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Dobříšské regionální trhy vrací našemu 
městu život
V květnu se na Dobříši uskutečnily první farmářské trhy tohoto roku 
a  přinesly do města opět život. Lidé do centra Dobříše zavítali i přes 
stále platná bezpečnostní opatření a užívali si nákupy, pěkné počasí 
i přátelskou atmosféru.
Úplně první Dobříšské regionální trhy, které se uskutečnily v sobo-
tu 9. května 2020, navštívily stovky lidí. Stánky s nejrůznějšími produkty 
se  rozprostíraly od dobříšské pošty, přes náměstí Komenského a alejku 
na Mírovém náměstí.

Větší rozestupy mezi stánky pomoh-
ly hladkému průběhu akce a snad-
nějšímu pohybu lidí mezi nimi 
i  mezi sebou. Všichni návštěvníci 

na sobě měli povinnou roušku, cho-
vali se k sobě ohleduplně a chválili 
celkovou organizaci trhů i  širokou 
nabídku prodejních stánků. Lidé na-
kupovali zeleninu, pečivo, sazenice, 
květiny, oblečení, ruční výrobky, do-
mácí marmelády a mnoho dalšího. 
U některých stánků se tvořily fronty, 
ale to nikomu nevadilo. 
Organizátoři trhů si chválili jejich hlad-
ký průběh a ohleduplnost návštěvní-
ků i stánkařů. Během trhů na vše do-
hlíželi také strážníci MP Dobříš.
Mimořádný Dobříšský regionál-
ní trh se konal 23. května 2020 
a byl zorganizován jako náhrada 
za májové slavnosti města, které 
se letos nemohly uskutečnit.
Na tomto dopoledním trhu bylo 
ještě veseleji. Díky rozvolňování 
pravidel z nouzového stavu mohli 
návštěvníkům zahrát oblíbení hu-
debníci z Dobříšského pokleslé-
ho orchestru lidových nástrojů. 

Opět  nechyběla široká nabídka 
prodejců s kvalitními produkty. 
Trhy navštívil také starosta města 
v doprovodu své ženy: „Trhy se mi 
opravdu moc líbí a mám velkou ra-
dost z toho, kolik přišlo lidí. Vypadá 
to, že se už opravdu všichni těšíme 
na uvolnění z nouzového režimu 
a změnu.“
V rámci dalších trhů proběhnou 
akce Jsme Dobří(š)!
Už na dalším Dobříšském regionál-
ním trhu, který se uskuteční v  so-
botu 13. června 2020 proběhne 
akce Jsme Dobří(š)! 
„Srdečně tímto zveme aktivní spol-
ky a organizace, připojte se k nám 
a  pochlubte se, co je u vás nového, 
co chystáte, v čem jste dobří. V rámci 
akce se můžete prezentovat se svou 
činností, pomocí lidem, zvířatům, 
přírodě nebo se svými jinými akti-
vitami,“ říká hlavní organizátorka 
této akce Šárka Krůtová. 
V případě vašeho zájmu nás kon-
taktujte na e-mailu: krutova@
mestodobris.cz do 5. června 2020. 
V případě zájmu vám můžeme za-
půjčit stolek i lavičku.
Více informací k akcím a fotogalerii 
z již pořádaných naleznete na webo-
vých stránkách města (www.mesto-
dobris.cz) a také na  facebookovém 
profilu Město Dobříš – oficiální 
stránka. 

Redakčně zpracováno
Autor foto: Karolína Šejnová
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Vážení spoluobčané, 
situace s nouzovým stavem a nákazou Covid-19 se postupně 
uklidňuje. V Dobříši jsme od počátku měli jen 3 případy nakaže-
ných. Poslední z nich se uzdravil na počátku dubna. Takže jsme 
téměř 2 měsíce na nule. Děkuji Vám všem, kteří jste se chovali 
odpovědně a pomohli jste situaci zvládnout. V květnu začalo 
postupné uvolňování, i v Dobříši se postupně otevřely školky, 
školy, úřady, obchody, restaurace a provozovny. I když jsme nou-
zovým stavem prošli dobře, další překážky jsou na obzoru. Eko-
nomové propočítávají možné dopady korona krize, stejně tak 
i my na úřadě. Vláda rozhodla, že část příspěvku, který byl vyplá-
cen jako podpora podnikatelům za zavřené provozovny ve výši 
25 tisíc Kč, bude z 23,58 % hrazena z rozpočtu obcí. O tomto 
rozhodnutí jsme byli informováni na konci května. Podobné 

omezení předpokládaných příjmů už sledujeme v oblasti dotací. Od počátku roku byly zamítnuty již 
3 naše žádosti: dotace na rekonstrukci sportovního hřiště u 2. ZŠ, dotace na obnovu sochy sv. Judy 
a dotace na nákup vybavení pro dobrovolné hasiče. K rozpočtové obezřetnosti nás vyzývá rozpoč-
tový výbor i vlastní zdravý rozum. 
Tyto a podobné úvahy nás vedly nakonec k tomu, že jsme se v radě města rozhodli zastavit přípravu 
projektu knihovny se spolkovou činností a kinosálem. Na projekt, jehož odhadovaná cena se blíží 
150 milionům Kč, máme schválenou dotaci 40 mil. Kč. Pro její čerpání by však bylo nutné dokončit 
projektové práce a uzavřít smlouvu s dodavatelem do listopadu 2020. Další dotaci, která by šla kom-
binovat s tou přidělenou, jsme nezískali. I s dotací zbývá na město stále ještě velká částka, nejméně 
103 mil. Kč. Mrzí mě to, ale město na takový projekt peníze nemá a v dohledné době mít nebude. 
Pracovnice a pracovníci dobříšské knihovny odvádějí skvělou práci. Nejde jen o půjčování knížek, 
velkou část aktivit představují nejrůznější besedy a přednášky. Především pro takové akce budeme 
společně s nimi hledat možnosti, kde je dělat. Nová budova měla stát v prostoru bývalého kina, 
které je v dezolátním stavu. Knihovnu tam nyní nepostavíme, ale požádali jsme o dotaci na stržení 
budovy. V místě by měl vzniknout malý parčík. 
Vážení spoluobčané, poslední měsíce nás přiměly přemýšlet o řadě věcí z jiných úhlů pohledu. 
Teď nastává čas vyhrnout si rukávy a pustit se do práce. 

