zy, a všichni jsou k 23. 4. již uzdravení. 
Bohužel se ukazuje, že oficiální data 
z krajské hygienické stanice mají ně-
kdy i 7 dnů zpoždění. 

V okolních obcích je situace po-
dobná. Společně se starosty sdílíme 
informace o  distribuci ochranných 
prostředků a  počtech nakažených 
a uzdravených. V Dobříši si vedeme 
velmi dobře, za to Vám všem děkuji. 

Mám obrovskou radost z nezištné pomoci, kterou mnoho z Vás poskytu-
je v rámci svých možností tam, kde je jí právě potřeba.

Postupně se budou uvolňovat přísná opatření, a tak i na městském úřa-
dě přemýšlíme, jak vše zvládnout v tomto přechodném období. Vedle 
otevřeného úřadu budou v dohledné době otevřeny školky i školy, ob-
chody, služby, sportoviště a časem snad i dojde na obnovení kulturních 
akcí. Tradiční Dobříšské májové slavnosti ale nebude možné uspořádat. 
V  rámci podpory místních podnikatelů chceme uspořádat farmářské 
trhy, první již 9. května. 

Na 14. května plánujeme jednání zastupitelstva. Z důvodu omezení rizi-
ka nákazy bude veřejnost moci sledovat živý přenos na youtube. Pokud 
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Vážení čtenáři,
v minulém čísle Dobříšských listů jsem Vás 
vyzvala, abyste sdíleli s ostatními pozitivní 
inspiraci, potěšení, zážitky nebo slova, která 
vám pomáhají udržet úsměv a sílu. Děkuji 
všem, kteří se podělili o své radosti, doved-
nosti, tipy a také o svůj osobní přístup k ži-
votu v těchto dnech. Slečně Janě Kolátorové 
děkuji za pomoc s výběrem knih.

Ivana Duchoňová, redaktorka DL

Z VÝZVY REDAKCE: DOBŘÍŠ SE DRŽÍ ÚSMĚVU! 

Modlitba a poděkování zdravotní 
sestry

Pracuji jako zdravotní sestřička v Masarykově 
sanatoriu v Dobříši.
Naše oddělení je vystěhováno a bude sloužit 
jako izolace a karanténa v době boje proti ko-
ronaviru. Poslední dny a týdny nejsou pro nás 
zdravotníky vůbec lehké.
Chtěla bych touto cestou poděkovat své stanič-
ní sestře Alence Pekárkové a své vrchní sestře 
Zuzce Kremrové i svým kolegům a kolegyním 
z 1B za jejich obětavou a náročnou práci.

Mně osobně pomáhá tato modlitba a vzkaz od naší 
pacientky a její rodiny.

Modlitba, ŠTÍT SV. PATRIKA:

Vstávám dnes v nesmírné moci,
vždyť vzývám svatou Trojici,
věřím v Boha Trojjediného,
vyznávám Boha Jediného,
jdu vstříc svému Stvořiteli.

Vstávám dnes
v moci Kristova narození a křtu,
v moci Jeho ukřižování a pohřbu,
v moci Jeho zmrtvýchvstání a vstupu do nebe.

Kristus dnes bude mým ochráncem:
Kristus se mnou,
Kristus přede mnou,
Kristus za mnou;
Kristus buď ve mně,
Kristus pode mnou,
Kristus nade mnou,
Kristus buď vpravo,
Kristus vlevo.
Kristus buď se mnou, když ležím,
Kristus, když sedím,
Kristus, když vstávám.

Kristus buď v srdci každého,  
kdo si na mne vzpomene,

Pozitivní vycházka

Zaujala mne výzva redakce Dobříšských listů 
„Dobříš se drží úsměvu“. Vzhledem k tomu, že 
většinou místní lidé směřující do přírody míří do 
brdských lesů, a to hlavně na kole nebo autem, 
rozhodla jsem se poradit dobříšským spoluob-
čanům, aktivním seniorům nebo například ro-
dičům s menšími dětmi, kam vyrazit z Dobříše, 
bez auta, pěšky nebo na kole do krásné přírody 
na asi dvouhodinovou okružní vycházku.
Protože sama se na tuto trasu vydávám celkem 
často a nepotkávám zde mnoho lidí, myslím 
si, že neznámá a málo frekventovaná možnost 
vyjít si do volné krajiny je v této době, kdy se 
potřebujeme nadýchat čerstvého vzduchu a na-
čerpat sil, pro každého z nás velká deviza. 
Vydejte se Anenskou ulicí směrem na Rosovice 
a na první odbočce se dejte doleva. Po trochu 
kamenité cestě, celkem dlouhé asi půl km, do-
jdete k ohradám, kde se pasou ovce a koně, do-
konce zde pobíhají i slepice a kachny. Odtud se 
dáte průchozí cestou mezi ohradníky a můžete 
zamířit přes louku k lesu a tam doprava (tady je 
to docela do kopce ) na Svatou Annu, přejdete 
silnici poblíž kaple sv. Jáchyma a vydáte se ko-
lem společnosti KK Trading opět lesem a dále 
přes Bzdinku k Dobříši. 
Cestu si můžete i o pár kilometrů prodloužit, a to 
tak, že se nevydáte do kopce přes Svatou Annu, 
ale když přejdete louku, zabočíte doleva, smě-
rem ke Lhotce a pak třeba dál k Novému rybníku 
nebo směrem k Obořišti. Záleží jen na vaší fyzic-
ké kondici a chuti poznávat neobjevená místa 
dobříšského okolí. Je tam opravdu krásně. 

Liliana Sittová

Pražské jaro s alternativním 
programem

Festival Pražské 
jaro se rozhodl najít 
alternativní podo-
bu programu, aby 
i v této obtížné situ-
aci hudba přinášela 
naději. Poprvé ve 
své pětasedmdesá-
tileté historii nebu-
de festival realizo-
vat svůj koncertní 
program v  podobě, 
v  jaké byl s  několi-
kaletým předstihem 

připravován. Organizátoři připravují přibližně 
deset živě přenášených koncertů, které v kon-
centrované podobě přinesou esenci důležitých 
charakteristik Pražského jara, oslavu hudby, živo-
ta a v současné době i podporu českých hudeb-
níků. Tyto koncerty budou k dispozici zdarma 
na webu festivalu. Pražské jaro je možné i pod-
pořit členstvím v klubu Přátel.
https://festival.cz/

Kristus buď v ústech každého, 
kdo o mně promluví,
Kristus buď v očích každého,  
kdo se na mne podívá,
Kristus buď v uších každého,  
kdo mě bude poslouchat.

Vstávám dnes v nesmírné moci,
vždyť vzývám svatou Trojici;
věřím v Boha Trojjediného,
vyznávám Boha Jediného,
jdu vstříc svému Stvořiteli.

Amen.

Vzkaz od naší pacientky a její rodiny

PS: Poděkování patří i Aničce Kozohorské z Dob-
říše, která nám na naše oddělení ušila 45 roušek.

Marcela Kozohorská

Hudba v digitální koncertní hale

Berlínská filharmonie zveřejnila zdarma kom-
pletní archiv svých koncertů. Stačí se registrovat 
na jejich webu. Ludwig van Beethoven, Herbert 
von Karajan a mnozí další vám mohou dělat 
společnost v době omezení.
www.digitalconcerthall.com

Muzea a galerie virtuálně.  
Vstupte on-line do Ermitáže, MoMA 
i Modrého domu Fridy Kahlo

Pandemii koronaviru navzdory si můžete pro-
hlédnout světová i česká muzea a galerie díky 
virtuálním prohlídkám expozic a on-line pří-
stupu ke sbírkám z pohodlí domova. Virtuálně 
své prostory otevřelo například British Museum 
v Londýně, Art Institute v Chicagu, Musée d'Or-
say v Paříži, MoMA v New Yorku, Van Goghovo 
muzeum v Amsterdamu, Muzeum Fridy Kahlo 
v Mexiku, Pergamonské muzeum v Berlíně, Va-
tikánská muzea v Římě, Galleria degli Uffizi ve 
Florencii, Národní galerie v Praze, Muzeum hlav-
ního města Prahy, Galerie Rudolfinum, Galerie 
GASK v Kutné Hoře, Moravská galerie v Brně, 
Západočeské muzeum v Plzni atd.
Ucelený přehled najdete na https://www.informu-
ji.cz/clanky/7776-koronavirus-galerie-muzeum/
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On-line stream divadel u vás doma

Po dobu úplné výluky veřejných divadelních 
představení některá divadla spustila on-line 
streamované přenosy, mezi nimi najdete napří-
klad Městské divadlo Brno, divadlo Husa na pro-
vázku, Divadlo na Vinohradech, Ungelt, Divadlo 
v Celetné, Studio Ypsilon, Divadlo Bolka Polívky 
a další. Některé záznamy inscenací jsou také do-
stupné v archivu až do odvolání.
Více na www.i-divadlo.cz/stream

Bůh chodí po světě vždycky 
inkognito (Laurent Gounelle)

Kniha autora me-
zinárodního best-
selleru Muž, který 
chtěl být šťastný 
je poutavým a  in-
spirativním příbě-
hem, který otevírá 
cestu k  nejhlub-
ším úvahám o nás 
samotných. Před-
stavte si, že jste 
úplně na dně, 
chcete skoncovat 
se životem, a v po-
sledním okamžiku 
se objeví nezná-

mý muž, který vám zachrání život. Vy se mu na 
oplátku zavážete, že uděláte všechno, co vám 
řekne, a splníte veškeré příkazy a úkoly, které 
vám uloží. Nemáte na výběr, na dohodu při-
stoupíte a ocitnete se v neuvěřitelné situaci, 
nad kterou nemáte žádnou kontrolu. Ze dne 
na den přestanete být pánem svého života. Váš 
život je ale najednou mnohem zajímavější než 
dřív. Začínáte si klást otázky, které jste si dosud 
nekladli…

Památník Karla Čapka – postaven 
přímo ve vašem obýváku

Památník Karla 
Čapka ve vile 
Na Strži na-
jdete ve Staré 
Huti u  Dobříše. 
V současných 
dnech je vila 
zavřena, ale je 
možné si ji vir-

tuálně prohlédnout. Památník také vyhlásil sou-
těž S Čapkem bez roušky, strachu a nudy. Můžete 
postavit papírový model Strže v rámci týdenní 
soutěže a sbírat body v samostatných kvízech. Pa-
pírový model Čapkova letního sídla 1:150 je volně 
ke stažení ve formátu PDF. Vytvořil ho Ing. Pavel 
Havránek v rámci projektu Papírové Česko. Na pro-
jektovém webu si můžete stáhnout i další modely 
budov, rozhleden, kaplí, letohrádků atd.
www.capek-karel-pamatnik.cz

Šťastný život (Lucie Ernestová,  
Will Bowen)

Jak můžete den za 
dnem prožívat větší 
míru štěstí bez ohle-
du na to, co se ve 
vašem životě právě 
odehrává? Štěstí 
nepřichází jako od-
měna za to, že něco 
získáme nebo ně-
čeho dosáhneme. 
Štěstí bývá naopak 
příčinou: nejkratší 
a  nejpřímější cestou 
k osobnímu naplnění 
a úspěšnému životu.

Will Bowen, autor projektu Svět bez stížností, vás 
v této praktické, a přesto velmi inspirující knize 
naučí, co udělat pro to, aby se prostřednictvím 
vašich životních postojů, slov i činů výrazně zlep-

Moje babička „Žížalka“
Autorka: Justýna Sedláková, VIII.A

Moji babičku vždy hrozně moc ráda vidím. Dří-
ve jsme se viděly často, pokaždé jsem se těšila 
na  bonbony kyselé žížalky, které mi vozila, a já 
je pak šťastně pojídala. Také podle toho vznikla 
přezdívka „babička Žížalka“. Mrzí mě, že se po-
slední dobou vídáme méně. 
S babičkou se většinou setkáváme u nás doma 
nebo v nějakém obchodním centru, kde se na-
jíme a potom chodíme po různých ochodech 
a povídáme si. Dříve jsme jezdili k babičce 
na Vánoce. Vždy jsem se těšila na vepřové maso 
v hnědé omáčce s rýží, sice to není moc vánoční 
jídlo, ale je výborné. Když jsem byla hodně malá, 
tak jsem babiččinu rybí polévku nechtěla ochut-
nat, ale teď sním tři misky a přemýšlím nad tím, 
jestli si ještě přidám... 

Slohové práce žáků 8. ročníku 
na téma „Můj pra/předek“
Redakce bohužel nemohla zveřejnit texty v celé 
délce. Kompletní texty slohových prací jsou 
na www.dlonline.cz.

Školní život s rouškou 
Výběr několika ukázkových školních prací žáků 
2. ZŠ Dobříš pro inspiraci a potěšení ve dnech, 
kdy jsou uzavřené školy a pohybujeme se 
s rouškou.

Eva Kašparová

Nepravděpodobná pouť Harolda 
Frye (Rachel Joyceová)

Harold Fry se 
vydává na pouť 
dlouhou šest set 
mil s jediným cí-
lem: jeho dávná 
přítelkyně, umí-
rající na rakovinu, 
bude díky tomu 
žít. Knižní příběh 
o nenápadném 
muži, který jde, 
aby zachránil dru-
hého (ale během 

své cesty zachrání sám sebe), je podán s ne-
smírnou přesvědčivostí, humorem i smutkem. 
Vypráví o tajemství, zvláštních setkáních, náho-
dách, jež nás od základu změní. O statečnosti 
a zradě, lásce a věrnosti, a jednom páru velmi 
pozoruhodných bot.

Čtení s respektem
Týdeník Respekt 
mimořádně odemy-
ká ke čtení zdarma 
všechna vydání spe-
ciálních čísel. Mů-
žete si je přečíst na 
webu, mobilu nebo 
i stáhnout v PDF.
www.respekt.cz/
specialy

šily všechny oblasti života, abyste byli zdravější, 
úspěšnější v práci a měli hlubší a více naplňující 
vztahy s druhými.

Moje babička – Mummi 
Autor práce: Tomáš Pekárek, VIII.C

Moje babička, Vuokko Sinikka Koho, se narodila 
v roce 1947 v Jyväskylä ve Finsku. Žije ve městě 
Riihimäki. Toto město je velice klidná oblast na 
jihu Finska. V této oblasti se nacházejí velké plo-
chy lesů. Na rozdíl od Čech je ve Finsku spousta 
stromů, keřů, květin a plno zeleně i ve městech. 
A tak je to i zde. Moje babička je velmi přívětivá 
a milá, pokaždé, kdy ji vidíme, tak nás vítá s ote-
vřenou náručí.
Babička umí velice hezky kreslit a psát. Její nej-
oblíbenější koníček je kaligrafie. A sama učí své 
žáky kaligrafii...

Má babička Marie
Autor práce: Filip Novotný, VIII.C

Chtěl bych tu v několika řádcích představit 
pro mě milého člověka, svoji babičku. Babičky 
mám pořád ještě dvě, ale dědu bohužel už ani 
jednoho.
Jmenuje se Marie Bláhová, úplně stejně jako 
moje máma, a letos oslaví svoje 65. naroze-
niny. Bydlí ve městě Dobříš, okresu Příbram, 
v rodinném domku. Má střední postavu, krát-
ké hnědé vlasy a hnědé oči, ze kterých vždy 
vyzařovala veškerá dobrota a něha, která 
se prolíná po celém obličeji, hlavně když se 
usmívá.
Na první dojem působí má babička spíše jako 
vážná žena, ale ve svém srdíčku má místo pro 
každého, kdo to potřebuje. Má spoustu přá-
tel a svoji rodinu bezmezně miluje a obdivu-
je. Má radosti i starosti jako každý člověk, ale 
i  přes veškeré své starosti vždy dokáže na-
slouchat, poradit a pomoci, a snad i tím je pro 
mnoho lidí zpovědní vrbou, ke všem lidem se 
chová mile, pro každého si vždy udělá čas. Ner-
vy jí ujedou jenom někdy, to jen když jsem ji 
trochu zlobil... 
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Moje prababička Marie
Autorka práce: Karolína Šimonovská, VIII.A

Moje prababička se jmenovala Marie Doležalo-
vá a narodila se 5. 4. 1927. Celé své dětství a mlá-
dí prožila v obci Bratřínov. Často vyprávěla, jak 
chodila pěšky do školy v Malé Lečici vzdálené 
asi 3 km, jak zažila jako mladá dívka 2. světovou 
válku, bídu a těžkou dřinu u místních statkářů. 
Její tatínek jí brzy tragicky zahynul při stavbě 
Slapské přehrady. Tak na všechny starosti zůsta-
ly se sestrou a maminkou samy.
Ve svých 22 letech se provdala za pradědu, kte-
rý žil z blízké obci Senešnice. V této obci v čísle 
popisném 1 spolu po svatbě začali žít. Společ-
ně hospodařili na svých polích a později oba 
pracovali v místním státním statku, v zeměděl-
ské výrobě. Vychovali dvě dcery, Marii a Věru. 
Později dcera Marie přivedla na svět dva syny 
a dcera Věra dvě dcery a jednoho syna. Ve svých 
59.  letech prababička přišla o svého milované-
ho manžela. Byla z toho zdrcena, ale naštěstí 
žila doma se svojí mladší dcerou Věrou a její ro-
dinou.  Tak veškerou svoji péči a lásku věnovala 
hlavně jim a především vnoučatům.
Když prababičce bylo 65 let, onemocněla rako-
vinou, na kterou se naštěstí včas přišlo, a rychle 
se vyléčila. I v tak těžké chvíli svým optimismem 
a životní sílou podporovala daleko mladší pa-
cientky, které s ní ležely na pokoji. Ani v tomto 
těžkém čase, ani později si nikdy nepostěžovala, 
že by ji něco bolelo nebo trápilo. Vždy měla jen 
starost o to, abychom všichni měli hlavně dosta-
tek jídla, protože ona sama zažila bídu a hlad...

Výtvarné a rukodělné práce z on-line 
hodin výtvarné a pracovní výchovy 
6 .–9. ročník

Ukázky prací žáků z hodin dějepisu

Moje „čupr” babička Jindra
Autorka práce: Šárka Fabiánová, VIII.A

Moje babička Jindra bydlí na Dobříši. Je to nej-
lepší babička na celém světě. Když jsem byla 
malá holka, tak jsem s babičkou každé léto jez-
dila na chalupu na Orlík. Babička tady vyrůstala, 
a jelikož je chaloupka schovaná dole u vody, je 
to tu jako v pohádce. Nikde ani živáčka. Jako 
malá musela chodit pěšky dlouhé kilometry jak 
do školy, tak pro potraviny. Ale říkala, že to mělo 
něco do sebe, bylo to takové dobrodružství.
V létě jsem tam nebyla s babičkou sama, jezdili 
jsme všichni sourozenci a naše sestřenice a pra-
babička Maruška, která se tu narodila. Když bylo 
teplo, mohli jsme se každý den koupat ve Vlta-
vě a dovádět, protože řeka teče hned pod okny, 
jak jsem již zmiňovala. Když nebylo zrovna 
dobré počasí, tak jsme si hráli ve velké stodole, 
která pro nás byla jako z jiného světa. Strašně 
moc starých věcí nám bylo neznámých a ba-
bička nám vždycky musela vysvětlit, k čemu se 
používaly. Měla s námi velkou trpělivost. Když 
jsme večer padli do postelí v nočních košilkách 
po našich rodičích, tak nám babička vždy četla 
pohádku na dobrou noc. To se nám pak krásně 
usínalo...

Můj děda Míra
Autor práce: David Fabián, VIII.A

Můj děda se jmenuje Miroslav, ale říkáme mu 
Míra. Bydlí ve Svinařích s babičkou Květou a pej-
skem Beninkou. Je to pro mne nejlepší děda 
na světě. Je sice trochu roztržitý, ale jinak umí 
a zvládne úplně všechno. Jelikož jako malý vy-
růstal sám jen se svojí maminkou, protože mu 

jeho tatínek zemřel, musel se umět o sebe po-
starat a naučit se všechno sám. Jsem rád, že 
se od něj mohu spoustu věcí  také  naučit. Od 
mládí jezdil na motorce a byl motokrosovým 
reprezentantem, a proto mi předává hodně zku-
šeností v mém sportu a hlavně, co se týká všeho 
technického na motorce.
Jako malý kluk jsem strašně rád jezdil k dědovi 
alespoň na víkendy nebo o prázdninách. Jeho 
dílna s motorkami pro mě byla jako tajemná 
komnata s různými překvapeními. Rád jsem 
se klidně celé odpoledne díval, jak spravuje 
a montuje. Legrační bylo, když dědovi upadl ně-
jaký důležitý šroubek z motorky a on ho nemo-
hl najít. Lezli jsme v dílně po kolenou a hledali. 
Většinou jsem ho našel já, protože mám oči jako 
ostříž a děda nosí brýle, takže toho moc nevidí. 
Babička za námi vždycky přišla, že už nás vola-
la pětkrát na oběd, ale my jsme byli zabraní do 
práce a na oběd nebyl čas. Když jsme ale ucítili 
tu skvělou vůni linoucí se z kuchyně, tak jsme 
všeho nechali a pospíchali k jídlu. Babička je to-
tiž skvělá kuchařka...