Pavel Svoboda, starosta

ZM vzalo na vědomí:
– rezignaci Bc. Víta Rosenbauma z funkce za-

stupitele za volební stranu ANO a od 21. 3. 
2020 vzniklý mandát 1. náhradníka, jímž 
je JUDr. Jan Procházka, který na začátku 
zasedání ZM složil slib;

– zápis z jednání fi nančního a mediálního 
výboru;

– přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů 
rozpočtu k 31. 3. 2020 včetně informace 
o čerpání úvěrového rámce;

– pozvánku na valnou hromadu spol. Stře-
disko zdraví, s. r. o.

Jednatel spol. Středisko zdraví, spol. s r. o., v níž 
má město 65% podíl, předložil návrh pozvánky 
na valnou hromadu s jejím programem a dále 
předložil možnost seznámení s analýzou s ná-
zvem „Stručné právní posouzení právních pomě-
rů společnosti Středisko zdraví, spol. s r. o., se síd-

lem Pražská 38, 263 01 Dobříš, IČO 61680460“.
Zastupitelé pak delegovali na Ing. Pavla Svobodu, 
starostu města, aby se za město Dobříš jako spo-
lečníka s majetkovou účastí ve společnosti účast-
nil valné hromady Střediska zdraví, spol. s r. o.,
konané 26. 5. 2020 od 17.00 hod.

ZM uložilo radě města:
– zpracovat ekonomickou analýzu s cílem 

navrhnout významné úspory z důvodu 
aktuální ekonomické situace ČR.

ZM schválilo:
– rozpočtové opatření č. 2/2020 včetně pře-

hledu o plnění příjmů a čerpání výdajů 
k 31. 3. 2020;

Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se tou-
to rozpočtovou změnou zvyšuje o 2 384 tis. Kč
(příjmy celkem činí po změně cca 277,3 mil. Kč).

Stručné informace z 12. zasedání Zastupitelstva města Dobříše
Veřejné zasedání se uskutečnilo 14. května 2020 za mimořádných hygienických podmínek proti šíře-
ní koronaviru ve sportovní hale města Dobříše. Přítomno bylo 18 členů zastupitelstva. 

Celkový objem výdajové stránky rozpočtu 
se  zvyšuje o 2 933 tis. Kč (výdaje celkem činí 
cca 315 mil. Kč). 
Plánovaný zůstatek na účtech se po prove-
dení navrhovaných změn sníží o 549 tis. Kč
a bude po akceptovaných změnách činit celkem 
17 787 tis. Kč.

– návrh OZV č. 2/2020, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpa-
dem na území města Dobříše;

Místostarostka města předložila zastupitelstvu 
návrh obecně závazné vyhlášky, která nahradí 
stávající OZV č. 4/2019, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů a na-
kládání se stavebním odpadem na území města 
Dobříše.

Navrhované změny:
1) Čl. 3/3 a 4: Rozlišení sběrných nádob na veřej-

ně dostupné (kontejnerová stání pro všechny 
na základě výpůjčky od EKO-KOMu) a neve-
řejné (u RD a BD jen pro uživatele dané nemo-
vitosti za jejich náklady).

2) Čl. 3/4: Chtěnou novinkou je, aby místo pytlo-
vého svozu od „prahu“ si mohli lidé na vlastní 
náklady pořídit barevnou popelnici na plast 
nebo papír.

3) Čl. 3/7: Upřesnění práva se zapojit do systé-
mu MESOH, tedy do té motivační části, aby 
občané získali úlevu z místního poplatku 
(v  evidenční části jsou zapojeni automatic-
ky, neboť město má legitimní veřejný zájem 
evidovat množství a druh sváženého odpadu 
vázaný k dané nemovitosti).

4) Čl. 3/9: Stanovení povinnosti, aby kvůli svozu 
popelnice na tříděný plast měli tito uživate-
lé popelnici označenou kódem + stanovení 
podmínky, že si barevnou popelnici kupují 
za své. 

5) Čl. 11: Vypuštění informace, kdo sváží textil.
Zastupitelstvo města Dobříše vydává obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2020, o stanovení sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na území 
města Dobříše.