Moje babička Zdenička
Autorka práce: Viktorie Kahounová, VIII.A

Babička Zdenička je jedna z mých babiček. Je to 
babička mojí maminky, takže moje prababička. 
Bydlí ve Staré Huti a je jí 81 let.
Z fotek vím, že zamlada byla štíhlá, vyšší postavy 
a moc hezká. Dnes už je malá a shrbená. Má krát-
ké šedivé vlasy, oválný obličej, modré oči, větší 
nos a hezká ústa. Babička nosí většinou kalhoty 
a košile, doma tepláky a trička. V sukni jsem ji 
viděla naposled na svatbě mojí tety. Když byla 
mladší, vždy chodila pěkně oblékaná a většinu 
věcí si šila sama. Nosila kostýmky a šaty, háčko-
vala si halenky a pletla svetry. Ale před dvaceti 
lety měla těžký úraz hlavy po pádu z kola a její 
zájem o módu skončil. Babička se tímto úrazem 
hodně změnila.
Já už babičku znám jako tu, co mě hlídala, když 
jsem byla malá a nemocná. Vymýšlela pro nás se 
sestrou zábavu, i když jsme byly zdravé, a hlída-
la nás. Jezdila s námi na výlety na kole, chodila 
s námi na ryby a šila s námi...
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Z MĚSTA A RADNICE

Připomenutí získání svobody

Dne 8. května 2020 si připomeneme výročí 
75  let osvobození naší republiky a ukončení 
2.  světové války. V tento den bude uctěna pa-
mátka padlých i v Dobříši. Za tónů státní hymny 
a s čestnou stráží městské policie položí starosta 
Pavel Svoboda květiny s trikolórou k pomníku 

obětí fašistické okupace 1939–1945 na Míro-
vém náměstí. Evropa již slavila osvobození, ale 
v Dobříši se ještě 10. května bojovalo a umírali 
nejen občané města. Vzhledem k vládním na-
řízením není možná skupinová akce, ale indivi-
duální pieta občanů je možná. 

„Na pomníku stojí nápis ‚Chraňte, zač jsme bojo-
vali‘ a já tento vzkaz považuji za velice významný 
i v dnešních dnech. Před 75 lety pro nás předkové 
vybojovali svobodu, naším úkolem a privilegiem 
je ji uchovat. V koronavirové situaci opět obča-
né Dobříše prokázali, že jsou schopni se za svou 
komunitu postavit, respektovat se a pomoci si.  
Věřím, že si duch vzájemné podpory a spolupráce 
ve svobodné společnosti udržíme i nadále,“ ko-
mentuje Pavel Svoboda. 

Redakčně zpracováno

Příští zasedání Zastupitelstva města Dobříše 
se uskuteční ve čtvrtek 14. května 2020 od 17 hodin 
Zastupitelé se sejdou ve sportovní hale (Školní 36). Veřejnost bude moci jednání sledovat formou 
živého přenosu na YouTube kanálu s možností klást otázky k projednávaným bodům formou on-line 
komentářů, případně se zasedání ve sportovní hale zúčastnit v omezeném počtu osobně.
Na titulní straně webu města www.mestodobris.cz bude týden předem zveřejněn program, minimál-
ně tři dny předem materiály a nejpozději v den vysílání odkaz na video ke sledování. Také bude k dis-
pozici infografika, která bude vysvětlovat, jak zadávat dotazy pomocí komentářů při živém přenosu.

V souvislosti s vládními opatřeními, jež mají 
zamezit šíření koronaviru na území České 
republiky, byla přijata ve městě Dobříši tato 
opatření: 
 Od 20. dubna 2020 byly za dodržování hy-

gienických pravidel provozu obnoveny 
standardní úřední hodiny městského úřadu 
(pondělí a středa 7.30–11.30 a  12.00–17.00, 
pátek 7.00–11.30 a 12.00–14.00), a to včetně 
pokladny. 

 Pravidla pro vyřizování úředních záležitostí:
 Je nařízeno omezit osobní kontakt na ne-

zbytně nutnou úroveň.
 Je nezbytné upřednostnit (tam, kde to je 

možné) písemný, elektronický nebo telefo-
nický kontakt.

– Kontakty na jednotlivé úředníky jsou 
uvedeny na webu města. Nevíte-li si 
rady, volejte ústřednu 318 533 311.

– Poštovní zásilky lze vhodit do schránky, 
která je umístěna vpravo vedle vchodo-
vé mříže budovy čp. 119 ze strany od au-
tobusového nádraží. 

– Platby provádíme přednostně bezhoto-
vostně (kartou).

 Vstup do budovy je možný jen v rouškách 
(příp. jiném dostatečném zabezpečení úst 
a nosu) a v omezeném počtu, aby byl dodr-
žován odstup 2 m. 

 Turistické informační centrum je otevřeno 
od 27. dubna 2020, přesto upřednostňuje-
me telefonický kontakt na č. 318 523 422, 

Koronavirus – základní souhrnné informace z města 
Dobříše

Aktualizováno ke dni 24. 4. 2020

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašu-
je pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronavi-
ru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav od 14.00 dne 12. března 
2020 na dobu 30 dnů s prodloužením do 30. dubna 2020.
Postupně se ale opatření upřesňují, aktuality jsou dostupné na stránce Úřadu vlády ČR.
Oficiální stránky Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru jsou dostupné na https://koronavirus.
mzcr.cz/. 
Denní aktuality Krajské hygienické stanice Středočeského kraje vč. počtů infikovaných jsou dostup-
né na www.khsstc.cz. 
Na www.mestodobris.cz jsou dostupné texty nařízení vlády, usnesení vlády, opatření obecné po-
vahy, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a další předpisy související s krizovými opat-
řeními. Také na webu najdete rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje související s krizovými 
opatřeními i metodické materiály ministerstev.

případně e-mail inforcentrum@mestodob-
ris.cz.

 Všechny školy včetně mateřských a škol-
ská zařízení jsou do odvolání uzavřeny. 
Od 11. května 2020 se v případě pozitivní-
ho vývoje epidemie plánuje individuální 
výuka na základních uměleckých a jazy-
kových školách s právem státní zkouš-
ky a od 25.  května 2020 je naplánováno 
povolit výuku na 1. stupni základních škol. 
Od 25. května 2020 také plánujeme otevřít 
mateřské školky, jejichž zřizovatelem je 
město Dobříš.

 5. mateřská škola Dobříš (Jeřábová 613, 
Dobříš) bude na základě rozhodnutí hejt-
manky Středočeského okraje v případě 
potřeby fungovat pro děti od 3 do 10 let, 
jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci 
bezpečnostních sborů, obecní policie, posky-
tovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany 
veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených 
sil, zaměstnanci obcí zařazení do obecních 
úřadů k výkonu sociální práce, zaměstnanci 
krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu 
sociální práce a zaměstnanci poskytovatelů 
sociálních služeb anebo jsou pedagogickými 
nebo nepedagogickými pracovníky určené 
školy nebo školského zařízení bez ohledu na 
to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené 
školy nebo školského zařízení, a to maximál-
ně ve skupinách po nejvýše 15 dětech (dosud 
nebylo nutno využít). 

 Městská policie Dobříš je stále dostupná 
24 hodin denně (602 370 677). 

 Středisko zdraví funguje v omezeném reži-
mu. Využijte především možnost telefonické 
konzultace – telefonní čísla na lékaře jsou na 
www.poliklinikadobris.cz. 

 Sběrný dvůr, který provozuje spol. DOKAS 
Dobříš, je od 1. května 2020 otevřen pro všech-
ny druhy odpadů v běžné provozní době. V so-
botu 2. 5. 2020 bude již sběrný dvůr otevřen 
celý den, tedy 9.00–12.00 a 13.00–17.00. 

 Do sběrného dvora mohou současně vjet 
pouze 2 vozidla – zákazník se vždy musí hlásit 
v kanceláři příjmu odpadu. 

 Svoz odpadu probíhá dle harmonogramu.
 Již jsou povoleny farmářské trhy. Nejbližší se 

plánuje na 9. května 2020. 
 Městská knihovna od 27. dubna obnovuje 

svůj provoz v mimořádném režimu. Kulturní 
středisko Dobříš a sportoviště provozované 
městem, jako například zimní stadion či spor-
tovní hala zůstávají uzavřeny.

 Od 7. dubna 2020 jsou otevřena venkovní 
sportoviště (skate-park, hřiště Antivandal). 

 Je uzavřeno i veřejné WC (vedle Penny Mar-
ketu). 

 Ve vyhrazených zónách se od 2. dubna 2020 
po dobu nouzového stavu neplatí parkovné.

 Trvá zrušení vítání občánků.
 Nově se od 20. dubna 2020 budou moci ko-

nat za specifických hygienických podmínek 
svatby (do počtu 10 lidí).

 Česká pošta má i nadále (od 19. března) ote-
vřeno pouze po–pá 8.00 až 16.00, od 21. břez-
na 2020 je zrušen víkendový provoz. 

 Finanční úřad v Dobříši je uzavřen. Ne-
odkladné záležitosti je možno vyřídit od 
25.  března 2020 na pobočce v Příbrami 
v pondělí a středu 8.00–17.00 (podatelna pro 
veřejnost). Písemnosti lze na pobočce v Dob-
říši vhodit do schránky umístěné u  vchodu 
do FÚ.
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 Pobočka Úřadu práce ČR funguje s omezení-
mi – osobní jednání je možné pouze po před-
chozí e-mailové či telefonické dohodě v úřed-
ních hodinách pondělí a středa 9.00–17.00. 
Viz https://www.uradprace.cz/dobris.

 Dle stanoviska Ministerstva vnitra k posuzo-
vání prokazování totožnosti občanským prů-
kazem, cestovním pasem a řidičským průka-
zem v době nouzového stavu se lze po dobu 
nouzového stavu prokázat těmito doklady, 
i když jejich platnost skončila po dni 1. března 
2020. Je-li občan držitelem alespoň jednoho 
platného dokladu (občanský průkaz, cestov-
ní pas nebo řidičský průkaz), upřednostňuje 
se prokazování totožnosti některým z těchto 
stále platných dokladů.
 Občané, kterým skončila doba platnos-

ti občanského průkazu po dni 1. března 
2020, nemají dočasně povinnost požádat 
o vydání nového občanského průkazu ve 
lhůtě do 15 pracovních dnů.

 Osoby, jimž skončila platnost řidičského 
průkazu během nouzového stavu, mohou 
na území České republiky řídit motorové 
vozidlo pro příslušnou skupinu motorové-
ho vozidla. Po dobu trvání nouzového sta-
vu není držitel řidičského průkazu, jehož 
platnost skončila během nouzového stavu, 
povinen jej odevzdat.

ROUŠKY
 Z rozhodnutí hejtmanky Středočeského 

kraje č. 2/2020 je od 18.00 hod. dne 18. břez-
na 2020 povinnost nosit roušky na veřej-
nosti.

 Nebezpečí nákazy snižuje používání ochran-
ných pomůcek dýchacích cest (roušek, respi-
rátorů či alespoň šátků, šálů či obdobných 
tkanin). 

 Doporučujeme používat roušky a respirátory, 
chráníme tím sebe i ostatní. Buďme k sobě 
ohleduplní.

 Krámek Rukama Nohama (Dům nad vodou), 
se sídlem Pražská 271, Dobříš, vyrábí látkové 
roušky, které je možné na místě zakoupit. Má-
te-li čistou bavlnu nebo tkaloun, poskytněte 
jej na výrobu roušek. Denně od 8.00 do 13.30 
hod. 

NÁKUPY PRO SENIORY
 Vláda sice vyhradila pro občany starší 65 let 

nakupování ve větších obchodech s potravi-
nami od 24. března 2020 ve vyhrazeném čase 
od 8.00 do 10.00 (toto omezení se netýká pro-
dejen do 500 m2), avšak zároveň platí, že je 
seniorům nad 70 let doporučeno nevycházet 
po dobu trvání nouzového stavu mimo svá 
obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického 
zařízení za účelem zajištění neodkladné zdra-
votní péče.

 Pro obstarání nezbytných věcí (léky, nákup 
potravin, obstarání roušky apod.) kontaktuj-
te prosím linku 318 523 422 nebo napište 
na e-mail infocentrum@mestodobris.cz ve 
všední dny v době od 9.00 do 15.00. Dobro-
volníci organizovaní spolkem Junák – český 
skaut, středisko prof. Oliče Dobříš, vám zajistí 
odnos až domů. 

ABY VÁM NIC NEUNIKLO
 Využijte aplikaci hlášení rozhlasu – po za-

registrování vám budou chodit dle vašeho 
výběru aktuální informace přímo do e-mailu 
a/nebo formou SMS.

 Pokud stojíte o to, aby vám do e-mailu chodi-
ly novinky zveřejněné na internetových strán-
kách města, přihlaste se k odběru novinek. 

PROSBY
 Jelikož epidemie stále probíhá, dodržujte 

prosím i nadále všechna opatření pro omeze-
ní šíření nákazy.

 Zůstaňte doma, omezte na nejvyšší možnou 
míru styk s ostatními lidmi.

 Při parkování v ulicích města dbejte na zacho-
vání průjezdnosti.

 Nabídněte svou pomoc seniorům, kteří jsou 
nejohroženější skupinou obyvatel. Ověřte 
v  rámci rodiny, že vaši starší příbuzní mají 
dostatek informací i základních životních po-
třeb. Zeptejte se, prosím, svých sousedů, zda 
nepotřebují pomoci. Vylepte leták o možnosti 
nákupů pro seniory na dveře vašeho bytové-
ho domu.

 Noste respirátory, roušky, šátky, šály či ob-
dobné tkaniny a ve zvýšené míře si myjte 
ruce.

Nákupy seniorům s donáškou zdarma 

Dobrovolníci ve spolupráci s městem Dobříš na-
bízejí zajištění nákupu a jeho donášku zdarma 
pro seniory a všechny ostatní osoby, pro které je 
riziková případná nákaza koronavirem Covid-19.
V případě zájmu o nákup potravin, léků, zajiš-
tění roušky a donášku zdarma domů volejte 
městské informační středisko, tel.: 318 523 422, 
ve  dnech po–pá 9.00–15.00 nebo napište na 
e-mail: infocentrum@mestodobris.cz.
Službu zajišťují dobrovolníci organizovaní spolkem 
Junák – český skaut, středisko prof. Oliče Dobříš. 

Za měsíc fungování, tj. do uzávěrky DL 5, se 
uskutečnilo více než padesát jednotlivých náku-
pů. V rámci minimalizace přenosu, efektivnosti 
nákupů a budování vzájemné důvěry dochází 
každý dobrovolník jen k jednomu přidělenému 
seniorovi. 
Nechte si nyní pomoci od dobrovolníka a neboj-
te se, že budete na obtíž. Společně snižujeme 
riziko, že se pak o vás budou muset starat pře-
tížení zdravotníci.

Redakčně zpracováno

Oblastní nemocnice Příbram 
provozuje odběrové centrum 
Objednávat mohou pouze praktičtí lékaři

Oblastní nemocnice v Příbrami dne 31. 3. 2020 
otevřela na parkovišti před areálem II na Zda-
boři odběrové centrum na testy onemocnění 
Covid-19. První objekt byl v podobě stanu, ná-
sledně byla použita obytná buňka. Počet odbě-
rů, které jsou zde provedeny, je omezen a určen 
pouze pro praktické lékaře z Příbramska.

Odběry jsou prováděny POUZE po indikaci 
praktickým lékařem. Preventivní ani placená vy-
šetření nejsou možná.
Testování probíhá tedy v zásadě tak, že pacient, 
který má podezřelou anamnézu či vykazuje pří-
znaky onemocnění Covid-19, se obrátí na svého 
praktického lékaře, který pak daného pacien-
ta k  odběru indikuje. Pacient následně dorazí 
v daný den a danou hodinu a minutu do odbě-
rového místa. Metoda testování je přesná a vý-
sledky jsou k dispozici zpravidla do 24 hodin. 
Je to velmi komfortní záležitost, protože není vý-
jimkou, že na některých místech čekají pacienti 
na výsledek i týden.
Místo je vyznačeno navigačním systémem. 
Na místě dbejte pokynů odběrových sester. Po-
kud přijíždíte autem, prosíme, abyste přímo před 
samotným odběrem vypnuli motor, aby nedošlo 
k dalšímu víření vzduchu ventilací vozidla.
„V současné době se snažíme sehnat další odběro-
vé sety. Pokud nám přijde slíbená dodávka, bude-
me moci v brzké době ve spolupráci se SUJCHBO 
Kamenná navýšit denní kapacitu testů, a tím pá-
dem i odběrů,“ věří ředitel nemocnice MUDr. Sta-
nislav Holobrada.
„Veliké poděkování za nás praktické lékaře a za 
naše pacienty tedy směřuje vedení ONP, vede-
ní města Příbram, jmenovitě pak hlavní sestře 
Mgr. Králíčkové a prim. MVDr. Ježkovi za jejich 
obětavost a čas. Hasičům a policii za technickou 
podporu. Největší poděkování ale patří těm, kteří 
denně stojí v plné zbroji, nejdou ani na WC, neje-
dí, nepijí, ...!“ zakončuje poděkováním MUDr. Ja-
kub Šedivý, Ph.D., který je koordinátorem prak-
tických lékařů.
http://www.nemocnicepribram.cz

Redakčně zpracováno

Aktuální zprávy 
z města? 
Přihlaste se o ně!
Pokud chcete mít aktuální informace o dění 
v Dobříši, přihlaste se k zasílaným novinkám 
na adrese http://dobris.hlasenirozhlasu.cz. 
Budete pak dostávat nejčerstvější zprávy 
na e-mail, případně SMS.

Autor foto: Matej Slávik
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Podpořme dobříšské podnikatele 
V Dobříši je registrováno 1 484 aktivních pod-
nikajících subjektů: OSVČ a právnických osob. 
Kvůli současné epidemii a výraznému omezení 
svého provozu prožívají náročné období. Vede-
ní města se rozhodlo je podpořit a vytvořit kata-
log aktivních podnikatelů na svém webu. 
Je to první krok k tomu, abychom my všichni 
mohli najít a využít výrobky a služby místních 
poskytovatelů, a tím podpořit výrobu a služby 
v Dobříši. Ve středu 8. 4. 2020 byla zveřejněna 
první verze katalogu, která je v týdenních inter-
valech doplňována.
V případě, že uvažujete o nákupu nebo objed-
návce čehokoli, zvažte, zda se neobrátit na míst-
ního poskytovatele. Pokud chceme, aby zdejší 
obchody a služby fungovaly i v dalších týdnech 
a měsících, pojďme jim pomoci překonat sou-
časnou situaci. Každá objednávka se počítá.
Podnikáte a nejste na seznamu? Pošlete svoje 
údaje na dotazy@mestodobris.cz.

Můžete také využít některou z celorepublikových 
služeb na webech www.stalezijeme.cz, www.za-
chranhospodu.cz, www.zachranmesluzby.cz.
Webový katalog aktivních dobříšských podni-
katelů najdete na adrese www.mestodobris.cz 
– banner „Informace k nouzovému stavu“.

Redakčně zpracováno

Harmonogram uvolnění 
podnikatelských a dalších 
činností
K uvolnění podnikatelských a dalších činností 
dojde rychleji, než bylo v původním plánova-
ném harmonogramu Ministerstva průmyslu 
a obchodu. Situace se změnila na základě pří-
znivého vývoje pandemie koronaviru. Aktua-
lizovaný harmonogram pozvolného návratu 
k běžnému životu schválila vláda dne 23. 4. 
2020. Počítá s tím, že se původních pět vln 
uvolnění spojí do čtyř, kdy poslední termín má 
být pondělí 25. května. 
Od pátku 24. 4. se také změnila pravidla ome-
zení volného pohybu osob a lidé mohou cho-
dit na veřejnosti či sportovat až v desetičlen-
ných skupinkách. Věřící se mohou zúčastnit 
bohoslužeb, pokud jich v kostele či sboru není 
více než patnáct najednou a dodrží stanove-
ná hygienická pravidla. Povolena je i spolková 
činnost, které se nesmí najednou účastnit více 
než deset osob.
Scénář otevírání obchodů a dalších provozo-
ven se urychluje postupně. Kromě dříve avi-
zovaných menších krámků a provozoven tak 
v pondělí 27. 4. otevřely i větší obchody až do 
2 500 metrů čtverečních prodejní plochy (s vý-
jimkou těch v nákupních centrech). 
Stejně tak se zprovoznily posilovny, fitness 
centra a tělocvičny (bez možnosti využívat 
šatny a sprchy). Otevřely se i autoškoly, zoo-
logické a botanické zahrady s výjimkou uza-
vřených pavilonů. Platí také, že na konzultace, 
výuku a praxi na vysoké škole či do knihovny 
mohou individuálně chodit i studenti nižších 
ročníků. 
Změnila se i pravidla pro překračování stát-
ních hranic. Od pondělí 27. 4. platí, že okruh 
cizinců, kteří mohou vstoupit do ČR, se rozšířil 
o občany EU, kteří přijíždějí za prací nebo jako 
studenti vysokých škol ze zemí EU. Pro české 
občany a cizince s trvalým pobytem nově pla-
tí, že buď při návratu do ČR předloží potvrzení 
o negativním testu na Covid-19, nebo půjdou 
do karantény.

Aktuální informace o změnách najdete na webech 
www.mpo.cz, www.mvcr.cz, www.mzcr.cz. 

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie 
Otevření sběrného dvoru
Sběrný dvůr, který provozuje spol. DOKAS Dob-
říš, je od 1. května 2020 otevřen pro všechny 
druhy odpadů v běžné provozní době. V sobotu 
2. 5. 2020 bude již sběrný dvůr otevřen celý den, 
tedy 9.00–12.00 a 13.00–17.00. 
Po  dobu nouzového stavu jsou dovnitř pouš-
těna max. 2 vozidla současně. Zákazník se vždy 
musí hlásit v kanceláři příjmu odpadu.