– žádost o poskytnutí podpory na projekt 
„Regenerace brownfi eldu – objekt bývalé-
ho kina“;

Odbor místního rozvoje předložil návrh žádosti 
o poskytnutí dotace do dotačního titulu (pod-
programu) „Podpora revitalizace území 2020, 
regenerace brownfi eldů pro nepodnikatelské 
využití“.
Jedná se o národní dotaci Ministerstva pro místní 
rozvoj. Cílem podprogramu je regenerovat úze-
mí, na němž se nacházejí objekty či plochy ne-
využívané a zanedbané, které lze defi novat jako 
brownfi eld tak, aby je bylo možné znovu plno-
hodnotně využít v dalším rozvoji obce, zamezit 
tak vzniku oblastí se sociální segregací a vytvořit 
podmínky pro stabilizaci území a zároveň do úze-
mí přinést nové a potřebné funkce. Podprogram 
je zacílen na objekty typu brownfi eldů, jejichž 
následné využití bude nepodnikatelského cha-
rakteru a které budou sloužit široké veřejnosti.
Zastupitelstvo města Dobříše schválilo podá-
ní žádosti o podporu z národní dotace MMR 
v  rámci podprogramu „Podpora revitalizace 

Z MĚSTA A RADNICE

Květnové veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše proběhlo za mimořádných podmínek 
v nově zrekonstruované sportovní hale



DOBŘÍŠSKÉ LISTY 3

území 2020, regenerace brownfieldů pro ne-
podnikatelské využití“, a to na projekt „Demolice 
bývalého kina Dobříš a následná revitalizace po-
zemku“.

–  žádost o odkoupení pozemku p. č. 1086/34 
v k. ú. a obci Dobříš (lokalita Čs. armády);

Město Dobříš obdrželo dne 29. 10. 2019 žádost 
o  odkoupení výše uvedeného pozemku. Odbor 
administrativně-právní dohledal dokumenty v ka-
tastru nemovitostí, na základě kterých zhodnotil 
možnosti oprávněnosti nároku týkajícího se vydr-
žení vlastnického práva k pozemku p. č. 1086/34, 
který je zmiňován v žádosti, a informovalo dne 
6. 11. 2019 žadatele dopisem o této skutečnosti, 
jakož i o tom, že projednání žádosti je podmíněno 
právě zjištěním oprávněnosti tvrzení v žádosti.
Zastupitelstvo města Dobříše projednalo ze-
jména historii jednání orgánů města a vlastnic-
kých vztahů týkajících se tohoto pozemku a ná-
sledně schválilo zveřejnění záměru prodeje 
pozemku p. č. 1086/34 (zahrada) v k. ú. a obci 
Dobříš, o výměře 206 m2.

– smlouvu o budoucí kupní smlouvě – od-
kup pozemku p. č. 1430/1132 dle GP 3843-
66/2019 (lokalita ul. Březová);

Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek 
pro budoucí uzavření kupní smlouvy, jejímž 
předmětem bude převod vlastnického práva 
k pozemku p. č. 1430/112 (ostatní plocha / ostat-
ní komunikace) v k. ú. a obci Dobříš o výměře 
597  m2, odděleného dle GP č. 3843/66/2019 
z  pozemku p. č. 1430/22, a to za kupní cenu 
ve výši 60 Kč/m2, tj. celkem za 35 820 Kč. Tento 
výkup je jednou z podmínek pro rekonstrukci 
a rozšíření ulice Březová.

– žádost o odkoupení pozemků p. č. 1400/103 
a p. č. 1400/104 (lokalita obytný komplex za 
Větrníkem);

I. prodej pozemku p. č. 1400/103 (orná půda) 
o výměře 71 m2 za kupní cenu 912 Kč/m2 + ná-
klady s převodem spojené, a uzavření kupní 
smlouvy.
II. prodej pozemku p. č 1400/104 (orná půda) 
o výměře 9 m2 za kupní cenu 990,Kč/m2 + náklady 
s převodem spojené, a uzavření kupní smlouvy.

– grantové řízení pro rok 2020.
Grantová komise posoudila celkem 66 žádos-
tí o  grant (dotaci). V rozpočtu města bylo pro 
tuto položku letos vyhrazeno 3,66 mil Kč. Suma 
žádostí překročila 6,96 mil Kč. Žádosti bylo nut-
né pečlivě třídit a krátit. Tyto výsledky projed-
nala rada města dne 11. 2. 2020 a usnesením 
č.  18/45/2020/RM schválila poskytnutí dotace 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy u 36 žádostí 
(dotace do 50 000 Kč, které jsou dle § 102 odst. 
3 zákona o obcích v kompetenci RM). V 18 pří-
padech (dotace nad 50 000 Kč – § 85 písm. c/ 
zákona o obcích) RM doporučila zastupitelstvu 
akceptovat návrh grantové komise a schválit 
poskytnutí dotace. V 13 případech bylo doporu-
čeno zamítnutí žádostí o dotaci v plné výši. 

ZM neschválilo:
– podporu Základní školy TRNKA, Dobříš; 
Původní žádost Základní školy TRNKA ze dne 
14. 11. 2019 byla projednána radou města. Za-
stupitelstvu pak bylo na zasedání, které se  ko-
nalo 12. 12. 2019 předloženo a doporučeno 
poskytnout škole finanční dar ve výši 230 tis. Kč. 
Tento návrh však nebyl schválen.
Na návrh zastupitele Mgr. Adama Böhma se 
rada města k tomuto tématu vrátila znovu a za-
stupitelstvu předložila nyní návrh na poskytnutí 
ve výši 150 tis. Kč na činnost školy v roce 2020. 

– nabídku odkupu části pozemku p. č. 1125/46 
v k. ú. Dobříš (ul. Západní);

Zastupitelstvo města Dobříše zamítlo odkoupe-
ní části tohoto pozemku, který se nachází pod 
stavbou chodníku v ul. Západní až po ul. Brdská, 
včetně chodníku, a to za navrhovanou cenu 
1 000 Kč/m2.

– žádost o sepsání souhlasného prohlášení 
o vydržení vlastnického práva k pozemku 
p. č. 303/17 v k. ú. a obci Dobříš;

Zastupitelstvo města Dobříše tuto žádost za-
mítlo z důvodu omezení spojených s čerpáním 
dotací s tím, že pověřuje starostu, aby do 31. 1. 
2021 zahájil v této záležitosti jednání.