V souvislosti se znovuotevřením sběrného dvo-
ra nebudou sváženy neoznačené pytle. Žádáme 
tímto občany, kteří nemají čárové kódy a chtě-
jí využívat svoz od domu, ať si arch s čárovými 
kódy vyzvednou. Odpad se sváží v průhledných 
pytlích.

Pomozte chránit zdraví našich popelářů tím, 
že se budete držet několika doporučení. Po-
kud by měl Dokas Dobříš nařízenou karanté-
nu, pak 14 dní nebude nikdo svážet odpad. 
Nahradit popeláře není tak jednoduché, jak 
by se mohlo zdát.

Jak můžete ochránit naše popeláře i VY?
1) Použité jednorázové roušky, rukavice, papí-

rové kapesníky vložte do plastového obalu 
a následně ještě do dalšího plastového obalu 
(dostatečně tlustého), který pevně zavážete. 
Vhoďte jej do černé popelnice na směsný 
odpad. V žádném případě je nedávejte do tří-
děného odpadu. Chraňme tak společně pra-
covníky třídících linek, kterým by jinak hrozilo 
riziko nákazy.

2) POZOR: Domácnosti v karanténě (nebo in-
fekční) odpad netřídí! 

 Veškerý odpad vkládejte do plastových 
pytlů na odpad, které by měly mít mini-
mální tloušťku 0,2 mm. Po  naplnění (nej-
později však do 24 hodin) pytel pevně za-
važte a na povrchu ošetřete dezinfekčním 
prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího 
materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. 
Plastový pytel proto vložte ještě do druhé-
ho pytle a zavažte. Povrch vnějšího pytle 
ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavá 

zaný pytel až pak dejte do černé popelnice na 
směsný komunální odpad.

3) Objem odpadu minimalizujte, zmenšete tří-
děný odpad (sešlapte, zmačkejte).

4) Neplýtvejme potravinami.
5) Pokud potřebuje nové pytle na odpad, napiš-

te si o ně na e-mail: masova@mestodobris.cz.
6) Před a po manipulaci s odpady si pokaždé 

umyjte pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou 
nebo použijte dezinfekční gel.

7) Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé 
kontejnery!

Děkujeme, že pomůžete ochránit zdraví našich 
popelářů!

Redakčně zpracováno, 
zdroj foto: www.ekokom.cz

Uzávěrka příspěvků  
do červnového vydání  

Dobříšských listů 
bude 19. května 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).

Fotka musí mít vždy uveden zdroj 
(autora).
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Projektové studie ulic Březová, U Slávie, Mládeže  
a další úpravy městských komunikací

Vážení občané, milí Dobříšáci, 
i přes omezení daná nouzovým stavem a koronavirovou krizí je stavební 
sezóna v plném proudu. Ani město Dobříš a pracovníci městského úřadu 
nezahálejí a připravují pilně celou řadu naplánovaných stavebních akcí, 
týkajících se především dopravní infrastruktury a městských komunikací. 
Rád bych vás seznámil alespoň s několika nejbližšími a nejdůležitějšími. 
Všechny zajímá především situace ohledně Pražské ulice v centru měs-
ta. Bohužel musím konstatovat, že v tomto klíčovém projektu dochází ke 
zpoždění, které nemohli pracovníci města ani vedení města nijak ovlivnit 
– výběrové řízení na generálního dodavatele stavby totiž stále ještě probí-
há. Krajská správa a údržba silnic SČ kraje, která je organizátorem této ve-

řejné zakázky, již poněkolikáté posunula lhůtu pro podání nabídek, neboť bylo nutné řešit doplňují-
cí dotazy uchazečů a upřesňování projektové dokumentace. Chápu pocity všech, které stav Pražské 
ulice trápí, ale budu věřit, že vše spěje do zdárného konce a generální dodavatel bude v nejbližších 
týdnech vysoutěžen. Velmi bych si to přál už proto, že město má ve svém letošním rozpočtu na tento 
klíčový projekt připraveno bezmála 20 mil. Kč. 
Další důležitá městská komunikace, která dlouhodobě potřebuje opravit, je ulice Březová, spojují-
cí sídliště Větrník s výpadovkou na Prahu. Intenzivně pracujeme na dokončení projektové studie, 
abychom mohli pokračovat směrem ke stavebnímu řízení. Rádi bychom, aby v Březové ulici vznikla 
moderní komunikace, umožňující komfortní provoz městské dopravy, s chodníkem pro pěší a také 
s vyznačeným obousměrným cyklopruhem. Ačkoli se může zdát, že v této lokalitě je prostoru pro 
vybudování takové komunikace dostatek, celá stavba zasahuje na mnoha místech do soukromých 
pozemků. Vyjednáváme proto s jednotlivými vlastníky takovou variantu, která by byla kompro-
misem pro všechny zúčastněné, respektovala majetkové vztahy i soukromé vlastnictví a zároveň 
umožnila dlouhodobě bezpečný provoz vozidel, cyklistů i chodců. Věřím, že se nám to podaří, ale 
budu-li upřímný, je pravděpodobné, že dokončení celé stavby v tomto roce již nestihneme. Pak 
bychom samozřejmě pokračovali v roce 2021. 
Náročnou přípravu obnovy místní komunikace máme již prakticky za sebou v lokalitě ulice U Slávie. 
Občané a místní usedlíci dostali několikrát prostor se k podobě projektu obnovy této ulice vyjád-
řit, včetně společného veřejného projednání za přítomnosti vedení města i projektanta. Zásadním 
požadavkům občanů jsme se snažili vyjít vstříc a výsledkem bude nejen obnovený povrch vozovky 
či parkovací místa z vodopropustných ploch, ale také nový bezpečný chodník, který budou hojně 
využívat děti při své cestě do školy, knihovny nebo sportovní haly. Přesné zahájení stavebních prací 
závisí ještě na probíhajícím stavebním řízení, nicméně předpokládám, že první stavební stroje za-
čnou svou práci v průběhu letošního srpna. Finanční náklady tohoto projektu by se měly pohybovat 
v řádu cca 6 mil. Kč bez DPH. 

V plánu obnovy silniční infrastruktury však máme i projekty, které nejsou tak komplikované a jejichž 
kompletní realizaci stihneme nejpozději o letních prázdninách. Patří k nim například ulice Mládeže 
v intravilánu města, a to ve spojnici mezi ulicemi Čs. armády a Přemyslova. Cílem tohoto projektu 
je jak obnova povrchů komunikace i chodníků, tak zároveň i obnova okolní parkovací a zelené plo-
chy. Dobříšští vodohospodáři již v tomto místě vloni provedli kompletní rekonstrukci vodovodní 
a kanalizační sítě, aby nebylo nutné do nové ulice v budoucnu zasahovat. Součástí projektu obnovy 
ul. Mládeže je také nové veřejné osvětlení. Zásah do městské zeleně bude minimální, neboť dojde 
pouze k prořezání větví stávajících dřevin, které zasahují do průchozího prostoru chodníku. Předpo-
kládaná hodnota stavebních prací je 1,5 mil. Kč bez DPH. 
O chystané rekonstrukci komunikací a chodníků na sídlišti Větrník bylo již psáno v minulém čísle 
Dobříšských listů, tak jen telegraficky: opět nejdéle do konce letních prázdnin by měla být hotova 
ulice Jeřábová s návazností na ulici Nad Papežem, přičemž celkové finanční náklady projektu ve výši 
4,65 mil. Kč pomůže (pevně doufám) pokrýt dotace v částce cca 1,4 mil. Kč na rekonstrukci chodní-
ků, o kterou město Dobříš žádá z dotačního titulu MAS Brdy–Vltava. 
Milí dobříšští občané, snad se mi podařilo vám přechozími řádky ukázat, že i přes komplikace způso-
bené bojem s koronavirovou pandemií se nám v obtížné době nouzového stavu dařilo a daří posou-
vat jednotlivé projekty dopředu. Děkuji proto na tomto místě všem, kdo se na přípravě a realizaci 
nových projektů podílejí. 
Přeji všem pevné zdraví a krásné jarní dny.

Tomáš Vokurka, místostarosta města

Dobříš, ulice Mládeže, rozšíření vozovky a stavební úpravy

Úprava nájemného v městských 
bytech zvláštního určení 
od 1. července 2020 – odloženo 

Orgány města jsou povinny pečovat o majetek 
města s péčí řádného hospodáře. Kromě toho 
zákon ukládá sjednávat při úplatném převodu 
majetku cenu ve výši, která je v daném místě 
a  čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou 
státem. Toto pravidlo je nutno obdobně apli-
kovat i na nájemné. Proto rada města schválila 
dne 25. 2. 2020 úpravu nájemného v městských 
bytech zvláštního určení, a to s účinností od 
1. 7. 2020, neboť v těchto bytech je stanoveno 
nájemné pod cenou obvyklou. Úprava nájem-
ného se týká bytů v budově čp. 443, Dukelské 
náměstí, kde se nájemné zvyšuje na 40 Kč / m2 

/ měsíc, a v budově čp. 1795, ul. Pražská, kde se 
nájemné zvyšuje na 60 Kč / m2 / měsíc. 
Vláda však schválila nařízení č. 202/2020 Sb., 
kterým se stanoví cenové moratorium nájemné-
ho z bytů, podle kterého nájemné z bytu nelze 
po dobu ode dne 24. 4. 2020 do dne skončení 
mimořádného opatření při epidemii zvyšovat. 
Město toto rozhodnutí plně respektuje. O no-
vém termínu rozhodne rada města po zrušení 
uvedeného zákazu, protože i nadále věříme, že 
tento nepopulární krok, pramenící ze zákonem 
nastavených pravidel pro nakládání s majetkem 
města, bude přijat s pochopením.

Jan Horník, tajemník úřadu

Nová směrnice o pravidlech 
při pronájmu městských bytů 
a pokojů na ubytovně
Rada města Dobříše vydala dne 25. 2. 2020 no-
vou směrnici o pravidlech při pronájmu (měst-
ských) bytů a pokojů v ubytovně s účinností od 
1. 3. 2020. Směrnice včetně vzorových formulářů 
je dostupná na internetových stránkách města: 
www.mestodobris.cz – občan – vyhlášky a naří-
zení – směrnice, a rovněž v kanceláři oddělení 
administrativně právního a odboru sociálního. 
Pro informaci uvádíme, že bytový fond měs-
ta Dobříše je poměrně malý, neboť čítá pouze 
52  bytů zvláštního určení, tedy bytů určených 
pro ubytování osob se zdravotním postižením 
nebo pro bydlení občanů, kteří dosáhli důcho-
dového věku rozhodného pro přiznání starob-
ního důchodu, poživatelů invalidního důchodu, 
jejichž zdravotní stav je takový, že nepotřebují 
komplexní ústavní péči, a 39 ostatních bytů.

Jan Horník, tajemník úřadu

I Dobříš jede do práce na kole

Město Dobříš se zapojuje do projektu Do práce 
na kole 2020. Projekt začíná od 1. 5. 2020 v tý-
mových i individuálních kategoriích. Věříme, 
že v tomto nádherném kraji vznikne do dalších 
ročníků akce více týmů. Mohou vzniknout fi-
remní týmy zdejších významných zaměstnava-
telů pro hravou spolupráci. Vychutnejte si dobrý 
pocit z toho, že se podílíte na podpoře rozvoje 
cykloinfrastruktury ve svém městě a že děláte 
také něco sami pro sebe.
Bližší info na www.dopracenakole.cz.

Jan Horník, tajemník úřadu
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Plánovaná rekonstrukce 
ulice Pražská
Dlouhodobě špatný stav komunikací na průtahu 
městem chápe naše radnice jako závažný pro-
blém. Vedení města proto několikrát jednalo se 
Středočeským krajem se snahou docílit co nejdří-
vějšího termínu realizace oprav. Situace je kompli-
kovaná v tom, že vlastníkem komunikace Pražská 
je Středočeský kraj a výběr zhotovitele musí být 
proveden formou výběrového řízení. Středočes-
ký kraj vypsal výběrové řízení již v loňském roce, 
ale bohužel se do něj žádný zájemce nepřihlásil. 
Rekonstrukci schválila i Rada Středočeského kraje 
na svém jednání dne 9. prosince 2019.
Od 24. 1. 2020 bylo vypsáno nové zadávací ří-
zení na rekonstrukci komunikací ve vlastnictví 
Středočeského kraje v rámci akce „II/114, II/119 
a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silni-
ce I. a II. etapa“. Úsek pro rekonstrukci I. etapy 
je stanoven od světelně řízené křižovatky s ulicí 
Plk. B. Petroviče (Mírovým náměstím) až ke smě-
rovému oblouku u zámku Dobříš (dle situace). 
Hlavním cílem je kompletní rekonstrukce vo-
zovky a celková modernizace uličního prosto-
ru. Ve II. etapě se bude opravovat komunikace 
od Mírového náměstí (křižovatka ul.  Pražská 
× Plk. B. Petroviče) do ulice Příbramská až  po 
křižovatku s ulicemi Fričova a Františka Průši. 
Řízení bylo až do 27. 4. 2020 do 10 hod. ve fázi 
příjmu nabídek.
Zadavatelem akce je Krajská správa a údržba 
silnic Středočeského kraje. V rámci tohoto pro-
jektu proběhne i rekonstrukce některých chod-
níků, které sousedí s komunikací a jsou v ma-
jetku města. Celková hodnota veřejné zakázky 
je ve  výši cca 49,5 mil. Kč. Stavba by měla být 
financována z 85 % z fondu IROP a z 5 % ze stát-
ního rozpočtu. Zbytek uhradí Středočeský kraj 
a město Dobříš.
Věříme, že tentokrát bude Středočeský kraj ve 
výběrovém řízení úspěšnější a stavba bude 
moci být zahájena i dokončena v letošním roce.

Miloš Novotný, odbor místního rozvoje

Jak dopadla anketa výběru osvětlení přechodu?
Na základě zveřejněné ankety k osvětlení přechodů v Dobříši, návrhů občanů a místního šetření 
se nám podařilo shromáždit data o celkem 11 přechodech pro chodce, u kterých by byla realizace 
osvětlení žádoucí.
Podmínkám pro získání dotace Nadace ČEZ, Oranžový přechod ve výši 120 000 Kč nakonec vyhověl 
přechod v ulici Příbramská před ZŠ Trnka Dobříš. Tento přechod splnil podmínku doposud nena-
svíceného přechodu a z důvodu blízkosti školy a kostela se stal prioritou města. V případě realizace 
bude jeho součástí i středový bezpečnostní ostrůvek. Celkové náklady na akci se předpokládají oko-
lo 160 000 Kč. Žádost o dotaci je aktuálně podaná.

Návrhy na osvětlení přechodů, ze kterých se vybíralo:

Číslo přechodu
Název ulice (křižovatka)

Označení 
komunikace

Pozemek 
– KN

Vlastník

1 Plk B. Petroviče (U Slovanky), Dobříš MK II. třídy č. 1(b) 2553/1 Město Dobříš

2 Plk B. Petroviče, Dobříš MK II. třídy č. 1(b) 2553/1 Město Dobříš

3 Čs. armády, Dobříš silnice č. II/114 2532/61 Středočeský kraj

4 Čs. armády (Západní), Dobříš silnice č. II/114 2532/61 Středočeský kraj

5 Čs. armády (Úvozová), Dobříš silnice č. II/114 2532/61 Středočeský kraj

6 Čs. armády (Polní), Dobříš silnice č. II/114 2532/61 Středočeský kraj

7 Čs. armády (Rosovická), Dobříš silnice č. II/114 2452/17 Středočeský kraj

8 Příbramská (Lesní), Dobříš silnice č. II/119 2470/1 Středočeský kraj

9 Rukavičkářská (Na Zlaté stezce), Dobříš MK II. třídy č. 4(b) 2630/1 Město Dobříš

10 Pražská (Březová), Dobříš silnice č. III/11628 2470/2 Středočeský kraj

11 U Pivovaru (Malé paseky), Dobříš MK II. třídy č. 6(b) 2478/1 Město Dobříš

Územní studie břehu rybníka Papež
Vedení města projednává územní studii lokali-
ty rybníka Papež, v územním plánu označenou 
jako K13(08). Jedná se o severní břeh od polo-
viny prvního poloostrůvku až k ústí Trnovského 
potoka a lesu o rozloze 8,183 ha.
Předmětem územní studie je nezastavěné území 
od břehu k okrajům obytné zóny Nad Papežem. 
Podle platného územního plánu je stanovené vy-
užití tohoto území pro zeleň přírodního charakte-
ru. Určené využití: výsadba dřevin, část ekologic-
ké kostry na nelesní půdě, parky a veřejná zeleň. 
Jedná se o nezastavitelné území. Přípustné využití 
je především mimoprodukční zemědělská výro-
ba (občasné sečení ploch), nepobytová rekreace, 
účelové komunikace, cesty a pěšiny.
Z těchto podmínek vychází také návrh úprav. 
I nadále má jít o parkově upravenou louku s pro-
cházející cyklostezkou a pěší stezkou s propoje-
ním do lokality Na Kole.
Návrh předpokládá transformaci území na pře-
vážně parkové plochy s výrazně přírodním cha-
rakterem, které budou doplněny ve východním 
sektoru parku, navazujícím na stávající dětská 
hřiště a lanové centrum v ulici Nad Papežem, 
o  plochy pro aktivní, převážně sezónní, sportov-

ně rekreační činnost (workoutové, alt. parkúrové 
hřiště, plocha pro „pálení čarodějnic“, volná plo-
cha využitelná např. pro sportovní závody hasi-
čů). Územní studie nedefinuje přesně, jaký typ 
hřiště má na tomto území být, pouze stanovuje, 
že tam pro případné hřiště má být určena plocha.
Úprava počítá s vybudováním cest s mlatovým 
povrchem určených pro pěší, případně cyklisty. 
Především pro návštěvníky tohoto území je na 
okraji ulice Nad Papežem navrženo 20 parko-
vacích míst. To je maximální počet, který lze do 
této odpočinkové zóny umístit.
Návrh počítá s umístěním laviček. Vyhlídky na 
poloostrůvcích mohou být doplněny poseze-
ním nebo dřevěnou „vyhlídkou“ do výšky 5 m.
Po této studii bude následovat projekt, který ji 
rozpracuje do většího detailu. Po projektu by 
pak následovala vlastní realizace, nejdříve však 
v r. 2021. Časový harmonogram těchto dalších 
kroků zatím není stanoven.

Pavel Svoboda, starosta

Více informací ke studii na webu města: http://
www.mestodobris.cz/uzemni-studie-brehu-
-rybnika-papez/d-479864

Vybraný přechod, který bude nově osvětlen:

Miloš Novotný, odbor místního rozvoje
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Proč muselo být zasahováno do zrekonstruovaného asfaltu 
v  ulici Čs. armády v Dobříši?
V ulici Čs. armády došlo v dubnu 2020 k havárii 
vodovodního řadu, proto jsme byli nuceni zasa-
hovat do pět let starého asfaltu.
V r. 2015 Středočeský kraj rozhodl v rámci svých 
investic ve velmi krátkém časovém úseku o  re-
konstrukci asfaltového povrchu ulice Čs. armády, 
která je v jeho vlastnictví. Investice byla určena 
pouze na obnovu povrchů a nepočítala s obno-
vou vodohospodářské infrastruktury.
Město Dobříš bohužel v té době nemělo mož-
nost realizovat obnovu vodovodu a kanalizace, 
která je zde od 60. let minulého století. Proto 
sítě zůstaly původní. Vzhledem k využití těžké 
techniky došlo ještě před dokončením díla ke 
dvěma poruchám na vodovodním řadu.
Tyto opravy byly následně zaasfaltovány a třetí 
havárie přišla bohužel i v tomto roce. Problémy 
s  vodovodním řadem v tomto úseku budou 

eliminovány jeho výměnou, která bude naplá-
nována v budoucnu v rámci obnov vodohospo-
dářské infrastruktury.

Blanka Marvanová, 
Vodohospodářská společnost Dobříš

Možnosti úhrady faktury za vodné a stočné
Vážení odběratelé,
vzhledem k současné době, kdy v ČR stále pla-
tí nouzový stav, připomínáme možnost platit 
fakturu za vodné a stočné na terminálech 
Sazky!
Je to skutečně jednoduché, stačí předložit fak-
turu za vodné (stočné) a není nutné na místě 
vyplňovat žádnou složenku či doklad!

Obsluha terminálu si pouze naskenuje kód, kte-
rý je na každé faktuře a obsahuje všechny důle-
žité platební údaje.
Tuto službu můžete využít na více než 5 800 
terminálech Sazka vyjma poboček České poš-
ty a za poplatek zaplatíte 19 Kč, což je o 17 Kč 
méně než za složenku!
 

Plánovaný harmonogram obnovy vodovodů a kanalizace v roce 2020
Název lokality, druh obnovy a rozsah ome-
zení

Husova ulice – obnova V+K. V současné době 
probíhá, bude dokončeno v květnu 2020. Termín 
3. 2. – 15. 5. 2020
Příbramská ulice – vodovod – 100 m. Realizo-
váno. Termín 2. 3. – 27. 3. 2020.
Obnova vodovodu – ulice Mládeže, Přemyslo-
va. Dojde k dílčím uzavírkám. Termín 30. 3. – 22. 5. 
2020.
Propojení vrtu u sportovní haly a užitkového 
vodovodu – ulice V Lipkách. Nedojde k žádné-
mu omezení. Termín duben–květen.
Obnova K+V+DK – Dukelské náměstí. Nedo-
jde k výraznému omezení dopravy, bude uzavřen 
chodník v Žižkově ulici směrem k prodejně Bed-
řich. Termín 4. 5. – 11. 9. 2020.
Mánesova ulice obnova V+K. Dojde k uzavření 
ulice. Úseky budou voleny tak, aby došlo k co nej-

menšímu omezení obyvatel této lokality. Termín 
18. 5. – 14. 8. 2020.
Propojení v ulici Za Pivovarem – hlavní silnice. 
Dojde pouze k omezení chodců. Termín 25. 5. – 12. 6. 
2020.
Obnova vodovodu Větrník – Hráz  – vybudo-
vání šachty na měření. Dojde pouze k omezení 
chodců. Termín 15. 6. –3. 7. 2020.
Obnova ČS, ulice Příkopy. Nedojde k žádnému 
omezení. Termín červen–červenec.
Obnova V+K – Malá Strana, ulice Okružní. 
Dojde k dílčím uzávírkám Okružní ulice, obyvatelé 
budou včas informováni. Úseky budou voleny tak, 
aby došlo k co nejmenšímu omezení obyvatel této 
lokality. Termín 17. 8. – 20. 11. 2020.

Vysvětlitky: V – vodovod, DK – dešťová kanalizace, 
K – splašková kanalizace

Blanka Marvanová, 
Vodohospodářská společnost Dobříš

Další způsoby bezhotovostních plateb, které 
můžete využít, jsou následující:
• převodním příkazem ze svého bankovního účtu;
• inkasním způsobem – povolení k inkasu ve 

vaší bance;
• prostřednictvím QR kódu – možnost placení 

z mobilního telefonu.
 
Elektronická fakturace šetří váš čas, peníze 
i životní prostředí
Nabízíme možnost zasílání faktur v elektronické 
podobě, což zajistí rychlé doručení i v případě, 
že se přestěhujete a poštovní adresa je již pro 
doručení papírové faktury neaktuální.
Pište svůj požadavek e-mailem na info@vhs-
-dobris.cz. Uveďte do e-mailu vaše jméno, adresu  
a e-mailovou adresu, na kterou vám budou fak-
tury zasílány.
Změnu zasílání faktur můžete nahlásit i telefonic-
ky na tel. č. zákaznického oddělení 318 521 108.

Blanka Marvanová, 
Vodohospodářská společnost Dobříš

Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Husova

Program rozvoje města 
Dobříše
Vážení obyvatelé našeho města, jak jsme v mi-
nulém čísle DL informovali, město Dobříš ve 
spolupráci s MAS Brdy–Vltava v současné době 
zpracovává rozvojový a plánovací dokument 
města, tzv. Program rozvoje města Dobříše na 
období 2021–2028 (dále jen „PRMDo“). K samot-
nému dokumentu si ve stručnosti dovolíme zo-
pakovat pár informací. 
Pořízení tohoto typu dokumentu je zakotveno 
v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, který zastupi-
telstvu obce vyhrazuje pravomoc takový doku-
ment schvalovat. Jde o  střednědobý rozvojový 
dokument, jehož cílem je definovat prioritní ob-
lasti rozvoje města v předem stanoveném časo-
vém horizontu, má zachycovat hlavní problémy 
rozvoje města a formulovat jejich možná řešení, 
je podkladem pro řízení města a pro přípravu 
projektů a rozvojových aktivit ve městě, v nepo-
slední řadě je to důležitý podkladový materiál 
pro čerpání dotačních prostředků. 
Vzhledem k tomu, že PRMDo má být tvořen 
komunitním způsobem, tj. ve spolupráci s širo-
kou veřejností, v minulém čísle jsme vás zvali 
na společné setkání, které se mělo konat 14. 5. 
2020 od 18.00 hod. v KD DOBŘÍŠ a kde měl být 
obsah dokumentu diskutován. Bohužel vzhle-
dem k současné situaci ovlivněné koronaviro-
vou pandemií nebude možné a ani žádoucí, 
s ohledem na ochranu veřejného zdraví, takové 
společné setkání uskutečnit. Váš názor je však 
pro nás velmi důležitý, proto bude na webových 
stránkách města Dobříše zveřejněn návrh ana-
lytické části dokumentu a připomínkový formu-
lář (pozn.: předpokládáme od poloviny května 
2020). Tímto si vás tak dovolujeme požádat 
o zasílání vašich připomínek k dokumentu. 
Podrobné instrukce k připomínkování, včetně 
termínů a kontaktů k případným dotazům na-
leznete na webových stránkách našeho města 
a MAS Brdy–Vltava. Pokud v budoucnu situace 
dovolí, plánujeme k dokumentu uskutečnit spo-
lečné setkání s občany v září 2020. 

MAS Brdy–Vltava, o. p. s.,
Petr Oplíštil, oddělení tajemníka
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Město Dobříš má akční 
plán zlepšování kvality 
ovzduší
Město Dobříš v březnu tohoto roku vydalo Akč-
ní plán zlepšování kvality ovzduší pro jeho 
území. Cílem tohoto plánu je zhodnotit stávající 
stav ovzduší ve městě a přijmout taková opat-
ření, která reflektují opatření stanovená v  Pro-
gramu zlepšování kvality ovzduší, vydaném 
Ministerstvem životního prostředí, případně 
navrhnout opatření vlastní. Současně akční plán 
stanovuje konkrétní kompetence a zodpověd-
nost za plnění těchto opatření až do úrovně jed-
notlivých odborů městského úřadu, postupné 
kroky k plnění těchto opatření a termíny jejich 
naplnění.
Na základě analýzy dat pětiletých průměrů 
(za období 2007–2017) pro jednotlivé škodliviny 
(PM10, PM2,5 , bezo(a)pyren, NO2, arsen) bylo zjiš-
těno, že kvalita ovzduší se ve městě za posled-
ních 10 let významně zlepšila a  imisní limity 
všech sledovaných škodlivin, s výjimkou benzo-
(a)pyrenu, nejsou dlouhodobě překračovány. Je 
nutné si však uvědomit, že se jedná o průměrný 
stav, který plně neodráží sezónní výkyvy v pro-
dukci škodlivých látek, a  to zejména v zimních 
měsících, kdy vzhledem k meteorologickým 
podmínkám (inverzím, nízkým teplotám) může 
lokálně docházet k nárazovým překročením 
těchto limitů. Z analýzy dat dále vyplývá, že do-
minantním původcem znečištění ovzduší ve 
městě je zejména lokální vytápění. Dalším, 
již méně významným zdrojem, je autodoprava, 
především ve spojitosti s prašností. V případě 
místních průmyslových zdrojů je jejich vliv na 
kvalitu ovzduší minimální až zanedbatelný. 
Kvalita ovzduší ve městě je zejména ovlivňo-
vána dvěma druhy škodlivin, mezi které patří 
benzo(a)pyren (BaP) a tuhé znečišťující lát-
ky (TZL) (zejména pak PM10). Benzo(a)pyren je 
aromatická organická látka vznikající při hoření 
organického materiálu. Imisní limit pro roční 
koncentrace benzo(a)pyrenu na úrovni 1 ng/m3 
je v  Dobříši překračován dlouhodobě a jeho 
zdrojem je především lokální vytápění (podíl 
99,1 %). Dominantním zdrojem emisí TZL v Dob-
říši je stejně jako u BaP lokální vytápění (podíl 
cca 86 %) a doprava (10,5 %). Především se jed-
ná o suspendované částice frakce PM10 (částice 
< 10 µm), u kterých se denní imisní koncentra-
ce v území pohybují na hranici imisního limitu. 
Prioritní opatření tak musí být jednoznačně 
směřována především do snížení vlivů lo-
kálních topenišť. Z hlediska územní priority 
lze konstatovat, že k překročení imisních limitů 
dochází v oblastech s největší měrou lokálního 
vytápění. Vzhledem k rozsahu se o připravova-
ných opatřeních, které město plánuje realizovat 
v rámci akčního plánu zlepšování kvality ovzdu-
ší, dočtete v červnových Dobříšských listech.
Více se o celém tématu můžete také dočíst 
přímo v akčním plánu, který je publikován na 
stránkách města v sekci životního prostředí.

Odbor výstavby a životního prostředí

Odpady pohledem 
místostarostky

Paní místostarostka 
Mášová řeší s občany 
jejich dotazy a poža-
davky v rámci odpado-
vého systému MESOH. 
V době úředních hodin, 
ale i mimo ně, obslou-
žila od začátku letošní-
ho roku více než 1 000 
zájemců. V období od 
1. 1. do 17. 2. 2020 bylo 

podle statistiky vyvolávacího systému odbaveno 
645 klientů. To však není konečný počet, protože 
hodně lidí přišlo do její kanceláře bez lístku a ni-
kdo se pro pořadové číslo nemusel vrátit. 
Nejvíce návštěv v letošním roce bylo v lednu a úno-
ru. Denní rekord byl 72 návštěv občanů. V době ka-
rantény přicházejí dotazy a požadavky přes e-mail 
a telefon, denně přibližně kolem deseti. 
Zeptali jsme se na její postřehy z každodenní ko-
munikace s občany.
 
Z jakého důvodu vám lidé nejčastěji volají?
Nejčastěji lidé volají, když jim dojdou pytle nebo 
kódy nebo prostě kódy nemohou najít. Pokud 
za mnou přijdou a sdělí mi jméno a číslo popis-
né, můžu jim pomoct. Daný zájemce dostane 
balíček 25 pytlů, což obvykle stačí na celý rok. 
V  systému vidím, kdo je zapojený a kolik ode-
vzdal pytlů. Většina tedy fasuje balíček pytlů 
a arch s čárovými kódy. 

Budete nějak omezovat počty pytlů, na které 
má občan nárok?
Zatím jsme benevolentní a stále dáváme pytle 
všem, kdo si pro ně přijdou. I těm lidem, kteří 
se nezapojili do systému MESOH nebo použí-
vají anonymní kódy. V době nouzového stavu, 
kdy byl zavřený sběrný dvůr, se svážely všechny 
pytle, a to dokonce i ty bez nalepených štítků. 
V druhé polovině dubna Dokas otevřel sběrný 
dvůr, takže tuto výjimku v dohledné době zru-
šíme. 

Fungují kódy nalepené na pytlích spolehlivě? 
Občas se stane, že se pytel či popelnice nena-
četly správně. Svoz s daným dnem chybí. Někdy 
je to i prohozením štítků, kdy plast byl označen 
štítkem na papír. Řešíme reklamace ve spoluprá-
ci s firmou ISNO IT.

Máte reklamace na nesvezení odpadu?
V polovině dubna za mnou přišla paní, že jí 
nevyvezli popelnici. Byli na dovolené a ve čtyř-
členné rodině produkují tak málo odpadu, že od 
února naplnili popelnici až v dubnu. Důvodem 

nevyvezení byl chybějící QR kód. To bývá nej-
častější případ reklamace. 

Jak můžou občané docílit vyšší slevy na svůj 
odpad? 
Často se mě lidé ptají, proč mají tak nízkou slevu. 
Nejčastějším důvodem není, že by málo třídili, 
ale celkové nastavení systému. V Dobříši máme 
poplatek 550 Kč / 1 osoba. Pokud by byl popla-
tek vyšší, i procentní sleva z tohoto poplatku 
by byla významnější. Vysvětluji také, že neplatí 
„čím víc plastu, tím větší sleva“. Ani neplatí, že 
když mám jen směsný komunální odpad a žád-
ný plast či papír, je to správně. Podrobnosti vidí 
uživatelé ve svém odpadovém účtu na www.
mojeodpadky.cz.

Někteří lidé jsou se systémem MESOH nespo-
kojení. Setkáváte se i s nimi?
Ano, často za mnou přicházejí špatně naladění 
lidé. Rozebereme konkrétní situaci dané domác-
nosti, trpělivě vysvětluji, jak je to se systémem 
MESOH. Většina našich schůzek končí pochope-
ním a lepším nastavením nakládání s odpadem 
u nich doma. Jsem ráda, že se lidi chodí ptát. Sna-
žím se myšlenku správného třídění a předcháze-
ní odpadu vysvětlit všem, koho to zajímá.
Mám ráda setkání se seniory, pro které je ná-
vštěva úřadu velká výprava. Dozvídám se tak 
vtipné rodinné historky, ukazují mi fotky vnoučat 
či vzpomínají na své šťastné životní okamžiky. 
V poslední době pytle či štítky po telefonické do-
mluvě odvezu starším zájemcům až domů, aby 
v době epidemie nemuseli chodit na radnici. 

K jakým závěrům z rozhovorů s občany jste 
došla? 
Jsou mezi námi i případy dvou či tříčlenných 
domácností, které směsnou popelnici naplní 
jednou za 3 měsíce. Při hovorech s nimi si vždy 
uvědomím, že i když systém MESOH nevyhovu-
je všem obyvatelům, každý z nás může výrazně 
omezit množství odpadu. A to je důvod, proč 
byl nový odpadový systém zaváděn.

Chybí vám pytle, štítky či informace k MESOH? 
Napište na masova@mestodobris.cz.

Redakčně zpracováno

„Ráda bych poděkovala všem, kdo se v době 
nouzového stavu zapojili nejen do šití roušek, ale 
všem, kteří v tomto nelehkém období zajišťovali 
„normální“, běžný denní provoz – všem uklízeč-
kám, prodavačkám, poštovním doručovatelkám, 
řidičům, učitelkám, úředníkům, zdravotníkům, 
hasičům, policii, popelářům i dobrovolníkům. 
Všem občanům za zodpovědný a ohleduplný pří-
stup a dodržování preventivních opatření. Děkuji, 
že si nejsme lhostejní a umíme si pomáhat.“

Dagmar Mášová, místostarostka 

Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš Větrník – první rok 
v udržitelnosti
CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000697
Dne 5. 10. 2018 byla ukončena fyzická realiza-
ce projektu „Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš 
Větrník“. Cílem projektu bylo zvýšit nedosta-
tečnou kapacitu 5. MŠ Dobříš o 56 dětí. Vznikly 
dvě nové třídy vybavené moderním nábytkem 
včetně nutného zázemí, posílena byla i kapacita 
kuchyně pomocí konvektomatu a dalšího drob-
nějšího vybavení. Zděná patrová přístavba je 

umístěna vedle stávající budovy s třídami, s níž 
je propojena. 
Finanční prostředky ve výši 19 502 499,65 Kč byly 
poskytnuty z fondu EU prostřednictvím integro-
vaného regionálního operačního programu.

Eva Hladíková, odbor místního rozvoje
Město Dobříš 

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 
tel.: 318 533 311 

www.mestodobris.cz
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Regionální trhy v Dobříši se otvírají v květnu 
Vláda postupně rozvolňuje bezpečnostní opat-
ření z důvodu koronavirové epidemie. Mini-
sterstvo zdravotnictví ČR potvrdilo možnost 
konání regionálních trhů za určitých podmínek 
při dodržování daných hygienických pravidel. 

Stále platí povinnost občanů i prodejců, aby 
dodržovali 2m rozestupy, používali dezinfekční 
prostředky a rukavice při nákupu zboží. Nebu-
de možné na místě konzumovat potraviny ani 
zkoušet oblečení.
Žádáme všechny o dodržování pravidel, včetně 
nošení roušky na obličeji!

Dobrá zpráva pro naše občany je, že město ak-
tivně připravuje vhodnou formu prvních letoš-
ních regionálních trhů na sobotu 9. května. 
Tradiční doprovodný program se však konat 
nebude.
Od května do října 2020 jsou termíny regionál-
ních trhů nastavené pro každou druhou sobotu 
v měsíci a pak ještě první adventní neděli.
Termíny trhů tedy jsou: 9. května, 13. června, 
11. července, 8. srpna, 12. září, 10. října a 29. lis-
topadu s adventní tematikou. Vždy v době 
8–12 hodin na náměstí Komenského.
Těšíme se na oživení našeho náměstí a zahájení 
dobříšských trhů.

Radka Brožová, referentka Infocentra Dobříš 
a koordinátorka Dobříšských regionálních trhů

Konsolidace IT města 
Dobříše – projekt 
v udržitelnosti

Již déle než čtyři roky uběhly od ukončení pro-
jektu „Konsolidace IT města Dobříše“. Tento 
projekt podstatným způsobem zvýšil HW a SW 
vybavení města Dobříše, a tím i úrovně posky-
tovaných služeb. Realizace projektu probíhala 
v období 10/2014 – 8/2015. Celkové náklady 
projektu dosáhly 2 950 196 Kč, přiznaná dotace 
byla ve výši 85 % celkových způsobilých výda-
jů, zbývající podíl ve výši 15 % hradilo město 
Dobříš.

Markéta Samcová, odbor místního rozvoje

Hledá se Zelená střecha 
roku 2020. Rozhodne 
i veřejnost
Odborná sekce Zelené střechy při Svazu zaklá-
dání a údržby zeleně vyhlašuje již sedmý ročník 
soutěže Zelená střecha roku. Přihlášené stavby 
mohou soutěžit ve dvou kategoriích: Veřejná ze-
lená střecha a Rodinná zelená střecha. Uzávěrka 
přihlášek do soutěže je 15. května 2020. 

Podrobnosti a přihláška jsou k dispozici na 
webu www.zelenastrecharoku.cz.
Na tomto místě budou také od začátku června 
představena všechna soutěžící díla. Veřejnost 
bude mít možnost si v termínu od 1. června do 
31. srpna 2020 vybrat svého favorita. Z jedné 
IP adresy je možné hlasovat vždy 1× za týden. 
Hlasující může dát svůj hlas i více zeleným stře-
chám a přidělit dle svého uvážení jednu, dvě 
nebo tři hvězdičky.
Přihlášená díla zhodnotí odborná porota v prů-
běhu měsíců června–července 2020.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny 10. září 2020 
u příležitosti odborné konference „Zelené stře-
chy – vize budoucnosti” v Praze. 

Redakčně zpracováno

Dobříšské májové slavnosti 2020 zrušeny
Dobříšské májové slavnosti se měly konat jako již tradičně předposlední sobotu v květnu. Vzhledem 
k opatření, která jsou nastavena kvůli šíření koronaviru, není možné, aby tato akce, i třeba v omezené 
podobě, proběhla. Město Dobříš však na sobotní dopoledne 23. 5. 2020 chystá farmářský trh, který 
se bude konat na Komenského náměstí. Sledujte web a facebook města Dobříše, kde se dozvíte více.  

Šárka Krůtová, vedoucí oddělení vnitřních věcí

Bezpečná Dobříš s činností městské policie 
– výběr za březen 2020 
Kromě dohlížení nad dodržováním vládních na-
řízení proti šíření koronaviru se během měsíce 
března strážníci zabývali i dalšími činnostmi pro 
zajištění veřejného pořádku, ochrany bezpeč-
nosti osob a majetku. 

– Ze sociálního odboru byl vyveden drogově 
závislý, agresivní muž, který se slovně do-
máhal sociálních dávek. 

– Zmatená žena se pohybovala bosá ve vozov-
ce v ulici Příbramská. Byla přivolána RZ a PČR. 
Žena, ročník narození 1985, z Prahy byla v sa-
nitce velmi agresivní. Byl zjištěn pozitivní test 
na pervitin a nutný převoz za asistence poli-
cie do ON v Příbrami.

– Došlo k vloupání do klubovny skautů u ryb-
níka Papež.

– V nočních hodinách před restaurací na Mí-
rovém náměstí spatřila hlídka strážníků dvě 
osoby, jak se perou. Hlídka MP oba muže 
od sebe odtrhla a zjistila jejich totožnost. 
Jeden z mužů měl zranění v obličej, tak-
že byla přivolána RZ a zajištěn odvoz do 
ON v Příbrami. Zraněný se podrobil dechové 
zkoušce s výsledkem 1,86 promile alkoholu 
v dechu a byl agresivní. Věc byla postoupe-
na dle příslušnosti na sociální odbor do 
Příbrami, protože se jednalo o osobu mladší 
18 let. 

– Strážníci řešili rušení nočního klidu ze středu 
Mírového náměstí, protože bylo po půlnoci. 
Postačila domluva. 

– Ostraha objektu jedné fi rmy v Dobříši při-
volala strážníky. Do objektu vniklo asi 6 dětí 

Předání roušky seniorům

Kontrola místa za sokolovnou, a u pomníku 
a také dětských hřišť
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a vlezly na střechu, kde hrozil jejich pád z vel-
ké výšky. K žádnému zranění nedošlo. 

– Strážníci se zabývali i odchytem toulavých 
psů. Volně pobíhali po Dobříši. 

– MP byla přivolána majitelkou bytu, která 
si zabouchla dveře do bytu v Hornické ulici. 
Strážníci vyrozuměli zámečnickou fi rmu, kte-
rá paní pomohla.

– Ředitelka domova Korkyně žádala strážníky 
o dohled, protože se do budovy domáhaly 

vstupu dvě osoby. Na místě bylo vše prověře-
no a vyřešeno poklidnou cestou. 

– Strážníci upozorňovali občany na porušo-
vání pravidel opatření v nouzovém stavu. 
Někteří se shlukovali na sportovištích ve vel-
kém počtu (cca 20 osob) a byli z míst vykázá-
ni. Jednalo se o hřiště Antivandal a sportoviš-
tě na Dukelském náměstí.

strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš 

75 let od ukončení 2. světové války (1945–2020)
Poslední dny války v Dobříši

V Evropě již vyzváně-
ly zvony a lidé osla-
vovali 8.  5. 1945 Den 
vítězství. Naše hlavní 
město ale stále bojo-
valo. Devátého květ-
na byl nádherný den. 

Slunce po čtyřech zachmuřených dnech opět 
svítilo. A Praha jásala, byla osvobozena.
V Dobříši však ještě nebyli ani Rusové, ani Ame-
ričané a po silnici se valily proudy silně ozbroje-
ných německých vojsk. Jednotky SS ustupovaly 
s těžkou výzbrojí přes Dobříš do amerického 
zajetí na jihozápad. Pojďme si tyto chvíle při-
pomenout a uctít tak památku všech padlých, 
a  zejména pak těch, kteří položili své životy 
v posledních dnech této strašné války na Dob-
říši a blízkém okolí. 