– žádost o poskytnutí finanční podpory 
nezletilému sportovci;

Město obdrželo dne 23. 3. 2020 žádost o dotaci 
z rozpočtu města Dobříše pro nezletilého spor-
tovce, který z důvodu nepřítomnosti žadatele 
v ČR a pro nemoc nepodal včas žádost o grant 
ve výši 312 000 Kč. Tato žádost byla na město 
Dobříš doručena již v lednu 2020, avšak nebyla 
zaevidována a doručena OAP. 
Důvodem zamítnutí žádosti je skutečnost, že 
tímto způsobem (podáváním individuálních žá-
dostí mimo termín stanovený pro grantové říze-
ní) se obchází smysl grantového řízení, přičemž 
ti, co pravidla dodržují, by byli znevýhodněni. 

– návrh na pořízení změny územního plánu 
– rodinný dům u Vargače.

Předmětem této změny bude změna využití po-
zemků u hradu Vargač z plochy „ZP – zeleň – pří-
rodního charakteru“ na „BI – bydlení – v rodin-
ných domech – městské a příměstské (= bydlení 
individuální)“.

ZM revokovalo:
– změnu určeného zastupitele pro územní 

plánování.
Zastupitelstvo města Dobříše
I. revokuje usnesení č. 20/2/2018/ZM ze dne 
20. 12. 2018.
II. jmenuje s účinností od 15. 5. 2020 Ing. Pavla 
Svobodu do funkce určeného zastupitele pro 
účel spolupráce s úřadem územního plánování 
na pořizování územního plánu, změn územního 
plánu Dobříše, regulačního plánu a vyhodnoco-
vání územního plánu.

ZM projednalo a rozhodlo:
– ve věci petice za zrušení obecně závazné 

vyhlášky č. 5/2019;
Město Dobříš obdrželo dne 4. 3. 2020 petici 
za  zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/2019. 
Tuto petici podepsalo 308 signatářů, z toho 
294 občanů města starších 18 let.
Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo 
o ponechání obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 
v platnosti.

Poznámka redakce: Kompletní zápis z 12. zase-
dání Zastupitelstva města Dobříše naleznete 
na www.mestodobris.cz.

Požadavek občanů vyslyšen: Tříděný odpad se bude vyvážet 
i z barevných popelnic
Město Dobříš zavádí vedle pytlového svozu 
nově také možnost vývozu tříděného odpa-
du z tzv. barevných popelnic. Vedení města 
totiž vyslyšelo žádosti občanů a změnilo 
obecně závaznou vyhlášku týkající se shro-
mažďování odpadu. 
Město Dobříš ohledně svážení tříděného odpa-
du razilo na začátku teorii, že nejlepším systé-
mem třídění je forma plastových pytlů. Hlavním 
odůvodněním bylo efektivnější a přehlednější 
vytřídění. Vzhledem k žádostem několika ob-
čanů se tímto problémem zabývala komise pro 
životní prostředí a ekologii, která doporučila 
zavést třídění formou tzv. barevných popelnic, 
přestože vytřídění není tak dokonalé.
Návrh na změnu vyhlášky předložila radním 
a  následně zastupitelům místostarostka města 
Bc. Dagmar Mášová: „Chtěnou novinkou našich 
občanů bylo, aby vedle pytlového svozu od ‚pra-
hu’ mohli lidé třídit plast a papír do tzv. barevných 

popelnic, které si pořídí na vlastní náklady. Pod-
mínkou je, že i tyto nádoby budou označeny QR/
čárovým kódem.“ 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o sta-
novení systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování ko-

munálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Dobříše, byla přija-
ta na veřejném zasedání Zastupitelstva měs-
ta Dobříše, které se konalo 12. května 2020, 
a nabývá účinnosti dnem 1. června 2020. 
Základní informace ke shromažďování třídě-
ného odpadu do sběrných nádob
Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stano-
vištích, jejichž seznam naleznete na webových 
stránkách města (www.mestodobris.cz).
Zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad veřej-
ně dostupné (tzv. kontejnerová stání) jsou ba-
revně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: 
a) papír – barva modrá, 
b) plasty – barva žlutá, 
c) sklo – barva bílá nebo zelená, 
d) nápojové kartony a kovy – barva oranžová,
e) bioodpad – barva hnědá, 
f ) jedlé oleje a tuky – barva žlutá.
Zvláštní sběrné nádoby, které nejsou veřejně 
dostupné (popelnice u rodinných a bytových 
domů), jsou čiré pytle a barevně odlišené nádo-
by, do kterých se ukládá:

Pokračování na straně 4

Barevné popelnice lze zakoupit 
ve společnosti Dokas
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Grantové řízení města Dobříše pro rok 2020
Grantová komise pro grantové řízení města Dobříše pro rok 2020 posoudila celkem 66 žádostí o grant. 
Výsledky jednání komise projednala rada města 11. 2. 2020 a usnesením č. 18/45/2020/RM schválila 
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy u 36 žádostí, kde byla výše dotace do 50 000 Kč. 
U dalších 18 žádostí, kde výše dotace byla více než 50 000 Kč, rada města doporučila na jednání za-
stupitelstva akceptovat a schválit doporučené rozhodnutí komise o jednotlivých fi nančních částkách 
pro konkrétní žadatele. Ve 13 případech pak bylo doporučeno žádost o dotaci zamítnout.
Pandemie koronaviru posunula i přidělení grantů
V období koronakrize, kdy nebylo svoláno zastupitelstvo v původně plánovaném termínu, od-
dělení administrativně právní oslovilo příjemce grantů alespoň e-mailovou formou. Žadatelé, 
kterým právě z tohoto důvodu nemohla být dotace vyplacena včas, byli dotázáni, zda mají zájem 
o vyplacení části fi nancí ve výši 50 000 Kč formou zálohy. Z 18 oslovených žadatelů projevilo 
zájem o vyplacení zálohy celkem 9 spolků.