29. dubna 1945 – bombardování dobříšské-
ho nádraží
Čtyři americká letadla bombardovala dobříšské 
nádraží s cílem ochromit transport hitlerovců. 
Konečnou bilancí škod po tomto náletu byly 
dvě poškozené lokomotivy, poničené budovy 
nádraží, knížecí pila, hotel Haway a Dohnalova 
továrna.  

V noci ze 4. na 5. května přesídlila téměř celá 
dobříšská partyzánská skupina do města. Velitel 
Bogun Petrovič se se svým štábem a radiosta-
nicí nastěhoval do bytu gen. Josefa Beránka 
(v ul. Brodecké čp. 406 – dnes Čs. armády).

5. května 1945 v dopoledních hodinách do-
šlo k obsazení a odzbrojení německé posád-
ky v měšťanské škole v Dobříši.

Gen. Josef Beránek vyhlásil v Dobříši mobiliza-
ci všech důstojníků, rotmistrů, poddůstojníků 
a mužstva. Ještě téhož dne bylo v Dobříši zříze-
no vojenské velitelství. Jeho velitelem byl velitel 
partyzánských jednotek, plukovník Bogun Pet-
rovič (Kozlov), náčelníkem štábu generál Josef 
Beránek. Kromě velitelství a jeho štábu byl se-
staven pohotovostní oddíl, oddíl polních stráží, 
oddíl vnitřních stráží a zajišťovací oddíl vojenské 
výstroje a výzbroje…  

7. května 1945 – průchod německých ute-
čenců městem
Po silnici od Nového Knína začaly přijíždět po-
vozy a auta s tzv. národními hosty (civilní uprch-
líci – etničtí Němci, kteří žili na územích, která 

obsadila nebo ohrožovala Rudá armáda: Slez-
sko, Besarábie v Rumunsku, Východní Prusko, 
Slovensko, Maďarsko apod.). Spolu s nimi ustu-
pují i německé jednotky. 

V noci z 9. na 10. května 1945 

U obce Lhotka na vrchu zvaném Dubovec 
Němci přepadli a zahájili střelbu z automatů na 
nákladní auto s jednotkou partyzánů, k níž se 
přidružilo i několik dobříšských vojáků. Úkolem 
této jednotky mělo být střežení přistávacího 
prostoru u Obořiště a udržování orientačních 
ohňů… Z celé posádky zůstali naživu jen dva 
muži. Zemřelo 13 partyzánů. Z místních padl 
partyzán Václav Svoboda a řidič František 
Průša. 

10. května 1945 – jednotky SS ohrozily město

V dopoledních hodinách ustupovala Dobříší 
poslední nacistická jednotka, divize Totenkopf. 
Ta městu způsobila chvíle nejkritičtější. Jedna 
z nacistických běženkyň německému velení 
sdělila, že se v Dobříši špatně zachází se zajatý-
mi Němci, hlavně příslušníky SS, a tak poslední 
ustupující jednotky SS s dvanácti těžkými tan-
ky a děly měly za úkol Dobříš ztrestat. Obklíčily 
město a chystaly se k boji. Partyzánský oddíl, 
který byl i se svým velitelem ubytován v zámku, 
musel ustoupit parkem do lesa Chotobuš. Nej-
prve Dobříší projely tanky a střílely do domů, na 
nichž zůstaly viset české a sovětské vlajky. Dva 
oddíly motorizovaného dělostřelectva mezitím 
zaujaly palebné postavení na jižním okraji měs-
ta. Vyděšení obyvatelé sledující hrozivou situaci 
utíkali do lesů. Na severním okraji města zahá-
jili Němci zuřivou, dlouho trvající palbu. V této 
těžké situaci byla Dobříš od 8 do 11.30 hodin. 

Velikonoční pořádek v Dobříši. Městská policie většinu pochybení vyřešila 
na místě domluvou
Strážníci o Velikonocích ve dnech od 10. 4. do 13. 4. 2020 zaznamenali oproti běžnému víkendu zvý-
šený nárůst přestupků spojených s nedodržováním opatření zavedených proti šíření nákazy koro-
navirem, a proto zvýšili kontrolní činnost. Nejčastěji se strážníci setkávali se shlukováním lidí ve sku-
pinkách, popíjením alkoholu na veřejnosti nebo s tím, že lidé měli roušky jen na krku, ale nezakrývali 
si s nimi ústa a nos. Hlídky se však neuchýlily k represi, pochybení vyřešily na místě domluvou. Vždy 
došlo k okamžité nápravě. Lidé v první polovině prodlouženého velikonočního víkendu porušovali 
opatření častěji než v jiné dny.
Statistika za sváteční období: 28× upozornění na nenošení roušky; 7× shlukování, zejména dětí; 
1× popíjení alkoholu na předzahrádce. 

strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš 

Poškozené dobříšské nádraží a okolní budovy 
po leteckém útoku

Štáb v měšťanské škole po odzbrojení Němců

Tzv. národní hosté a neozbrojení němečtí vojáci

Ozbrojené divize pochodují na jih – ústup pěšky

Důstojník SS vyjednává s  partyzány
průchod městem

Těla mrtvých partyzánů v kapli 
dobříšského kostelíčku
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Německé jednotky se daly rychle na ústup až 
po příletu sovětského bombardovacího letadla 
a dvou stíhaček.

10. května 1945 v 17.30 – příjezd tanků Rudé 
armády od Hostomic a Prahy

11. května se pak u Dobříše setkaly 3 sovětské 
armády: Koněvova, Malinovského a Tolbu-
chinova. Rusové se v ohromném množství utá-
bořili v okolí na okrajích lesů.  

11. a 12. května 1945 – poslední bitva 
Když německé jednotky zjistily, že už je Američa-
né odmítají brát do zajetí, svedly 11. a 12. května 
u Milína zoufalý boj s Rudou armádou. Byla to 
vůbec poslední bitva druhé světové války v Ev-
ropě. Připomíná ji Slivický monument na návrší 
mezi Milínem a Slivicí, dílo architekta Václava 
Hilského, postavené ze švédské žuly. 

12. května 1945 – pohřeb padlých partyzánů 
na nádvoří zámku

Zde se s nimi s vojenskými poctami rozlouči-
li pozůstalí, občané, parašutistická jednotka 
s plk. Petrovičem, gen. Beránek a Vikard Collo-
redo-Mannsfeld. Dvacet tři mrtvých bylo pietně 
a  se všemi vojenskými poctami pohřbeno ve 
společné mohyle v zámeckém parku a na dob-
říšském hřbitově. Po vybudování památníku 
byly pak jejich ostatky převezeny do společné-
ho hrobu u vchodu na hřbitov v Dobříši. 

Ze vzpomínek gen. Josefa Beránka a Stanislava 
Drnce. Použité fotografi e: Bohumil Šmejkal a Pře-
mysl Šmejkal.

Zpracovala Jindra Kastnerová, 
KS Dobříš

V květnových Dobříšských listech jsme otevřeli literární okénko, které bude v každém druhém čísle 
přinášet úryvek z díla některého z významných nebo zajímavých spisovatelů spojených s Dobříš-
skem. O výběr literátů se stará nová kronikářka města Dobříše, paní Veronika Brožková. 
Paní Brožková absolvovala Literární akademii Josefa Škvoreckého, sama píše prózu a poezii. Debu-
tovala knihou Hořká lízátka a v roce 2015 jí elektronicky vyšla povídková sbírka Kachní městečko. 

Ivana Duchoňová, redaktorka DL

Karla Čapka jsme na dobříšském gymnáziu, od roku 1995 nesoucím jeho jméno, měli jako ma-
turitní otázku. Narodil se v Malých Svatoňovicích, prozaik, novinář, dramatik, esejista, také 
básník, kritik, překladatel, fi losof uznávaný u nás i ve světě. Ale jaký to byl člověk? Co třeba 
Karel Čapek a láska? Dnes v literárním okénku aspoň střípek do této bohaté mozaiky. 

LITERÁRNÍ DUCH DOBŘÍŠSKA

Pohřeb padlých partyzánů, Václava Svobody 
a Františka Průši

Rakve s posledními obětmi v Dobříši

Příjezd Rudé armády
Karel Čapek a osudová žena 

(5. prosince 1920)
Uvědomuji si dnes s úžasnou silou, že včera se mezi námi něco změnilo. Aspoň ve mně. Bylo to při 
představení Holčičky. Je před námi něco víc než dosud. Musíme spolu pracovat. Olgo, já cítím, že pro-
to jsme se sešli. Chtěl bych, abych mohl říci, že to poroučím. Olo, ode dneška mi musíte dát každou 
novou roli, kdyby byla sebemenší, abych mohl s Vámi myslet a s Vámi pracovat. Rozumějte mi, nechci 
a nemohu Vás něčemu učit, a Vy toho nepotřebujete; ale chci Vám být zrcadlem, před kterým byste 
rostla do velikosti, a povzbuzením, a soudruhem v práci, chci Vám být režisérem, chci spolutvořit Vaši 
dráhu. Olo, z Vás musí něco být; jste tak převzácná látka, že tím nyní hrozně trpím, že do ní zasahují 
ruce tak neinteligentní a tak bez lásky, jako jsou ty, které Vás vedou hereckou drahou. Olo, musíte mi 
dovolit, abych na Vás a s Vámi pracoval; jste mladá, a já mám hrůzu z toho, že by Vás utvářeli ti, kdo 
Vás nemilují a Vám ani nerozumějí. Musíte růst, musíte být něčím neobyčejným. Olo, mám Vás příliš 
rád; mně nestačí Vaše přítomnost, chci a musím se hluboko vrýt do Vaší budoucnosti.

(Úryvek z dopisu Karla Čapka, určený osmnáctileté Olze Scheinpfl ugové – Karel Čapek, 
Spisy XXIII, Korespondence II) 

Roku 1935 na výletě v Tyrolích jednou ráno 
zaťuká Karel Čapek na dveře v penzionu, Olga 
otevře a Čapek se jí anglicky zeptá: „Vezmeš si 
mě?“ Svatba se koná 26. srpna na vinohradské 
radnici. Jako svatební dar dostávají k doživot-
nímu užívání od podnikatele Václava Palivce 
(bratr Čapkova švagra, básníka Josefa Palivce) 
vilu Na Strži. 
Karel si Dobříšsko zamiluje. Na Strži odpočívá, 
zahradničí, tráví čas s Olgou Scheinpfl ugovou, 
setkává se tady s rodinou bratra Josefa, s přá-
teli, ale hlavně zde tvoří. Jeho žena je pro něj 

velkou inspirací. Tato životní etapa patří k jeho nejšťastnějším. I když Karlovi zbývají pouhé tři roky 
života, odkaz, který zde zanechá, je živý až do dnešních dní. 

KULTURA A SPOLEČNOST

Informace k programu KD Dobříš – Dobříšské májové 
slavnosti jsou zrušeny!!! 
Ačkoli je situace ohledně epidemie poněkud optimističtější než před měsícem, stále platí zákaz po-
řádání kulturních a společenských akcí. 
V souladu s vládním harmonogramem uvolňování restriktivních opatření, který byl zveřejněn 14. 4. 
2020, jsme nuceni zrušit nejen květnový program kulturního střediska, ale po dohodě s vede-
ním města i tradiční Dobříšské májové slavností. 
Konkrétně:
• rušíme Divadelní festival ochotnických souborů (15.–22. 5. 2020) 
• jsou zrušeny Dobříšské májové slavnosti (23. 5. 2020)
• rušíme koncert veselé dvojky Vasilův Rubáš (30. 5. 2020)

Pokud to situace dovolí, plánujeme za jasných pravidel otevřít od 25. 5. Muzeum hraček 
na zámku a obnovit služby Depozitu Muzea města Dobříše pro veřejnost.
Upínáme se k termínu 8. červen, odkdy bychom snad za určitých, přesně defi novaných podmínek 
mohli program opět nastartovat. Držme si palce, už se na vás v KD moc těšíme…

V závislosti na vývoj epidemiologické situace může být náš program aktualizován nebo dopl-
něn. Mějte se všichni krásně, zůstaňte zdraví a optimističtí. 
Těšíme se na vás...

Jindra Kastnerová, ředitelka KS Dobříš
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Něco málo střípků z komunikace 
žáků a rodičů ze „staré“ školy 
(neupraveno)
Vzkazy od žáků 

• Vojta: „Paní učitelko, kolik Vám je let?“
 Já: „To ti neřeknu, já už jsem stará.“
 Vojta: „To ne, vy jste jenom mladá už moc 

dlouho.“
• Až přijdu do školy, políbím lavici…
• Dobrý den paní učitelko, omlouvám že jsem 

nebil opět na hodině AJ nejde mi se přes han-
gouts k vám připojit, ale alespon se učím sa-
movolně.

• Dobrý den paní učitelko, přečetla jsem první 
knihu a udelala jsem zápis :-) čtení mně zača-
lo bavit a uš se teším na další knihu :-D

Přerušení výuky …

Toto divadelní představení bylo jednou z posledních aktivit před nařízením vlády a zrušením výuky 
na školách, a to až do odvolání. Akcí a projektů jsme pro naše žáky měli připraveno mnoho, bohužel 
se zatím nemohou uskutečnit. Jen namátkou jmenuji plavání, Den Země, canisterapii, Veselé zoub-
ky, Měsíc knihy, výlet do zábavního parku Mirakulum, na Svatou Horu v Příbrami, projektový den 
Čapek ve spolupráci s „Čapkárnou“, divadelní představení ve spolupráci s MAS a jiné. 
Troufám si tvrdit, že nás překvapila naprosto nová a neznámá situace, která vedla k zamyšlení a pře-
hodnocení současného stylu života. Je nová úplně pro všechny, všichni se učíme a hledáme mož-
nosti k řešení současných problémů, především ale trávíme více času spolu v rodinách. 
Přešli jsme postupně na výuku na dálku a s touto situací se snažíme vyrovnat, jak nejlépe to zvládá-
me, my učitelé, asistenti pedagoga, ale také rodiny našich žáků. 
Pod dojmem zpráv o šířícím se koronaviru si uvědomujeme, že učení dnes není tou největší priori-
tou. Jde teď v první řadě o naše tělesné a duševní zdraví, které si musíme chránit více než kdy jindy. 
Věřím, že s dětmi, našimi žáky, všechno to, co je náročné pro výuku na dálku, zvládneme dokončit 
a procvičit, až se budeme moci vrátit do školy. 
Přejeme vám mnoho sil ke zvládnutí této náročné situace.

Mgr. M. Fejtová Krajská

Výlet za kulturou 
Dne 3. 3. 2020 jsme se vypravili 
do příbramského divadla na 
divadelní hru „Jak jsem vyhrál 

válku“. Děj se odehrával za války, a i přesto, že je 
to téma vážné, toto byla komedie. Hlavní posta-
vu hrál známý moderátor Aleš Háma, se kterým 
jsme se po představení v zákulisí vyfotili. Hra 
nás pobavila a návštěvu Příbrami jsme zakončili 
v cukrárně porcí výborné zmrzliny. Těšíme se na 
další projekty a mimoškolní akce.

Žáci a žákyně 8. a 9. ročníku

Jak se vidíme a nescházíme…, ale scházíme si…
Už druhý měsíc je naše 
škola uzavřená a my stále 
učíme na dálku. Postup-

ně jsme si zajeli systém, ve kterém fungujeme 
a díky kterému posíláme dětem zadání učiva 
a dáváme jim zpětnou vazbu. Využíváme také 
možnost tzv. videokonferencí, a to na mnoho 
způsobů.
Jedním z nich jsou porady, kdy jednou až dva-
krát týdně společně sdílíme své postřehy a ře-
šíme nezbytné pedagogické či provozní věci. 

Využíváme i externího poradce, který nám tou-
to cestou pomáhá s technickými záležitostmi 
on-line výuky.
Nedílnou součástí naší práce se stala také video-
setkání s dětmi, při kterých mají prostor pro to, 
aby se spolu mohly alespoň touto cestou vidět. 
Je na nich znát, jak jim chybí kamarádi. Většinou 
je tento čas vyhrazen pro to, aby děti mohly říct, 
co mají na srdci, co zažily nebo na co se těší. Ba-
víme se ale také i o učivu a dovysvětlujeme to, 
co je nejasné.

Vzkazy od rodičů

• Davídek Vám posílá velký pozdrav a prý se mu 
stýská po škole.

• Nikolka vás moc pozdravuje, těší se zase na 
učení s vámi, protože s mamkou to žádná zá-
bava není:-)

• Rozárka Vás také moc zdraví a taky se jí moc 
stýská. Ve škole ji to baví víc s Vámi a s dět-
mi 

• Milá paní učitelko, dostal se mi do ruky velmi 
inspirativní email. Podotýkám, že to není náš 
případ. My učíme děti výhradně cizí jazyky, 
abychom mohli emigrovat někam do civiliza-
ce.  Mějte hezký den. 

• Posíláme pozdravy i foto v příloze, jak se Va-
lentýna učí, trochu více to má na salámu.

• Jinak se snažíme chodit ven a učit se i jiné do-
vednosti, třeba vařit a pect:0)

• Paní učitelko, Matýsek chtěl nakreslit celou 
třídu, nějak to nestihl, jste tam vy a on, ostatní 
děti jsou ty černé tečky na koberci. 

Eva Cacková

Zápis do 1. ročníku
V tuto chvíli skončil zápis do 
1. ročníku pro školní rok 2020/21. 
Děkujeme všem, kdo jste si vy-
brali naši školu .

Od 1. září 2020 budou otevřeny tři první třídy.
Na nové prvňáčky se těší paní učitelky: 
Mgr. Helena Štípková, Mgr. Jiřina Zorková 
a Mgr. Jana Štrausová.

Schůzka rodičů budoucích prvňáků se usku-
teční 9. června 2020 v 15.30 hodin v jídelně 
školy.
Sledujte také aktuální informace na www strán-
kách školy.

Mgr. Jana Kvídová

Specifi ckými setkáními jsou konverzace s naším 
rodilým mluvčím Thomasem, který se několikrát 
týdně věnuje malým skupinkám páťáků a šesťá-
ků a prohlubuje jejich schopnost běžné anglic-
ké konverzace.
Vrcholem našeho „virtuálního světa“ byly ov-
šem Velikonoční dílny, které tradičně pořádáme 
před každými Velikonocemi. Tak přece to letos 
nevzdáme! Přes zavřené školy se sešlo více jak 
80 žáků a spousta učitelů, asistentek a vycho-
vatelek v jedné on-line učebně. Děti si mohly 
vybrat z velkého množství dílen a rozhodnout 
se, kolik kterých výrobků vyzkouší. U všech 
našly nejen seznam potřebných pomůcek, ale 
i video, které pro ně dospěláci natočili. A tak na 
„Škaredou středu“ vstupovali do obýváků a ku-
chyní skrze počítače naši učitelé, naše asistentky 
a vychovatelky, aby trpělivě provedli děti celým 
postupem. Nabídka dílen byla opravdu pestrá – 
lahodný mazanec s Pavlem, píšťalka s Hankou, 
zajíc jako „poleno“ s paní ředitelkou, … A děti 
byly hrdé na to, že to doma zvládly!
Všechna tato setkávání jsou určitě dobrým 
nástrojem, jak být v kontaktu. Ale stejně už se 
všichni moc těšíme na to, až budeme moci být 
spolu „doopravdy“.

Mgr. Markéta Svobodová, 
učitelka ZŠ TRNKA

Pozdrav z 2. mateřské školy Dobříš

Milé děti, vážení rodiče a přátelé naší mateřské 
školy. Srdečně vás všechny zdravíme prostřed-
nictvím Dobříšských listů. V této „jiné“ době, 
kdy jsme kvůli nouzovému stavu v naší vlasti 
nuceni zůstávat spíše doma, nezahálíme. Na 
počátku pandemie řada našich paní učitelek 
nelenila a našila spousty roušek. Část z nich 
se hodila pro kolegyně z mateřské školy. Velká 
část z nich pak (250 kusů) byla ušita s úmyslem 
pomoci babičkám a dědečkům do pečovatel-
ského domu v Dobříši, kterým naše děti chodí 
ve vánočním čase zpívat a tančit. Po uzavření 
mateřské školy byly prostory uvnitř nově čistě 
vymalovány a vymyty, dezinfi kovány všechny 
stavebnice, hračky a pomůcky pro výuku dětí.
V další etapě se aktivity naší mateřské školy pře-
sunuly na webové stránky, kam jsme nově při-
dali rubriku „Příprava na školu“ a děti s rodiči zde 
mohou najít užitečné odkazy a tipy, co s dětmi, 
hlavně s těmi, které se právě připravují na ná-
stup do základní školy (www.msdobris.cz).

pokračování na straně 16
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Květen, knihovna 
a korona

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, v čase 
ochranných opatření pracuje knihovna v módu 
náhradních služeb, nicméně jsme nachystaní 
(téměř) na vše. Termín znovuotevření knihovny 
je pochopitelně závislý na vývoji situace, proto 
než k nám vyrazíte, ověřte si, prosím, že máme 
opravdu otevřeno. Standartní programy se 
mohou realizovat až v případě zmírnění karan-
tény a jejich termín se může dle potřeby posu-
nout!!! Aktuální informace se dozvíte na www.
knihovnadobris.cz nebo facebooku knihovny, 
můžete nám také zavolat či napsat dotaz.

NÁHRADNÍ SLUŽBY KNIHOVNY
ROZVOZ KNIH AŽ NA VÁŠ PRÁH
Po dohodě vám v rámci Dobříše rádi dovezeme 
balíček knih. Naši čtenáři z okolí z Dobříše se na 
nás mohou obrátit telefonicky či písemně a jistě 
pro ně najdeme uspokojivé řešení. Víme, že ži-
vot bez knih je o jednu dimenzi chudší…

JAK SI OBJEDNAT KNIHY Z KNIHOVNY 

foto: archiv knihovny
1. Pokud chcete knihy dle našeho doporučení 

nebo cokoli z beletrie od určitého autora, je to 
jednoduché. Máte-li ale zájem o konkrétní titu-
ly, prosíme o prověření předem, zda jsou knihy 
dostupné. Budeme-li to muset prověřovat my, 
nestihneme uspokojit všechny zájemce.

2. Knihy si můžete objednat těmito způsoby:
a) vhodit lísteček do schránky knihovny  

(vhoz vedle vchodu)
b) e-mailem
c) telefonicky
d) sms na č. 777 299 044

JE MOŽNÉ PŘEČTENÉ KNIHY VRÁTIT?
Bohužel, z bezpečnostních důvodů zatím knihy 
není možné vracet.

LIMIT VÝPŮJČEK E-KNIH NAVÝŠEN
Podařilo se nám vyjednat navýšení počtu e-knih 
pro čtenáře naší knihovny! Po dobu uzavření 
knihovny si můžete zdarma půjčit 6 knih na 31 dní 
(oproti původním třem knihám na tři týdny).

POHÁDKY Z KNIHOVNY (pondělí / středa)

foto: archiv knihovny

Otázky redakce pro knihovnu
Městská knihovna v Dobříši funguje již od 
roku 1864. Měla již někdy zavřené dveře pro 
své čtenáře tak dlouho? 
Ano – ačkoli se tomu knihovna vždy bránila, 
někdy to nešlo jinak. V loňském roce při rekon-
strukci sportovní haly jsme měli zavřeno více 
než dva měsíce, stěhování knihovny v roce 
1996 do sportovní haly také tehdejší knihovníci 
zvládli během letních prázdnin a v roce 1986, 
kdy knihovna vyhořela, byla uzavřena téměř pět 
měsíců.
Jaké bylo nejtěžší období knihovny? Co mu-
sela ve své více než 150leté historii překo-
nat? 
Určitě největší ranou byl právě požár v roce 
1986, který vznikl poruchou elektroinstalace 
a při němž shořela část fondu, hlavně regionál-
ního charakteru.
Každý měsíc jsme v DL četli pozvánky na 
spoustu kulturních akcí pro děti i dospělé. 
Kam chodíte na nápady? Kdo je organizuje? 
Jak vybíráte, koho pozvat a co uspořádat? 
Organizování akcí je týmová práce, většina pro-
gramů knihovny je vzdělávacích. Jako lektory 
se snažíme zvát významné osobnosti z regionu 
i z celé republiky.
Budete přesouvat avizované akce z března 
a dubna na jiné období? 
Náš kalendář je pevně naplněný do konce roku, 
akce není kam přesouvat, pojedeme dál podle 
našeho harmonogramu. Ty nejzajímavější pro-
gramy se pokusíme zrealizovat v příštím roce.
S čím vám mohou vaši čtenáři nebo účastníci 
vašich akcí v současné době pomoct? 
Víme, že tato situace pro naše klienty není snad-
ná, prosíme je o trpělivost a vstřícnost. Napří-
klad není možné přečtené knihy vracet, jsou 

kontaminované a musí být 5 dnů v karanténě. 
Vrátit knihy do knihovny budou moci čtenáři až 
po jejím otevření. 
V době uzavřené knihovny jste připravili ná-
hradní program. O jakou službu je největší 
zájem?
Je zájem o rozvoz knih, do dnešního dne jsme 
připravili a rozvezli knihy téměř stovce čtenářů. 
Je zájem o čtení pohádek a čtení pro prvňáčky 
na FB a webových stránkách, o virtuální výtvar-
né dílny.
Kolik knih nabízíte v elektronické databázi? 
7 570 elektronických knih ke stažení, většinou 
jsou to novinky a náš čtenář si může půjčit  
6 e-knih měsíčně.
Kdo knihy rozváží? Kdo namlouvá příběhy?
Jsme malá knihovna, kde se všichni musí zapo-
jit, všichni musí zvládnout všechno a nahradit 
druhého, ale každý se cítí být dobrý v něčem 
jiném. Romana nejčastěji čte dětem, výtvarné 
dílny připravuje a realizuje Jíťa a v rozvozu knih 
se střídáme. 
Co byste chtěli svým čtenářům vzkázat nebo 
doporučit? 
Na své čtenáře se už moc těšíme. Nové knihy 
pro ně nakupujeme a zpracováváme, pro teen-
agery máme připravené překvapení a plánu-
jeme rozšíření pracovní doby o prázdninách, 
abychom návštěvníkům knihovny vynahradili 
období karantény.

Odpovídala Kateřina Pechová, 
ředitelka

Poznámka redakce: 
Městská knihovna od 27. dubna obnovuje svůj 
provoz v mimořádném režimu.

KULTURA A SPOLEČNOST

Pozdrav z 2. mateřské školy Dobříš

pokračování ze strany 15
V současné době úsilí zaměstnanců školy smě-
řuje k úklidu prostor mateřské školy, ke třídění 
hraček a pomůcek a jejich novému uspořádání, 
na což v průběhu náročného školního roku ne-
zbývá čas. Aktivně se vzděláváme prostřednic-
tvím odborných internetových portálů, čteme 
pedagogické tituly a přemýšlíme o naší práci 
z mnoha úhlů pohledu. Chtěli bychom s dětmi 
více navštěvovat okolní přírodu, poznávat 
v  reálu přeměnu krajiny během ročních dob, 
trávit hodně času na nádherné školní zahradě, 
nyní oživené novými vrbovými stavbami – viz 
foto. Na děti čekají i nové dílničky na tvoření.
Chystáme se na zápis nových dětí do mateřské 
školy, který letos poprvé po 53 letech historie 
školy bude bez přítomnosti dětí. Informace 
o  chystaném průběhu zápisu naleznou rodiče 
na stránkách naší školy. Věříme, že pro většinu 
zákonných zástupců nebude letošní distanční 
forma problém, neboť většina z nich je v ICT 
technologiích zběhlá.
Mateřská škola bez dětí je nyní velice prázdná 
a  smutná. Všichni zaměstnanci se těší na oka-
mžik, kdy tato „jiná“ doba skončí a znovu se se-
jdeme. Těšíme se na okamžik, kdy se škola rozzá-
ří dětským smíchem, zpěvem a tancem. 

Zaměstnanci 2. mateřské školy Dobříš



KVĚTNOVÉ PROGRAMY 
 (realizace dle vývoje situace) 

Výtvarná dílna s Jíťou: BABOČKA KORÁLKÁČ 
– pondělí 4. 5. od 12 do 17 hodin
Co by to tak mohlo být??? Je to tak, blíží se mo-
týlí čas… A s ním přilétá i Jíťa. Jako vždy vstup 
volný, materiál zdarma.

Dobříš čte dětem: O HLOUPÝCH ČERTECH 
A CHYTRÉM ŠEVCI – středa 6. 5. od 17.00
Vtipná pohádka Beneše Methoda Kuldy v podá-
ní Divadla Knihovna. Doporučujeme zejména 
pro děti od 5 do 10 let s doprovodem. Vstup 
volný.

Malá dobříšská univerzita: ČERNOBYL 
– čtvrtek 7. 5. od 17.00

foto: Josef Vácha 
Cestovatel a fotograf Josef Vácha navštěvuje 
Černobyl opakovaně a poví vám o něm spoustu 
zajímavostí. A co neřekne on, řeknou jeho fot-
ky… Vstupné 60 Kč; káva / čaj v ceně.

KNIHOMRNĚ START – pondělí 25. 5. od 10.00
Chcete, aby vaše dítě mělo výborný školní pro-
spěch? Čtěte mu, veďte ho ke čtení a voďte 
ho do knihovny. Speciální program pro rodiče 
s dětmi od 0 do 4 let s rytmy, melodiemi, říkadly, 
divadelními, pohybovými i společenskými prv-
ky; cílem je zatraktivnit čtení a služby knihov-
ny již nejmenším dětem, podpořit vyjadřovací 
i jiné schopnosti dítěte a pomoci dítěti vytvořit 
si dobrý vztah k češtině. Každý měsíc nové bás-
ničky, písničky i pohádka!
Pokud se nám ozvete, nabídneme vám místo ve 
skupině stejně starých dětí – můžete však přijít 
i bez přihlášení ve výše oznámeném termínu.

Výtvarná dílna s Jíťou: KOUZELNÝ TALISMAN 
– pondělí 1. 6. od 12 do 17 hodin
Komu by se nehodil talisman pro štěstí? A vlast-
noručně vyrobený, ten vás bude chránit a plnit 
vaše přání úplně sám… Jako vždy vstup volný, 
materiál zdarma.

Malá dobříšská univerzita: PETRA PROCHÁZ-
KOVÁ – čtvrtek 4. 6. od 17.00
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Rodiče jsou momentálně tak vytížení zapoje-
ním do výuky svých dětí, že už jim někdy ne-
zbývá síla na pohádku na dobrou noc pro ty 
menší. Dvakrát týdně ji on-line přečteme za 
vás! Pár už jich najdete na našem webu a fb, 
další přibudou.

ČTĚTE S NÁMI JACKOVI: O MODRÉM SVĚTLE 
(úterý / čtvrtek)

foto: archiv knihovny
Společné čtení s vašimi prvňáčky a druháčky 
on-line z krásné knížky Daniely Krolupperové, 
kapitolu po kapitole vždy v úterý a ve čtvrtek na 
webu a facebooku knihovny.

VÝTVARNÁ DÍLNA S JÍŤOU ON-LINE

foto: archiv knihovny
Dokud se v knihovně neotevře dílna skutečná, 
minimálně jednou měsíčně se můžete s Jíťou 
propojit v dílně virtuální. Že vám chybí Jítina 
pomocná ruka? Nemějte obavy – instruktáž je 
tak srozumitelná, že to určitě zvládnete.

KNIHOMRNĚ V SÍTI 

foto: archiv knihovny
Alespoň jednou měsíčně skromná náhrada za 
živý knihomrněcí program – informace o  ter-
mínu rozesíláme členům programu Přátelé 
knihovny.

RUČPRČKY 
Lektorka Lenka Kšanová pracuje ve zdravot-
nictví, a tak se dá první ručprčkové setkání 
v knihovně předpokládat (snad) v září. Prozatím 
však nabízí tipy on-line, které rozesíláme čle-
nům programu Přátelé knihovny. Více informací 
na tel. 777 299 044.

foto: archiv P. Procházkové
Novinářka, válečná zpravodajka, humanitární 
pracovnice. V Česku založila s Jaromírem Štěti-
nou nezávislou novinářskou agenturu Epicen-
trum, v Grozném dětský domov pro válečné 
sirotky a pak zase u nás s Janou Hradilkovou ob-
čanské sdružení Berkat na pomoc nejen dětem 
a ženám v Čečensku a Afghánistánu a uprch-
líkům, žijícím v ČR. Před rokem a půl opustila 
Lidové noviny a začala pracovat pro nezávislý 
Deník N. Vypadá to, že by měla o čem vyprávět 
několik týdnů, tak nepromeškejte ani chvilku 
z její vzácné návštěvy na Dobříši! Vstupné 60 Kč; 
káva / čaj v ceně.

TIBETSKÝ OBCHŮDEK V KNIHOVNĚ 
– prodlouženo do konce května
Knihy, odznáčky, samolepky, modlitební pra-
porky, velké prapory… Koupí tohoto zboží pod-
poříte neziskovou organizaci Lungta, která se 
v naší republice dlouhodobě věnuje podpoře 
tibetské kultury.

BOŽÍ (JAKO) BOŽENA – soutěž pro děti  
i dospělé o 12 000 korun! – jen do 30. 6.!
Pište, malujte, sochejte, foťte, natočte video… 
Jakékoliv originální umělecké dílo inspirované 
Boženou Němcovou má šanci vyhrát až 3000 Kč! 
Podrobná pravidla a přihláška v knihovně a na 
www.knihovnadobris.cz. Děkujeme za podporu 
firmě Bobcat DOOSAN!

KVĚTNOVÉ SVÁTKY: Ať je to s covidem tak či 
onak, v pátek 1. a 8. 5. je knihovna zavřena!

POMOC! Kniha vážně ohrožena covidem!
Knižní nakladatelé hlásí, že situace je vážná. 
Koupíme-li si každý třeba jen jednu knihu mě-
síčně, pomůžeme knihám a lidem kolem nich 
„přežít“ a sobě nebo někomu blízkému uděláme 
radost… Doporučujeme: Objednávejte knihy 
přímo u nakladatelů či dobrých knihkupců.

Milí čtenáři, přejeme vám fyzickou i psychickou 
odolnost v době virové a v dobách meziviro-
vých se na vás nedočkavě těšíme v knihovně, 
odkud vás za všechny zdraví 

Romana Bodorová

Obnova varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši
Pneumatické dvoumanuálové varhany z dílny 
Josefa Vanického z Třebechovic pod Orebem, 
postavené roku 1898, byly z důvodu nevratného 
poškození červotočem koncem 90. let minulého 
století odstraněny. Z varhan zůstala pouze méně 
poškozená pseudobarokní varhanní skříň, která 
bude využita pro vestavbu nového nástroje.
Výroby varhan se ujala varhanářská dílna Kán-
ský-Brachtl z Krnova.
Půjde o nástroj částečně inspirovaný dispozi-
cemi používanými v polovině 19. století. Var-

hany budou postaveny moderním způsobem, 
s moderní mechanickou trakturou a soudobým 
vzduchovým hospodářstvím.
Navrhovaný nástroj je koncipován s ohledem 
k  danému prostoru, bude mít dva manuá-
ly, 15  rejstříků a 987 píšťal. Cena nástroje je 
4 300 000 Kč.
31. srpna 2018 byla podepsána smlouva o dílo 
na zhotovení nástroje mezi římskokatolickou 
farností a dodavatelem varhan. 

pokračování na straně 18
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MAS Brdy–Vltava v čilé práci
I v dnešní těžké době pokračuje MAS Brdy–Vltava 
čile v práci. Od začátku povinnosti nosit roušky 
jsme sledovali, jak mnoho obyvatel, především 
ti starší, nemají sami možnost si roušky pořídit. 
Proto jsme se rozhodli zajistit distribuci roušek 
k potřebným. Touto cestou bychom chtěli vel-
mi poděkovat všem šičkám, které nám darova-
ly ušité roušky, a my je tak mohli roznést mezi 
obyvatele. Stejné díky patří také všem ochot-
ným lidem i organizacím, kteří poskytovali látky 
na šití roušek. Bez nich by nebylo z čeho rouš-
ky šít! Mohli jste si nás 2× týdně všimnout před 
dobříšskými obchody, jak roušky zdarma rozdá-
váme. Roušky jsme dávali jak jednotlivcům, tak 
lékařům, sestřičkám nebo do obcí v  regionu. 
Musíme také poděkovat panu Aleši Baráškovi 
a  příbramské Cowárně, kteří nám zdarma na-
bídli ochranné štíty. Společnými silami jsme 
tak v tuto chvíli rozdali v našem regionu téměř 
1 500 ks látkových roušek a 90 štítů.
Vykonáváme dále i naši standardní činnost. Uza-
vřeli jsme druhou výzvu na zabezpečení pěší 
dopravy v členských obcích. Do výzvy si podalo 
svou žádost město Dobříš, obec Ouběnice, obec 
Nová Ves pod Pleší a obec Rosovice. Všechny žá-
dosti jsme se zástupci obcí intenzivně konzulto-
vali. Projekty byly podány v celkové dotační výši 
9 879 314,26 Kč a v tuto chvíli jsou hodnoceny po 
formální stránce. Dále konzultujeme s Minister-
stvem zemědělství přípravu výzvy na podporu 
občanské vybavenosti obcí (dotace pro školy, 
hasiče, úpravy veřejných prostranství a podpora 
spolkové činnosti). O vypsání výzvy se dozvíte na 
našich webových stránkách: www.brdy-vltava.cz.
Aktivity v rámci spolupráce se školami a dětmi 
jsme museli hodně omezit. Přesto jsme s pe-
dagogy a jejich žáky dokázali společně sestavit 
čtvrté číslo regionálního školního časopisu DRB 
(Děti regionu Brdy). Časopis od dětí nejen pro 
děti, který jste již možná dostali nebo dostane-
te do svých poštovních schránek. Rádi bychom 
také poděkovali pedagogům při přípravě re-
gionální hry, kterou si budou moci děti v no-

vém školním roce zahrát. Hra bude zaměřena na 
náš region a rozdělena podle věku pro předškol-
ní děti, 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ.
Dále byla 20. dubna vypsána výzva ze Sociální-
ho fondu regionu Brdy–Vltava na dofinancování 
sociálních služeb v území MAS. Chtěli bychom 
poděkovat všem obcím, které do fondu přispěly: 
Borotice, Buš, Čím, Daleké Dušníky, Drevníky, Hři-
měždice, Chotilsko, Korkyně, Malá Hraštice, Mok-
rovraty, Nová Ves pod Pleší, Nové Dvory, Nový 
Knín, Obořiště, Ouběnice, Rybníky Stará Huť, Sla-
py, Svaté Pole, Velká Lečice a Županovice. Posky-
tovatelé soc. služeb si mohou do fondu zažádat 
nejpozději do 15. května. Žádosti je možné kon-
zultovat telefonicky na čísle 605 344 750 nebo po 
e-mailu brdy-vltava@seznam.cz.
Naše pracovní četa stále funguje. V současné 
době čistí les a staví oplocenky u Malé Hraštice. 
Pokračujeme také v konzultacích pro osoby, které 
se potřebují zorientovat na pracovním trhu. Mo-
tivační aktivity pro nezaměstnané a osobní kon-
zultace (např. pomoc při vyhledávání práce, dlu-
hová problematika) probíhají zatím v omezeném 
rozsahu. Pokud byste potřebovali pomoci s na-
lezením práce nebo v jiné problematice, prosím 
volejte 603 592 627. Stále plánujeme rekvalifikace 
pro nezaměstnané, pouze je v tuto chvíli musíme 
posunout do doby, až bude situace stabilní.
Naše aktivity můžete podrobně sledovat na htt-
ps://www.facebook.com/brdyvltava/.

Markéta Dvořáková, ředitelka

Obnova varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši

pokračování ze strany 17
Termín předání a převzetí díla je stanoven na 30. květen 2021, v den svátku Nejsvětější Trojice (pa-
trocinium kostela). V průběhu roku 2019 proběhly truhlářské práce na opravě a doplnění varhanní 
skříně včetně nosné konstrukce varhanního stroje, byly zhotoveny kovové píšťaly I. a II. manuálu 
včetně předintonace a vyrobeny dřevěné píšťaly. Práce pro rok 2020 jsou jednány v rozsahu zho-
tovení vzdušnice pro I. a II. manuál a vzdušnice pro pedál, výroby měchu, traktury hracího stolu, 
pedálnice a lavice.

Finanční sbírku na nové varhany pořádá Sdruže-
ní pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Troji-
ce v Dobříši. Sbírka byla odstartována v květnu 
2015 a ke konci roku 2019 dosáhla částky 3 mi-
liony 362 tisíc korun, což přestavuje 78 % ceny 
nového nástroje.
Více informací o dobříšských varhanách a způso-
bech financování, včetně možnosti adopce píšťal 
získáte na webových stránkách našeho sdružení 
www.varhanydobris.cz.
Již pátým rokem je pořádán cyklus „koncertů 
pro varhany“ určený všem přátelům a podpo-
rovatelům varhan. Tyto koncerty, které našly své 

posluchače, významně obohacují kulturní život v Dobříši a zároveň jsou podpůrným programem 
k zajišťování finančních prostředků.
Svým darem přispějete na stavbu nového nástroje, který na kruchtě dobříšského kostela bude znít 
pro slávu Boží po další staletí a vám i vašim potomkům bude vydávat svědectví o vaší účasti na 
společném díle po další generace.

Spolek pro 
obnovu varhan
Vážení přátelé a podporovatelé,
v této době z důvodu karantény přicházíme 
o nasmlouvané a plánované benefiční koncerty, 
které byly doprovodným programem a genero-
valy finanční zdroje veřejné sbírky na obnovu 
dobříšských varhan. Proto vám nabízíme jiný 
způsob finanční podpory, a to formou zasílání 
jednorázových nebo trvalých SMS.
Na základě námi splněných podmínek nám „Fó-
rum dárců, z. s.“ zařídilo pro získání finančních 
zdrojů využívat služeb DMS-Donors Message 
Service v ČR.
Chcete-li podpořit náš projekt, můžete zaslat 
dárcovskou jednorázovou SMS v hodnotách 
30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč na telefonní číslo 87 777 
(pro všechny operátory) a zprávu ve znění:
DMS mezera VARHANYDOBRIS mezera 30
DMS mezera VARHANYDOBRIS mezera 60
DMS mezera VARHANYDOBRIS mezera 90
Nebo dárcovskou SMS trvalou
DMS mezera TRV mezera VARHANYDOBRIS 
mezera 30
DMS mezera TRV mezera VARHANYDOBRIS 
mezera 60 
DMS mezera TRV mezera VARHANYDOBRIS 
mezera 90
Dárce může svoji trvalou podporu kdykoli dle 
svého uvážení bezplatně odvolat zasláním SMS 
ve tvaru STOP HESLO na 87 777.