Přidělené granty do 50 000 Kč
A) v programu č. 1: 
1. Klub důchodců Dobříš, z. s.  35 574,00 Kč
2. Český kynologický svaz 
 ZKO Dobříš – 108   28 586,25 Kč
3. Sdružení Dej mi šanci  27 587,64 Kč
4. Provas Dobříš  38 419,92 Kč
5. Škola TAEKWON-DO I.T.F. 
 GE-BAEK HOSIN SOOL, z. s.  7 826,28 Kč
6. Římskokatolická farnost Dobříš 35 065,80 Kč
7. Sportovní akademie Dobříš, z. s. 46 253,19 Kč
8. Školní sport. klub při 2. ZŠ Dobříš   11 908,69 Kč
9. Psí a kočičí záležitosti, z. s.  25 155,90 Kč
10. Proxima sociale, o. p. s.  23 536,44 Kč
11. Farní sbor Českobratrské církve 
 evangelické v Dobříši 25 985,96 Kč
12. Modeláři Dobříš, z. s.  13 552,00 Kč
13. Pesoklub Dobříš 38 115,00 Kč
14. Děti bez mobilu 45 000,00 Kč

B) v programu č. 2:
1. Kulturní spolek žen Dobříše 30 000,00 Kč
2. Dobříšsko aktuálně, z. s.  12 705,00 Kč
3. Dobříšský pokleslý orchestr 
 lidových nástrojů 25 410,00 Kč

4. Okrašlovací spolek města 
 Dobříše 13 399,54 Kč

C) v programu č. 3:
1. Dvořákovo Příbramsko 8 893,50 Kč
2. OK Dobříš, z. s.  26 680,50 Kč
3. Spolek E-Plus 4 473,20 Kč
4. DUANE, s. r. o. 30 255,69 Kč
5. Český kynologický svaz  4 235,00 Kč
6. Rodinné centrum Dobříšek 22 885,94 Kč
7. D Fight, z. s. 42 350,00 Kč
8. Sport. akademie Dobříš, z. s. 9 147,60 Kč
9. Sportovní klub Vlaška – Dobříš 35 574,00 Kč
10. SK DNF, z. s. 4 235,00 Kč
11. Modeláři Dobříš 8 470,00 Kč
12. TenisCentrum Dobříš, z. s. 23 478,84 Kč
13. Farní sbor Českobratrské 
 církve evangelické v Dobříši 26 257,00 Kč
14. Sport. akademie Dobříš, z. s. 26 680,50 Kč

D) v programu č. 4:
1. Ing. Petr Kasal 38 962,00 Kč
2. Jan Tománek 38 115,00 Kč
3. Mgr. Klára Kaiserová 23 716,00 Kč
4. Miroslav Pogran 17 787,00 Kč

E) v programu č. 5:
1. Linka bezpečí, z. s. 12 705,00 Kč

Přidělené granty nad 50 000 Kč
A) v programu č. 1:
1. Junák – český skaut, 
 středisko prof. Oliče Dobříš 146 132,91 Kč
2. MFK (Městský fotbalový klub) 575 960,00 Kč
3. SH ČMS – Sbor dobrovolných 
 hasičů Dobříš  60 143,18 Kč
4. Klub volejbalu Dobříš 55 095,49 Kč
5. Rodinné centrum Dobříšek, z. s. 148 863,21 Kč
6. Tělocvičná jednota Sokol 
 Dobříš 247 832,20 Kč
7. Gymnastika Dobříš, z. s. 237 008,26 Kč
8. TenisCentrum Dobříš, z. s. 162 632,47 Kč
9. Orel jednota Dobříš 142 770,32 Kč
10. OK Dobříš, z. s. 114 345,00 Kč

B) v programu č. 2:
1. Dobříšský divadelní spolek 
 KRUH, z. s. 50 820,00 Kč
2. Muzejní spolek Dobříšska, z. s. 84 700,00 Kč

C) v programu č. 3:
1. CACIT, z. s. 63 525,00 Kč
2. Český svaz chovatelů, z. s. 53 361,00 Kč
3. Sdr. pro obnovu varhan v kostele 
 Nejsv. Trojice v Dobříši, z. s. 50 692,95 Kč

D) v programu č. 5:
1. Charita Starý Knín   338 800,00 Kč
2. Stéblo, z. s. 211 495,90 Kč

Grantová komise pro letošní rok zasedala 
ve složení: 
Bc. Dagmar Mášová (1. místostarosta), Ing. Andrea
Bálková, Bc. Helena Housková, Ing. Hana Jará, 
Ing. Karel Košek, Mgr. Petra Neubergerová, Lukáš 
Novotný, Zdeněk Pozděna, RNDr. Jan Vozáb.

Zahájení oprav Pražské ulice se blíží
Jedním z nejbolavějších míst v našem městě 
je ulice Pražská, především její část v centru 
od zámku ke spořitelně. 
V minulých letech probíhaly opravy vody a ka-
nalizace, které byly provizorně zakryty dlažbou 
či asfaltem, na chodnících jen štěrkem. Původní 
plán počítal s tím, že již v roce 2019 dojde k cel-
kové rekonstrukci ulice. 
Ulice je ve správě Středočeského kraje, dob-
říšská radnice tedy má jen omezené možnosti, 
jak stavbu prosadit či urychlit. Krajská správa 
a  údržba silnic (KSUS) vypsala v loňském roce 
výběrové řízení s částkou 47 mil. Kč. Nikdo 
se  nepřihlásil. Následně došlo k přepracování 
zadání a k novému vyhlášení soutěže s částkou 
49,6 mil. Kč bez DPH. V průběhu zadávacího ří-
zení došlo k několika posunům termínů, do kdy 
mohou zájemci odevzdat své nabídky. Důvo-
dem odkladů byly doplňující dotazy uchazečů, 
na které KSUS musela reagovat. Jednalo se vět-
šinou o upřesnění technických požadavků. Po-
sledním termínem pro odevzdání nabídek byl 
den 27. 4. 2020. Nakonec se přihlásil jeden zá-
jemce.
V současné době probíhá vyhodnocování na-
bídky, v hodnoticí komisi jsou i zástupci Dob-
říše. Pokud vše půjde dobrým směrem, bude 
v dohledné době vítěz vyhlášen a krajská správa 
silnic s ním uzavře smlouvu. Pak budeme znát 

i přesnější harmonogram, kdy se od kostela 
začne nahrazovat stará dlažba tichým asfaltem. 
V první etapě dojde k rekonstrukci vozovky 
od  kostela na světelnou křižovatku. Do druhé 
etapy je zařazena část od světelné křižovatky 
až na křižovatku s Fričovou, tedy i část Příbram-
ské ul. V této části bude vyměněn povrch také 
na Tyršově náměstí. Na práce na silnici naváže 
město celkovou rekonstrukcí přilehlých chod-
níků. Na to je pro letošní rok v rozpočtu města 
vyhrazeno 18,5 mil. Kč. Jsme tedy blízko tomu, 
že letos v létě se začne opravovat. Přinese to 
značná omezení v celém centru, ale je to ne-
zbytné proto, abychom se ve městě mohli lépe 
pohybovat auty, na kolech či pěšky.

Pavel Svoboda, starosta města

Požadavek občanů vyslyšen: Tříděný 
odpad se bude vyvážet i z barevných 
popelnic

Pokračování ze strany 3
a) společně plast, nápojové kartony a kovy – 

čirý pytel, nebo žlutá nádoba, 
b) samostatně papír – čirý pytel, nebo modrá 

nádoba.

Barevné popelnice se budou svážet už od 
1. června 2020
„Svoz barevných popelnic měl být podle původní-
ho plánu zaveden po Dobříši až od 1. ledna 2021, 
ale vzhledem k tomu, že Dokas je schopný obslou-
žit toto okamžitě, rozhodlo zastupitelstvo o změně 
vyhlášky uprostřed roku,“ dodala místostarostka 
Dagmar Mášová.
Občasné města Dobříše si tak nyní mohou vybrat, 
do čeho chtějí tříděný odpad ukládat. Společnost 
Dokas pak v rámci jedné svozové trasy bude do 
vozu nakládat jak pytle, tak vysypávat popelnice. 

Popelnice je možné zakoupit na Dokasu
Barevné popelnice je možné zakoupit na Doka-
su. Cena 240litrové barevné nádoby je 1 200 Kč 
vč. DPH.
Více informací naleznete v samotné vyhlášce 
na webu města (www.mestodobris.cz – Občan – 
Vyhlášky a nařízení – Obecně závazné vyhlášky).

Část Pražské ulice v centru města
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Nová pravidla pro sekání trávy a údržbu zelených ploch 
ve městě pomohou v období sucha
Jaro dospělo do svého fi niše a přicházejí letní 
měsíce, na které se mnozí z nás těší. S přícho-
dem slunečných a teplých dnů nás čeká, po-
dobně jako v minulých letech, období sucha. 
Do popředí se tedy dostává důležité téma 
šetření vodních zdrojů, dobříšských nevyjí-
maje, a lepší hospodaření s vodou obecně. 
Abychom v Dobříši přispěli k boji proti suchu 
a lepšímu zadržení vláhy v půdě, rozhodli 
jsme se upravit některé parametry při sekání 
trávy a údržbě zelených ploch, nejen v centru, 
ale prakticky na celém území města.
Na koordinační schůzce, které byli přítomni 
zástupci společnosti Dokas, správci a údržbáři 
městské zeleně, a také paní Belúchová, před-
sedkyně komise pro životní prostředí a ekolo-
gii, jsme se společně dohodli, že zelené plochy 
rozdělíme do třech základních kategorií, z nichž 
každá bude znamenat jinou formu údržby zele-
ně a kosení trávy. 
Do první kategorie, kde bude zachována 
stávající frekvence kosení cca jednou za 
4–6  týdnů a tráva bude sekána na výšku 
cca  6  cm, jsem zařadili prostory dětských 
hřišť, zátěžovou zeleň v centru města a také 
zelené plochy v těsné blízkosti obydlí a byto-
vých domů, včetně vnitrobloků. Zde panuje 
největší pohyb osob, hrajících si dětí či odpo-
čívajících seniorů, je proto žádoucí, aby údržba 
trávy a její výška umožňovala volný pohyb a ne-