Těšíme se na dobu, kdy se opět setkáme při po-
slechu krásné hudby. 

Za sdružení Ivo Kylar

Příměstské tábory
Pustý ostrov 10.–14. 8. 2020
Vesmír 17.–20. 8. 2020
Pro děti ve věku 6–10 let.
V ceně 1 900 Kč je zahrnut oběd a všechen ma-
teriál na programy.
Program probíhá v čase 8.30–16 hod.
Děti je možné přivést od 7 hod.
Tábor organizují dobříští skautští vedoucí.
Program bude probíhat v prostorách a okolí 
skautských kluboven Papežanky.
Kontakt
Přihlášky najdete na webu: dobris.skauting.cz
primestak.dobris@skaut.cz
Bára Bedřichová – tel.: 731 375 677

I přes výjimečnou situaci doufáme, že se tábor 
bude moci uskutečnit. Pokud by se situace změ-
nila, dáme všem přihlášeným vědět a poplatek 
jim bude v plné výši vrácen.
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Nejste v tom sami

Naše generace nikdy nezažila situaci, jakou 
právě prožíváme. Omezení, vnucená pandemií, 
dopadají na každého člověka. Co bylo v lednu 
samozřejmé, je nyní mimo dosah. Mnozí z nás 
se těžko vyrovnávají s narušením navyklé ruti-
ny, které navíc trvá už dost dlouho. Pro ty, kdo 
doma pečují o své blízké s demencí, je tento čas 
ještě těžší než pro ostatní. Vyzkoušené životní 
rytmy, které fungovaly, se náhle musí měnit, 
možnosti pomoci zvenčí jsou omezené a mo-
hou přijít chvíle, kdy na pečujícího dopadá po-

Květen v Dobříšku
Naše rodinné centrum Dobříšek je v době psaní tohoto příspěvku stále uzavřeno, 
ale už se nemůžeme dočkat doby, kdy se s vámi všemi opět osobně potkáme…
A jelikož pevně věříme, že realizace příměstských táborů bude o letních prázdni-
nách již umožněna, tak jsou stále otevřené registrace na příměstské tábory „Letem 
světem“, kam můžete svoje děti zapsat. Veškeré informace naleznete na www.dob-
risek.cz.

Rádi bychom vám v tomto nelehkém období nabídli možnost skype poradenství zdarma s našimi 
odbornými poradkyněmi na různá témata. V případě zájmu nás stačí kontaktovat na tel.: 608 906 559 
nebo e-mailu: info@dobrisek.cz a my vám skype setkání rádi zprostředkujeme…

Skřítkovské zprávy
Milí návštěvníci, je to už víc než měsíc, co jsme 
na základě rozhodnutí vlády museli naši hernu 
zavřít. Bohužel zavřeno budeme mít podle vše-
ho minimálně až do 8. 6. 2020; vše závisí na dal-
ším vývoji pandemie a rozhodnutí vlády. 
Pokud je to možné, prosíme o podporu. Jednou 
z možností, jak nás podpořit, je zakoupení naší 
kávy. Je to káva, kterou dovážíme jako zelenou 
kávu přímo z Hondurasu od pěstitele, v ČR si ji 
necháváme pražit a vám ji připravujeme u nás 
ve Skřítkově. Více informací a formulář pro ob-
jednání na https://www.duane.cz/elcafe.
Další možnosti podpory Skřítkova:
• zakoupení permanentky 10 vstupů / 600 Kč 

(platnost prodloužena na 1 rok )
• předplacení oslavy, pokud ji plánujete do 

konce roku 2020
• přihlášení dětí na letní tábory (červenec, sr-

pen 2020)
Pro více informací volejte 774 314 249 nebo piš-
te SZ, případně e-mail na info@skritkov.com.
Děkujeme! Spolu to zvládneme!

Plány na léto ve Skřítkově
O letních prázdninách plánujeme dva pří-
městské tábory. Předpokládáme, že příměst-
ské tábory bude možné o letních prázdninách 
realizovat. Vše sledujeme a v případě změn vás 
budeme včas informovat.

První tábor v termínu 27.–31. 7. 2020 bude na 
téma „Honba za pokladem“. Řešení různých 
úkolů, hádanek a záhad během celého týdne 
nás dovede až k POKLADU. Budou to dny plné 
dobrodružství, pohybu v přírodě, tvoření, her 
a  soutěží. Čeká nás i celodenní výlet, odměny, 
závěrečná diskotéka, malování na obličej, pře-
kvapení pro rodiče a mnoho dalšího.

Druhý tábor 24.–28. 8. 2020 na téma „Letní 
olympiáda“. 
V létě 2020 měla proběhnout letní olympiáda 
v Tokiu. Právě na toto téma bude zaměřen druhý 
tábor. Bude to týden plný pohybu, sportovních 
disciplín, povídání o historii olympiády spolu 
s tematickým tvořením. Plánujeme celodenní 
výlet, závěreční diskotéku, malování na obličej, 
odměny pro děti a překvapení pro rodiče.

Oba tábory jsou určeny pro děti od 6–12 let. 
Cena každého tábora je 2 750 Kč / dítě.
Co nabízíme v rámci táborů? Program pro děti 
přizpůsobený věku dětí ve skupině, hlídání od 
7.30 do 16.30 hod., bohatý program v čase 8–16 
hod., tematické tvoření, celodenní výlet, hry 
a soutěže, hodně pohybu, malování na obličej, 
odměny pro děti, disco a mnoho dalšího…
Denně je zabezpečená strava – 2× svačiny, oběd 
a pitný režim.
REZERVACE ve Sktřítkově, na FB Skritkov 
nebo na tel. č. 774 314 249.

Sledujte naše FB stránky nebo www.skritkov.com 
a dozvíte se vše včas.

Za tým Skřítkov 
Ing. Anna Englártová

Rodina a výchova – s Mgr. Bc. Kateřinou Neu-
bauerovou, DiS. 
• Jak zavést v rodině správný řád, aby v ní bylo 

všem dobře?
• Prarodiče či partner/ka vidí výchovu jinak než 

vy? Co s tím?
• Vaše partnerství prochází krizí. Přicházejí po-

city osamění, neporozumění, časté konflikty. 
• Když rozvod, tak jak se domluvit, aby děti byly 

rozvodem co nejméně zatížené? 
• Komunikace v péči o děti v rozvodovém ří-

zení a po rozvodu. Jak dětem o rozvodu po-
vědět?

• Rodičovství vypadá jinak, než jste si předsta-
vovali. Cítíte se vyčerpaní, unavení? Jak najít 
úlevu? 

• Děti jsou neklidné, vzteklé, žárlí na sebe, zlobí 
více, než snesete. 

• Miminko, batole, puberťák, bytosti z jiné pla-
nety, ne pouze lidé v jiné životní etapě, v jiné 
životní roli? 

• Proč miminko neustále pláče, nespí, když má 
spát tolik hodin denně? Umístit batole do mi-
niškolky? 

Látkové a nelátkové závislosti – s Mgr. Evou 
Přibylovou 
• Tráví vaše dítě příliš času hraním PC her, na 

internetu či mobilu?
• Nevíte, jak poznáte, kdy je to již problém?
• Nevíte, jak ho řešit?
• Máte podezření, že vaše dítě experimentuje 

s omamnými a psychotropními látkami?
• Kde jsou hranice mezi experimentem a pro-

blémem?
• Trápí se vaše dcera nebo syn ohledně své 

váhy? Má pocit, že by měl/a zhubnout? 
• Jak poznat, že vaše dítě má problém, s nímž si 

neví rady?
• Chcete přestat kouřit a nevíte jak na to?
• Existuje rozumná míra pití alkoholu? Kdy je to 

již moc?

Sociálně právní poradenství – s Mgr. Danie-
lou Koubkovou 
• Potřebujete pomoci zorientovat se na trhu 

práce? 
• Napsat životopis?
• Řeší vaše děti brigády? 
• Chcete porozumět druhům a rozdílům v pra-

covních poměrech? V každém pracovním po-
měru najdete výhody i nevýhody.

• Potřebujete se zorientovat v sociálních dáv-
kách v případě nezaměstnanosti nebo při 
péči o své blízké? 

Rodinné centrum Dobříšek, z. s., se sídlem 
Na Nábřeží 1650, Dobříš. 
Telefon: 608 906 559, e-mail: info@dobrisek.cz, 
web: www.dobrisek.cz, FB: www.facebook.com/
dobrisek.

cit, že zůstal opravdu na všechno sám. Je však 
třeba využít všech možností, které se nabízejí.
Nabízíme podporu domácím pečujícím, kteří by 
rádi získali informace či si v nějaké situaci nevě-
dí rady. Obvyklá setkání pečujících, která pořá-
dá organizace Dementia I.O.V., z. ú., bylo nyní 
nutno dočasně pozastavit. I když se nemůžeme 
setkat osobně, pořád jsme připraveni pomoci 
vám, jak jen bude v našich silách.
Pokud potřebujete nějaké konkrétní informace, 
radu nebo si třeba jen popovídat, jsme tu pro 
vás na telefonu či e-mailu.
Nabízíme vám i možnost prohlédnout si na na-
šich stránkách blog, v němž paní Markéta po-
pisuje své vlastní zkušenosti. Naleznete jej na 
adrese: http://dementia.cz/blog/.
Společně se dá vše zvládnout snadněji.

Těší se na vás Hana Bělohlávková, 
koordinátorka neformální péče

telefon: 731 022 091, e-mail: dobris@dementia.cz
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Dobříšská fotbalová legenda by oslavila 
28. března 2020 90. let

Pan Josef Vitásek už jako školák miloval fotbal a především „fot-
balovou branku“, takže ho jeho starší bratr František v roce 1944 
přihlásil do žákovského mužstva SK Dobříš. V roce 1947 už chytal 
za dorost, a když v roce 1948 tragicky zahynul brankář Hostomic, 
byl zapůjčen do tohoto mužstva. Zde chytal jak za dorost, tak i za 
muže. Po této pro něj úspěšné brankařské škole, kdy si zachytal i za 
dorostenecký výběr Podbrdské župy v předzápase mezistátního 
utkání Českoslovenka s  Francií v Praze na Letné, se vrátil v  roce 
1950 na Dobříš, kde se v brance střídal s bratrem Františkem. Po vo-
jenské službě, kdy chytal za PDA Orlová, se i přes nabídky vrátil na 
Dobříš, která hrála v té době I. A třídu a později v 60. letech i župní 
přebor, což byla třetí nejvyšší soutěž. V tomto období patřil Josef 
Vitásek mezi nejlepší brankaře a byl několikrát vybrán do výběru 
Středočechů k mezinárodním zápasům. Dokonce nastoupil v bran-
ce československého národního mužstva v přípravném utkání hra-
ném během soustředění v Příbrami.

Josef Vitásek odchytal 1 150 fotbalových zápasů a k tomu ještě 800 v hokejové brance. S aktivní čin-
ností skončil po úrazu levé ruky v roce 1976. V roce 1968 začal i s trénováním „A“ mužstva Dobříše, 
které trénoval s přestávkami 17 let. Dobříš pomáhal zachraňovat od sestupu do I. B třídy a následně 
byl u postupů do krajského přeboru a v roce 1988 do divize. K trénování se vrátil na Dobříši ještě 
v roce 1998, kdy trénoval „B“ muže, a trenérskou kariéru zakončil symbolicky v den svých sedmde-
sátých narozenin. Jako trenér se angažoval i v mládežnických výběrech Středočeského kraje a České 
republiky, byl i instruktorem při školení trenérů. V roce 1995 byl v Paláci kultury v Praze vyznamenán 
ČMFS prestižní cenou Dr. Václava Jíry „Rytíř fotbalu 1995“.
V závěru své životní pouti si splnil ještě jeden společný sen, který připravoval se svým bratrem Fran-
tiškem, a to knihu o dobříšském fotbale, která nakonec vyšla při oslavách 80 let fotbalu na Dobříši.

Prostě fotbal provázel Josefa Vitáska a jeho rodinu po celý život a vůbec ho nemrzelo, že nesbíral 
ocenění na slavných stadiónech a v mužstvech velkých jmen. Radost z dobrých výsledků, přízně 
fanoušků a sportovních přátelství mu byly vším, a proto si zaslouží tuto vzpomínku.

Jan Soukup

Lesníkům chybí peníze na obnovu lesů. Sbírka jim může pomoci

Lesy jsou v posledních letech těžce zkoušeny 
suchem a kůrovcem a majitelé lesů jsou kvů-
li kalamitě nuceni těžit více dřeva. Dle Zelené 
zprávy 2018 Ministerstva zemědělství se vytě-
žilo 25,6  mil. m3 dřeva, což je po dlouhé době 
podruhé, co těžba dřeva v ČR převyšuje jeho 
přírůst (18 mil. m3). Aby majitelé lesů své lesy 
zachránili, musí sázet mnohem více stromků. 
Náklady se jim tak zvyšují. Jejich příjmy ale dra-
maticky klesly, protože aktuální výkupní ceny 
kulatiny spadly zhruba na polovinu. S touto 
situací si zejména drobní majitelé lesů umí jen 
těžko poradit. Na jejich podporu proto vyhlásila 
Nadace dřevo pro život sbírku Darujte stromeč-
ky lesu. Lidé mohou podpořit lesy po celé České 
republice, a to konkrétně u Dačic, Jíloviště u Pra-
hy, Jemnice, Kunštátu, Milešova nad Vltavou, 
Nového Knína a Opočna. 
Michal Pernica, který se stará o lesy u Nového 
Knína a Opočna, je vděčný, že lidé mají chuť 
pomáhat. „Les je naše kulturní bohatství. Bez lesa 
není voda, bez lesa není život. Kvůli kůrovcové ka-
lamitě teď můžeme o velkou část našich lesů přijít. 
Lesníci si už sami nepomohou a státní podpora 
nestačí. Budeme rádi za každou pomoc. Dělá-
me to pro sebe,” komentuje současnou situaci. 

Zároveň je podle něj potřeba naše lesy zachrá-
nit a kalamitní plochy znovu zalesnit, aby tu les 
zůstal i pro další generace. Na holiny vysazuje 
pestrou směs dubů, lip, javorů, jedlí a douglasek.
Princip sbírky je jednoduchý. Za každých daro-
vaných 25 Kč bude zasazen jeden stromek ve 
vybraném lese. Dárci mohou přispět na všech-
ny lesy, nebo si vybrat jeden jediný. Ať už podle 
lokality nebo podle druhu dřevin, které v nich 
lesníci plánují sázet. U darů od 300 Kč dostanou 
dárci darovací certifi kát a „zakoupené“ stromky 
mohou někomu symbolicky darovat. Na obno-
vu českých lesů už od prosince 2019 přispělo 
370 lidí. V současné době je vybráno více než 
půl milionu korun.
Cena 25 Kč za sazenici zahrnuje nákup a výsad-
bu sazenice a koordinaci sbírky. Na jeden hektar 
lesa je třeba vysadit průměrně 6 000 sazenic 
(přesný počet se liší v závislosti na typu stromu). 
Dospělého věku kolem 100 let se dožije jen 
zhruba každá dvacátá pátá sazenice. Cílem sbír-
ky je vybrat do konce roku alespoň milion Kč, 
to umožní pomoc se zalesněním 6 až 7 hektarů 
českých lesů. www.DrevoProZivot.cz

Redakčně zpracováno

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši  
oznamuje, že tradiční dobročinný bazar oděvů se letos v květnu nekoná.
Bazar se uskuteční až na podzim a termín oznámíme v DL měsíc před jeho konáním. 
Děkujeme za pochopení. 

Samuel Hejzlar, farář, tel.: 603 578 108 

Svou letošní 
premiéru na 
závodech stihly dva 
závodní aerobikové týmy

Leden, to byl měsíc plný pilování a soustředě-
ní se na nové závodní sestavy, s kterými jsme 
měli v plánu odstartovat novou závodní sezonu 
2020. Před námi byla účast na zhruba 25  zá-
vodech po celé České republice od února do 
června. Celkem 7 závodních týmů s trenérkami 
několik měsíců připravovalo nové sestavy od sa-
motných začátků, připravovala se témata, také 
hudba, dresy, vymýšlely se choreografi e a v tě-
locvičnách se několikrát týdně propracovávaly 
detaily sestav.

Hlavní start sezony pro závodní týmy byl pláno-
vaný právě na 14. března, kdy byl v České repub-
lice vyhlášen stav nouze. I přesto si dva závodní 
týmy ještě před tím stihly své medaile vybojo-
vat. Koncem ledna se vydal nejmladší tým be-
njamínků svou sestavou do Českých Budějovic 
na závod Česko se hýbe. Závodnice v letošním 
roce postoupily do starší kategorie a konkuren-
ce byla vysoká, ale i tak zvládly se svou novou 
tematickou sestavou „Šachy“ vybojovat stříbrné 
medaile. O měsíc později si pak z příbramského 
závodu Začni s mistry odvezly medaile zlaté. 
Svou premiérovou sestavu „Ženy v běhu“ stihl 
představit i tým juniorek, který na závodě Mis-
try s mistry v Českém Brodě vybojoval stříbrné 
medaile. 
Ostatní týmy se své premiéry bohužel nedočka-
ly. My však pevně věříme, že za pár týdnů bude 
vše opět na správném místě a my se ještě s větší 
radostí, chutí a vášní potkáme v tělocvičně, kde 
to máme všichni tak moc rádi. Všem v současné 
době přejeme pevné zdraví, pozitivní myšlení 
a především nezapomínejte ani v těchto dnech 
na aktivní pohyb, protože endorfi ny se dají vy-
plavovat nejen v tělocvičně! Aktuální informace 
o provozu studia naleznete na internetových 
stránkách www.aerobikdobris.cz a na ofi ciálním 
facebooku a instagramu. 

Tým lektorů ASOD
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Závodní družstvo C

Zdravíme všechny Dobříšáky v době pandemie. 
Jsme závodní družstvo C. Většina z nás se vě-
nuje gymnastice již 6. až 7. rokem. Začali jsme 
jako předškoláci (14 dívek a 1 chlapec). 6 z nás 
chodí do šestky, 1 do primy, 5 chodí do pětky, 
3 do čtvrté a 1 do třetí třídy. Naše trenérka Jitka 
Holcová má tedy co dělat, aby nás naučila vše, 
co potřebujeme do sestav, protože cvičíme ve 
4 kategoriích. Trénink máme 3× týdně po 2 ho-
dinách. Jezdíme hodně na závody. To nás baví 
ze všeho nejvíce. Předtím než vystoupíme jako 
jednotlivci či družstva před rozhodčí, musíme 
se na závody připravit. Trénink začínáme hrou. 
Nejvíce nás baví švédská vybíjená a opičí dráha. 
Potom se střídáme ve vedení rozcvičky. Někdy 
jedna z nás, jindy trenérka, záleží, na jaké prvky 
se zaměříme. Následují posilovací, zpevňovací 
a technické průpravy. Jsme také v projektu DNS 
(dynamická neuromuskulární stabilizace podle 
prof. Koláře) se studentkou fyzioterapeutkou 
Romčou, která s vybranými dívkami cvičí na 
správné držení těla a upevňuje stabilizační sys-
tém. Opravuje nás 1× týdně, pak cvičíme doma 
denně pod kontrolou rodičů. Pomáhá nám, 
i  když nás něco bolí, zatejpuje, promasíruje. 
Bude nás takto sledovat 3 roky, než dostuduje 
VŠ. Druhá skupina procvičuje DNS sama. Jednou 
za půl roku přijde na kontrolu fyzioterapeutka 
Blanka a pak se porovnají výsledky. V  2. hodi-
ně jsme rozděleni do skupin na nářadí, podle 
toho, co nám trenérka naplánuje, kdo a co bude 
nacvičovat. Od tohoto roku máme výhodu, již 
2× týdně nemusíme nářadí stavět a  bourat, je 
stabilně postavené v poště. Většinou máme 
všechna 4 nářadí, na kterých se vystřídáme 
během hodiny. Pilujeme sestavy a prvky sami. 
Kdo potřebuje pomoci, cvičí s trenérkou, která 
chytá třeba salta, fl iky. Na závěr tréninku se musí 
protáhnout všechny svaly, které jsme zatížili. 
Během roku jezdíme na soustředění, kde nás 
velmi baví skákat do molitanových jam, kterou 
u nás ve městě nemáme, a tak si ji přejeme. I vy, 
Dobříšáci, byste mohli skákat do těchto jam, 
i když nemáte průpravy, nic by se vám nestalo. 
Je to velmi bezpečné. Celoročně probíhá v na-
šem klubu soutěž o nejlepší gymnastku roku. 
Počítají se do ní výsledky všech závodů. My měli 

to štěstí, že v roce 2019 již po třetí obhájily prv-
ní 3 místa holky z naší skupiny. Je to proto, že 
nás naši rodiče moc podporují a vozí nás někdy 
i  2× o víkendu na závody. Někteří nám domů 
pořídili trampolíny, kladiny, hrazdy. Moc jim za 
to děkujeme, protože tento sport je sice nároč-
ný, ale my si bez sportování nedokážeme svůj 
volný čas představit. Zažíváme to teď v době 
Covid-19. Jsme neposedy. Když se dopoledne 
učíme, odpoledne si musíme zacvičit kdekoliv. 
Podívejte se na náš facebook, kde jsme nafoti-
li a natočili naše cvičení, a na facebook ČASPV, 
kde cvičíme s Mírou. Letos se s vámi asi na májo-
vých slavnostech neuvidíme. Nevadí, hlavně ať 
jsme všichni zdraví a brzy nás pustí z karantény 
do tělocvičny. 