pochybně také snižovala rizika přenosu parazi-
tů, například klíšťat.
Do druhé kategorie, kde snížíme frekven-
ci sečí a trávu ponecháme vyšší, v délce 
cca 8–10 cm, jsme určili pásy zeleně zejména 
kolem silnic a městských komunikací. Zde je 
žádoucí, aby se vláha již uměla na vyšší trávě 
lépe udržet, a zároveň jsme se rozhodli pro-
vést doplňující výsevy lučních travních směsí 
pro pestřejší vzhled a vyšší odolnost. 
Do třetí kategorie jsme zařadili vybrané lo-
kality, které tvoří souvislejší celky, seč bude 
probíhat max. 2–3 ročně dle potřeby a trávu 
necháme růst tak, aby se svým charakterem 
blížila běžné louce, s nejlepší zádržností 
vody v půdě a kvetoucími lučními květina-
mi, které mj. jsou bohatou pastvou pro vče-
ly i  další hmyz. Jedná se zejména o lokality 

u rybníka Papež, a to jak na straně „pod Kolem“, 
tak o luka pod Větrníkem, dále pak pásy zeleně 
na okrajích města, například v lokalitě V Lip-
kách, U Židovského hřbitova atp. Také v Proko-
pově zahradě se vrátíme k původnímu záměru 
ponechat vybranou část parku jako přirozenou 
rozkvetlou louku. Pochopitelně i v těchto mís-
tech se pohybují lidé, venčí své psy nebo chodí 
na procházky s dětmi. Proto budou stezky i ces-
tičky protínající tyto lokality pravidelně udržo-
vány sekáním na  nižší výšku trávy, aby vznikly 
pohodlné udržované pásy pro pěší. 
V neposlední řadě, abychom se lépe vypořá-
dali s následky suchých období a také udrželi 
co nejlépe přirozenou vlhkost v půdě, rozhodli 
jsme se, že prakticky u všech stromů, větších 
keřů či  jejich skupin budeme nechávat trávu 
růst mnohem volněji, s nejnižší frekvencí sečí 
cca dvakrát případně třikrát ročně. Ideálně oko-
lo stromů a keřů tak vzniknou zelené ostrůvky, 
které této výsadbě v parném létě jen prospějí. 
Vážení spoluobčané, milí Dobříšáci, vím, 
že  existuje řada individuálních názorů, jak 
by kosení trávy a údržba zelených ploch 
ve městě měla probíhat. Naším společným 
cílem by  však mělo být, abychom přispěli 
k  rozumné rovnováze mezi uživatelským 
komfortem, upraveným vzhledem, a přede-
vším šetrným a udržitelným hospodařením 
na  městské zeleni, které brání půdu před 
zbytečnými ztrátami vody. 

Tomáš Vokurka, místostarosta města

Program rozvoje města Dobříše bude mít zpoždění, ale nouzový stav nám plány nezhatí 
Vážení spoluobčané, 
v květnových Dobříšských listech jsme vás infor-
movali o současném stavu zpracovávání strate-
gického dokumentu Program rozvoje města 
Dobříše na období 2021–2028. Zároveň jsme 
vás informovali o zveřejnění návrhu analytické 
části uvedeného dokumentu na webové strán-
ce města k vašim připomínkám (předpoklad 
zveřejnění byl v polovině května 2020). 

S ohledem na koronavirovou pandemii a na ak-
tuální statistická data pro rok 2019, která byla 
zveřejněna na portále Českého statistického úřa-
du až na počátku května (tato data jsou pro ana-
lytickou část dokumentu klíčová), si vás dovolu-
jeme požádat o vaši trpělivost. 
V současné době fi nalizujeme zpracování 
veškerých dostupných dat v analytické části 
dokumentu. V nejbližších dnech bude návrh 

dokumentu předložen vedení města k připo-
mínkám a následně bude návrh analytické části 
zveřejněn na webu www.mestodobris.cz k vaše-
mu vyjádření a připomínkám (předpokládáme 
v průběhu června 2020). 
Děkujeme za vaše pochopení a trpělivost. 
Těšíme se na vaše připomínky.