Za tým C Kája Plasová a Lu Sedláková

Cvičíme se Sokolem z pohodlí domova
Dveře so-

kolovny jsou dosud 
zavřené a zatím stále 
nevíme, kdy se znovu 
otevřou. Dobříšská so-
kolovna nedisponuje 
venkovními prostory, 
kde by bylo možné si 
individuálně zacvičit, 
ale hýbat se můžeme 
i doma. Inspirací pro domácí cvičení v každém 
věku vám může být seriál #cvičímsesokolem, 
který naleznete na youtube. Sokolští metodici 
a youtuber Tomáš Touha vás provedou video-
lekcemi, abyste základní cviky cvičili správně, 
aby cviky byly co nejúčinnější a abyste si neničili 
tělo. V pořadu naleznete například lekce jógy, 
cvičení pro děti, home workout, jazz dance, 
správné cvičení výpadů, kliků a mnoho dalšího.
Pro rope skippařky a skippaře byl v dubnu po-

řádán Video cup 2020, kdy bylo možné soutěžit 
v rychlostním skákání přes švihadlo z pohodlí 
domova pomocí videa. Výsledky by měly být 
známy 7. května.
Mnoho akcí muselo být odpískáno, nicméně 
spousta událostí je stále ve hře, například Noc 
sokoloven, letní dětské tábory a soustředění.
Těšíme se, až se s vámi budeme moci setkat, ať 
už při cvičení nebo během nějaké akce.

Za T. J. Sokol Dobříš Gita Otavová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání 

Před 100 lety, dne 6. března 
1920, se narodil náš tatínek, 
ale i dědeček a praděde-
ček, pan učitel Cyril Velebil. 
Jako dlouholetý sportovec 
a později i předseda ho-
kejových rozhodčích Čech 
a  Moravy se zabýval tímto 
sportem celý život.

Jménem rodiny chceme poděkovat za gratula-
ce a dárky k tomuto výročí a za příkladnou péči 
ošetřujícího personálu Masarykova sanatoria 
Dobříš z oddělení 3B, kde se v současné době 
nachází. 

Brzké uzdravení přejí dcery Iva, 
Jaruška a syn Cyril s rodinami.

Dne 1. května 2020 oslaví 
významné životní jubile-
um, krásných 85 let, náš 
milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan 
Josef Pelikán. 

Vše nejlepší, pevné zdraví, 
mnoho štěstí, spokojenosti 

a životního optimismu do 
dalších let přeje celá rodina. 

V březnu 2020 oslavili nádherných 61 let společ-
ného života manželé Marie a Josef Pelikánovi. 
Přejeme jim ze srdce další společná léta prožitá 
ve zdraví, lásce a vzájemném porozumění. 

Dcery s rodinami.

Vzpomínky

Dne 3. května 2020 by se 
dožil 70 let můj manžel, 
pan Stanislav Švehla z Dob-
říše. Stále na něj vzpomí-
náme a moc nám chybí. 
11.  dubna to bylo už 7 let, 
kdy nás po těžké a dlouhé 
nemoci opustil.

Manželka Dáša a dcery 
Petra a Dáša s rodinami.

Dne 13. května 2020 by 
oslavil náš milovaný man-
žel, táta, dědeček a skvělý 
člověk Jan Máša 80. naro-
zeniny. 

Stále jsi v našich srdcích, 
vzpomínáme, rodina.
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Připomínka 100. výročí narození pana Cyrila Velebila 
z hokejového pohledu
Jsem rád, že mohu napsat pár slov o Cyrilu Velebilovi, který se postupně stal mým kamarádem 
a dlouholetým rádcem a spolupracovníkem v ledním hokeji. Jak to vlastně bylo? V roce 1957 jsem 
přišel do Dobříše do rukavičkářských závodů. Přijal jsem nabídku pracovat v této největší továrně 
na výrobu rukavic z usní na světě. Nastoupil jsem na místo konstruktéra strojů a tuto profesi jsem 
postupně rozvíjel dalších 40 roků.
V roce 1959 jsem se začal zajímat o lední hokej, brzy jsem převzal funkci sekretáře tohoto oddílu 
a zůstal jsem v ní až do dneška. Hokej mě spojil s Cyrilem Velebilem.

ný oddíl města Dobříše, ve spolupráci s okolní-
mi revolučními gardami, pokusil asi v nejsilněj-
ším střetnutí v Boroticích vytlačit jednotky SS, 
které sem pronikaly z Neveklovska a Benešov-
ska, kde se nacházel výcvikový prostor. Tento 
střet nakonec vedl k mírové dohodě mezi so-
větským velitelem města plukovníkem Petrovi-
čem a německým velením wehrmachtu o vol-
ném průchodu městem. Po  vytlačení vojsk 
SS z  Prahy však začaly z 9 na 10.  května tyto 
jednotky procházet naším městem a jejím oko-
lím, což nakonec vedlo k nejtěžším ztrátám jak 
povstalců a partyzánů, tak náhodných svědků. 
S nimi i ostatními mrtvými se místní rozloučili 
12. května během velkého pietního pohřbu, 
po kterém následovaly popravy členů SS ze 
strany vojáků Rudé armády u kostelíčku. To vše 
a mnohem více si můžete přečíst v knihách 
„Ještě není konec, bojujeme dál“ a v druhém 
doplněném vydání knihy „Dvakrát ukradený 
Dobříš“. Obě jsou k dostání v informačním stře-
disku, knihkupectví Houbalová anebo trafice 
U Davida. 

Petr Kadlec

75 let od osvobození dobříšského zámku
V letošním roce, 5. května, slavíme 75 let od 
konce druhé světové války a také pomyslné 
osvobození dobříšského zámku, které do té 
doby bylo letním sídlem říšských protektorů. 
Na zámku již sice na samém konci války neby-
dleli, ale byla zde udržována silná posádka ně-
mecké pořádkové policie. Obsazení zámku se 
tvářilo jako spontánní akce davu, v jehož čele 
šel Vikard Colloredo-Mannsfeld, jež se poved-
la bez jediného výstřelu, a to jen protože zde 
v utajení pracovalo několik spoluobčanů, jako 
byl fotograf Bohumil Šmejkal a pan Fulín, kteří 
navázali spolupráci s  několika členy posádky 
zámku rumunské národnosti a ti umožnili od-
zbrojení posádky a její spořádaný odchod ze 
zámku. Byla to výborná míra diplomatického 
jednání. Když konečně dorazila ozbrojená jed-

notka složená z bývalých vojáků českosloven-
ské armády, bylo už po všem. 
Další dny však už tolik snadných vítězství ne-
přinesly a muselo být prolito mnoho krve, než 
konečně zavládl mír. Sedmého května se stráž-

PŘIŠLO DO REDAKCE

Cyril byl obojživelník, hrál fotbal i hokej, a tako-
vých bylo ve fotbalovém oddílu více. 
Jsem rád, že Jan Soukup napsal článek, který 
byl otištěn v dubnových DL. Jsem pouze mrzutý 
z toho, že jsme nevykročili (fotbal a hokej) spo-
lečně. Nežehrám však, má to své příčiny.
Z dávného zvyku jsem vzal do ruky láhev tramínu 
a vypravil se o Vánocích za Cyrilem s cílem připít 
si. Skončil jsem u dveří jeho domečku a  teprve 
dlouho po Novém roce jsem zjistil, že po úrazu 
leží v Masarykově sanatoriu v Dobříši. Chtěl jsem 
být mezi gratulanty, a tak jsem vyzval Slávka 
Lenera, abychom zašli za milým „Cyrdou” (jak 
mu v  Dobříši důvěrně říkáme) a dohodli se, jak 
společně tu stovku oslavíme. Domluvili jsme vše 
i s ním, jeho rodinou, sanatoriem, Svazem lední-
ho hokeje i městským úřadem. Co však čert ne-
chtěl, přiletěl Covid-19, přišla omezení a ze vše-
ho zbylo jen předání daru od prezidenta ČSLH 
pana Krále u  dveří sanatoria do rukou hlavní 

sestry. K daru jsme přidali své písemné gratulace 
a smutně odkráčeli. Pouze nejbližším členům ro-
diny bylo umožněno předat jubilejní dort. 
Pro československý, později český lední hokej 
Cyril odvedl největší kus práce. Kvůli jeho po-
zoruhodné práci s ním chtěla sportovní redakce 
ČT udělat rozhovor v den jeho narozenin. Všech-
no bylo projednáno a odsouhlaseno. Naše těše-
ní bylo marné, ale věříme, že později, až pande-
mická situace zmizí, ještě všechno napravíme. 
Mnoho jsme o Cyrdovi řekli, ale mnoho musíme 
ještě říci.
Cyrile, přejeme hodně pohody a připíjíme tramí-
nem na Tvoji počest.

Karel Cvrk

Skupina ligových rozhodčích ledního hokeje  
z restaurace Slovanka při oslavě 90. narozenin 

Cyrila Velebila (stojící pátý zleva) a také  
za účasti Karla Cvrka (stojící první zprava)

250 let dobříšského patentu 
(1770–2020)
Zjištění hrubých provinění ve správě podda-
ných na dobříšském panství dalo velký impuls 
k zásadním reformám, jimiž se císařova Marie 
Terezie v posledním desetiletí svého panování 
zásadně postavila za práva v záležitostech pod-
danských v Čechách i v Moravě. Tehdejší dobříš-
ský lid byl krutě utiskován i přes robotní patent 
z roku 1738. Na tyto přečiny upozornil nejprve 
baron Unwerth ve svém spise podaném ke dvo-
ru. Na základě toho císařovna dne 16. 8. 1768 
nařídila českému guberniu, aby dalo věc vyšet-
řit. Hejtman Berounského kraje, hrabě Lažanský, 
podal svou první zprávu 29. 11. 1768. Po ní hra-
bě Lažanský konal další šetření, k němuž byl při-
volán také baron Unwerth, a podal o něm novou 
zprávu, která byla dne 11. 5. 1769 poslána do 
Vídně. Podle návrhu dvorské kanceláře vykona-
la císařovna již 29. 9. 1769 některá nařízení k od-
stranění vyšetřovaných zločinů. Nařídila také 
udělit důtku hejtmanovi hraběti Lažanskému za 
nedbalé vykonávání úřadu a  rozkázala provést 
nové vyšetření, a to přes hejtmana Kouřimského 
kraje. Dobříšské vrchnosti bylo toto úřední na-
řízení proti srsti. Chtěla se za ně pomstíti svým 
poddaným a ke konci r. 1769 dala zavřít a hlídat 
svoje lesy. Poddaní však chtěli uplatnit své prá-
vo a začali hlasitě protestovat. Baron Unwerth 
o tom okamžitě informoval nejvyššího kancléře 
hraběte Rudolfa Chotka. Císař Josef rozhodl 19. 1. 
1770, aby dvorní rada Koch a krajský hejtman 
Streeruwitz vyšetřili také záležitost zákazu sběru 
dříví z panských lesů. Zatím Streeruwitz vykonal 



DOBŘÍŠSKÉ�LISTY� 23

Vyjádření paní  
Věry Schillerové 

Dobříšské pískoviště 9

Porovnání obsahu březnového a dubnového 
čísla Dobříšských listů je dalším dokladem, jak 
převratně se za pouhé čtyři týdny změnily živo-
ty většiny z nás.
Bolí to a bude to bolet ještě dlouho.
Přesto jsou řádky dubnového výtisku naplněny 
odvahou – povzbuzením – že vydržíme – že to 
nevzdáme!
Jakoby se navracela část hodnot poztrácených 
lehkomyslně kdesi v průběhu uplynulých let!
A co jiného by mělo být důvěryhodnější záru-
kou, že se nám přes všechnu nepřízeň osudu 
podaří na našem „Dobříšském pískovišti“ vybu-
dovat společný hrad.

Věra Schillerová, Dobříš

Muzeum v Morkůvkách 
hledá stopy pana Františka 
Fleischmanna

Muzeum genpor. Františ-
ka Peřiny v  Morkůvkách 
v  rámci své badatelské 
činnosti hledá jakéko-
liv informace o  životě 
Františka Fleischmanna 
(asi od r. 1946 příjme-
ní změněno na Faltys), 
nar. 5. 1. 1906 v  Dobříši. 
Původním zaměstnáním 

typograf, za 2. světové války úředník u 312. perutě 
RAF ve Velké Británii. 
Pokud můžete pomoci, pište, prosím, na e-mail 
starosta@morkuvky.cz nebo volejte na tel. č.  
724 171 325. Děkujeme.

Brigita Petrášová, starostka obce Morkůvky

Roušky pro každého

Roušky jsou zdarma, ale budeme moc rádi, když 
nám symbolickou částkou přispějete do schrán-
ky na materiál. Děkujeme.

Jana Holanová, Příbramská 631

již svoje vyšetřování na Dobříšsku a  27.  1. 1770 
se vypravil se svými návrhy ke dvoru do Vídně. 
Výtah této zprávy byl následně uveřejněn v tisku. 
Kde se mimo jiné psalo, že se nejprve k zamezení 
takových zločinů v budoucnosti nařizovalo nově 
rozhlásit starší nařízení o povinnostech poddan-
ských z let 1738 a 1748. Potom se ve 14 bodech 
informovalo o stížnostech poddaných a nařizo-
vala se v nich náprava. Následovalo dále rozhod-

nutí o dalších 13 stížnostech, mezi nimi byly i od 
rychet čili obecních úřadů. A k nápravě těchto 
stížností se nařizovala se čtyři další pravidla. Nej-
větším viníkem byl nepochybně lesmistr, tedy 
hejtman, jenž měl patrně na dobříšském pan-
ství vrchní hospodářskou správu. Jméno tohoto  
lesmistra se neuvádí. Rytíř Jeník z Bratřic ve svých 
pamětech píše, že jmenoval se Svoboda a za své 
nelidské chování byl odsouzen na 6 let do vězení 

v Praze. Poté byl na přímluvu knížete Mannsfelda 
po 4 letech propuštěn. Strávil zbytek života v Pří-
brami. Dokonce i pověst o něm se zde dochovala. 
Císařovna Marie Terezie tento patent podepsala 
12. 5. 1770 a znovu potvrdila o rok později, tedy 
24. 5. 1771, čímž vešel definitivně v platnost jako 
Dobříšský robotní patent, který nakonec otevřel 
cestu ke konečnému zrušení roboty v r. 1848.
 Petr Kadlec
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Vážení spoluobčané,
již druhý měsíc trvá v naší zemi nouzový stav v souvislosti s epidemií onemocnění covid-19. Všich-
ni sledujeme nejnovější vývoj v médiích a snažíme se dodržovat doporučená opatření. Zpočátku 
přísná pravidla se pomalu uvolňují a je naděje, že se náš život postupně vrátí do obvyklých kolejí.
Myslím, že je na místě se ohlédnout, jak jsme si v minulých týdnech mimořádných opatření vedli. 
Jsem hrdý na to, že se u nás ve Staré Huti velmi brzy našlo množství ochotných rukou, které přispí-
valy k účinné pomoci a snadnějšímu zvládnutí vzniklé situace. Především řada dobrovolnic začala 
s výrobou textilních roušek, které byly zakrátko k dispozici v dostatečném množství, takže mohly 
být distribuovány k potřebným – hasičskému sboru, prodavačkám, pracovníkům zajišťujícím úklid 
obce a také k občanům, kteří si je mohli a stále mohou vyzvednout na obecním úřadě. Dobré 
sousedské a rodinné vztahy napomohly k usnadnění života všem potřebným, kdy si lidé navzájem 
pomáhají například při obstarávání nákupů. Náš velký dík tedy směřuje ke všem, kteří v této době 
myslí na druhé. Je jich dost a nabízejí pomoc samozřejmě, bez velkých slov a gest.
Poděkování patří také všem pracovnicím prodejny, která v obci funguje. Je výborně zásobena, má 
příznivou prodejní dobu pro všechny a navíc velmi rychle reaguje na vzniklou potřebu rozšířením 
sortimentu.
Také úklid obce byl náročnější – krásné přírodní okolí naší obce a začínající jaro přilákalo znač-
né množství návštěvníků, kteří zde zanechávali přeplněné odpadkové koše. Zásluhou pracovníků 
obce jsme nezaznamenali výraznější nepořádek. Nadále prosíme občany, aby použité jednorázo-
vé roušky odkládali do plastových sáčků a umisťovali do směsného odpadu.
Od začátku jsme se hlavně snažili poskytovat potřebné informace občanům přes infokanál a pří-
padně i tiskoviny. Obecní úřad nepřetržitě funguje pro veřejnost, teď už v obvyklých úředních 
hodinách, schází se rada obce, která řeší běžnou agendu. Investiční akce, naplánované na letoš-
ní rok, zatím zdárně probíhají. Výstavbu nové budovy mateřské školy můžeme sledovat všichni, 
v ideálním počasí rychle roste. Probíhají potřebné administrativní kroky, které povedou k zahájení 
stavby nových kabin na hřišti v létě tohoto roku.
Vzhledem k nemožnosti konání kulturních i společenských akcí je prozatím uzavřen kulturní dům, 
nedávno kompletně zrekonstruovaný. Věřím, že většina naplánovaných akcí, které se zde nemohly 
uskutečnit, proběhne v náhradních termínech po uvolnění momentálně platných vládních opat-
ření. A že si cestu sem najdou i další naši spoluobčané, aby se tento prostor stal nejen místem 
kulturního vyžití, ale i přátelského setkávání místních lidí.
Děti i jejich rodiče velmi zajímá datum, od kdy se bude moci opět chodit do škol, což by mělo 
podle současných plánů být 25. května t.r., ale vzhledem k překotnému vývoji v posledních dnech 
tento termín v době, kdy se k vám zpravodaj dostává, už může být jiný. O podmínkách nástupu do 
místní Základní a mateřské školy budou všichni zainteresovaní informováni v blízké době přímo 
vedením školy. 
Milí sousedé, jsem rád, že se zatím dokážeme se vzniklou situací vyrovnat, a zároveň vyzývám 
všechny potřebné (nejen seniory), ať se při potížích neostýchají požádat o pomoc na obecní úřadě, 
ať už telefonicky nebo e-mailem. Nezapomeňte, že v této nelehké době je to právě Obec, která je 
tu pro vás. Jen pro dokreslení – první pomoc od našeho nadřízeného orgánu – Krajského úřadu – 
přišla v podobě jednorázových roušek před pár dny – 19. 4. ...
Doufám, že disciplina, s níž jsme přijali a dodržujeme veškerá opatření, bude mít výsledek v brz-
kém potlačení epidemie, ukončení mimořádného stavu a povede k rychlému návratu do normál-
ního života.
Děkuji vám všem

Petr Dragoun, starosta

Čápi ve Staré Huti   

Pan Klika se s námi podělil o zjištění ohledně 
příletů čápů do Hutě. První přilétl 1. dubna 
a  intenzivně se věnoval opravě hnízda. Part-
nerka přilétla 7. dubna. Zdá se, že stejně jako 
loni, se i letos usadí na menším komíně.
V loňském roce vyvedli čápi 4 mláďata a po-
dařilo se je všechna odchovat. Na rozdíl od 
roku 2018, kdy při bouřce a krupobití jedno 
z mláďat zahynulo.

Významného životního 
jubilea se v měsíci květnu 
dožívají:

paní Vlasta Šináglová, Karolína Smetanová,  
Kateřina Květoslava Trojanová a Libuše Sla-
boňová a pánové Jaroslav Kobík a Jaroslav 
Milfait.

Srdečně blahopřejeme!

Se zármutkem jsme přijali zprávu, že v neděli 
5. dubna v nedožitých 87 letech zemřela paní 
Jindra Klímová, dobříšská občanka, novinářka, 
rozhlasová redaktorka a spisovatelka. 
Jako předsedkyně Nadace Čapkova Strž se 
zasloužila o obnovení Památníku v devadesá-
tých letech a pak i nadále podporovala a pro-
pagovala jeho činnost. Tématem jejích roz-
hlasových relací byl často Karel Čapek. Právě 
tento spisovatel ji inspiroval k tvorbě věčného 
kalendáře s originální výzdobou, který si v prů-
běhu let ze Strže odnesly na památku stovky 
návštěvníků. Za svou celoživotní práci a  sta-
tečné občanské postoje získala v roce 1997 
novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky. 

K. V.

Stavba školky pokračuje Nová lavička u Strže
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Pojďte s námi stezkou Karla Čapka. 
Zvolte si jednu ze tří tras, která 
vám bude nejlépe vyhovovat
Zatímco brány Památníku máme zavřeny, zve-
me vás na procházku Naučnou stezkou Karla 
Čapka. Ta vede historicky i přírodně zajímavým 
okolím, které si spisovatel oblíbil a bylo často 
cílem jeho vycházek. Celá oblast byla v minu-
losti průmyslově a zemědělsky využívána, ces-
tou míjíte pozůstatky hamrů, mlýnů a dalších 
objektů, rybníky a louky. Z přírodního hlediska 
je zajímavé meandrující koryto říčky Kocáby 
s nivními loukami a unikátní flórou a faunou. 
Na stezku se můžete vybavit pracovními listy, 
které vaši procházku hravou formou příjemně 
doplní a když budete mít štěstí, možná uvidí-
te i „létající drahokam”. Vyberte si jeden ze tří 
okruhů v délce 2, 7 a 10 km. Mapu stezky a pra-
covní listy najdete na našich stránkách http://
stezka.capek-karel-pamatnik.cz.
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Co nám U konto ušetří, 
to si vybereme 
na radostech.
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U konto
S U kontem se vás žádné bankovní poplatky netýkají. 
Mějte své finance jednoduše pod kontrolou s aplikací Smart Banking.

BANKA 
V MOBILU

Stačí si k nám posílat 12 000 Kč měsíčně.
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