MAS Brdy–Vltava ve spolupráci 
s oddělením tajemníka 
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Město Dobříš má akční 
plán zlepšování kvality 
ovzduší – pokračování
V květnovém čísle Dobříšských listů jsme vám 
představili „Akční plán zlepšování kvality ovzdu-
ší města Dobříše“ (zkráceně APZKO). V tomto 
článku si představíme některá z opatření, která 
se město chystá do budoucna realizovat. 
Z analýzy imisní situace na území města vyplý-
vá, že kvalita ovzduší je dobrá a imisní limity 
většiny sledovaných škodlivin jsou dlouhodobě 
plněny. Výjimku tvoří pouze koncentrace ben-
zo(a)pyrenu a tuhých znečišťujících látek (ve-
likosti PM10), které tyto limity mohou zejména 
v zimních měsících překračovat. Jejich zdrojem 
na území města jsou především lokální topeniš-
tě (až z 90 %) a doprava (cca z 10 %). Vliv průmy-
slových zdrojů je naopak zanedbatelný. 
Jako nejefektivnější opatření ke snížení vlivu 
lokálních topenišť na ovzduší město spatřuje 
výměnu starých zdrojů vytápění na tuhá pa-
liva (1. a 2. emisní třídy), které již nevyhovují 
emisním limitům, za nová. Město Dobříš plá-
nuje i nadále informovat své občany zejmé-
na prostřednictvím DL a webových stránek 
o možnosti čerpání dotací na výměnu starých 
topidel. Aktuálně Středočeský kraj stále přijímá 
žádosti o poskytnutí dotace v rámci tzv. 3. vý-
zvy „kotlíkových dotací“. Další dotace na výmě-
nu nevyhovujících zdrojů vytápění za tepelná 
čerpadla lze čerpat z dotačního titulu „Nová 
zelená úsporám“. 
Současně město připravuje osvětovou kampaň 
pro následující topnou sezónu, kdy v sérii člán-
ků publikovaných v DL budou občané informo-
váni o možnostech a způsobech zlepšování kva-
lity ovzduší ve svém městě. Z hlediska snižování 
znečištění ovzduší dopravou je samozřejmě nej-
účinnější dopravu ve městě maximálně elimino-
vat, případně realizovat opatření pro plynulejší 
průjezd vozidel. V tomto ohledu se město v bu-
doucnu bude orientovat směrem k podpoře 
pěší dopravy a cyklistických tras (viz také studie 
„Dobříš – Územní studie dopravy a cyklistických 
tras ve městě a k. ú. Dobříš“). 
Dalším plánovaným opatřením pro snížení zatí-
žení centrální části města dopravou je rozšíření 
stávajících a zakládání nových parkovacích zón 
v přilehlých oblastech. Jako alternativu k zatěžo-
vání okolí školních zařízení v ranních hodinách 
stavějícími vozidly prověřuje město možnosti 
zavedení školního autobusu. Na kvalitu ovzduší 
má mimo jiné vliv i údržba a úklid komunikací. 
Město pro tyto účely zakoupilo již v minulých 
letech kropicí vůz. 
Dalším účinným nástrojem pro zlepšování kva-
lity ovzduší ve městech je výsadba izolační ze-
leně. Výsadbu město již realizuje ve spolupráci 
s občany města, kteří mohou svá doporučení 
sdílet ve webové aplikaci „Výsadba a úprava ze-
leně“ na stránkách města. MěÚ, odbor výstavby 
a životního prostředí, bude i nadále vykonávat 
dozorovou činnost v oblasti ochrany ovzduší.

Odbor výstavby a životního prostředí

Co bude s nevzhlednou prolukou v centru města?  
Nyní je ve správě společnosti BIOS
Dlouhodobě je místo proluky, která se nachází v souvislé řadě domů na Pražské ulici v centru  
města, kritizováno řadou občanů a již roky zde vidíme navršené panely. Konkrétně se jedná 
o stavební pozemky p. č. 17/1 a 17/2 a další, které vlastní manželé Havelkovi. 

V letech 2011–2014 vedl pan Havelka s městem 
několik soudních sporů: ve správním soudnic-
tví to bylo zrušení části územního plánu měs-
ta (proluka) a v civilním soudnictví – náhrada 
za bezdůvodné obohacení. Město se snažilo za-
jistit prostor jako veřejné prostranství a průchod 
na náměstí, ale majitel se proti tomu bránil. 
Pan Havelka poukazoval na to, že jde o bezdů-
vodné obohacení města, pokud soukromý po-
zemek chce využívat. V roce 2012 soud rozhodl, 
že se nejedná o veřejné prostranství v materi-
álním smyslu, tj. ve smyslu zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích. Nicméně z důvodu podřazení po-
zemků manželů Havelkových pod  režim obec-
ně závazné vyhlášky města Dobříše č. 4/2011, 
o  místních poplatcích, tj. cca po dobu 8 měsí-
ců, se město Dobříš k pozemkům ve formálním 
smyslu chovalo jako k veřejnému prostran-
ství. Město následně muselo uhradit náhradu 
za  tzv. bezdůvodné obohacení za období, kdy 
byly pozemky manželů Havelkových zařazeny 
pod režim obecně závazné vyhlášky o místních  
poplatcích, avšak tato náhrada byla na základě 
rozhodnutí odvolacího soudu v rámci řádného 

opravného prostředku snížena ve prospěch 
města na 20  Kč/m2 za období, během něhož 
byly pozemky podřazeny obecně závazné vy-
hlášce. V této věci využil pan Havelka všechny 
možnosti mimořádných opravných prostřed-
ků civilního soudnictví: dovolání u nejvyššího 
správního soudu a ústavní stížnosti. V obou pří-
padech nebyl úspěšný. 
Pozemek je od té doby z hlavní ulice zatarasen 
panely a řetězem. Současné vedení města ne-
zpochybňuje nárok pana Havelky a jeho soukro-
mý majetek. Přesto je v zájmu města, aby tento 
kout byl alespoň trochu kulturně upraven. Před 
rokem jednala s p. Havelkou starostka paní  
Vlnasová, k dohodě však ani tentokrát nedošlo. 
Nakonec v červnu 2019 majitel pozemek prona-
jal dobříšské firmě BIOS. Od této společnosti do-
stala letos radnice nabídku na pronájem tohoto 
místa na dobu 2 let. 
Téma proluky jsem otevřel na posledním zastu-
pitelstvu, když jsem se v závěrečné diskuzi pří-
mo dotázal na danou problematiku zastupitelů. 
Chtěl jsem totiž znát názor na  případný střet 
zájmů v případě pronájmu a platby společnos-
ti BIOS. V této situaci by totiž došlo k tomu, že 
město bude uzavírat smlouvu s BIOS, s. r. o., za-
stoupenou ředitelem společnosti, kterým je za-
stupitel pan Helebrant. Ten na zastupitelstvu 
konstatoval, že společnost BIOS má  s pozem-
kem určité záměry, ale zatím je nerealizovala 
a panely odstranit neplánuje.

Pavel Svoboda,  starosta města

Poznámka redakce: 
Vedení společnosti BIOS, s. r. o. se k tomuto té-
matu vyjádří v příštím vydání Dobříšských listů.

Novým jednatelem společnosti Dokas je Adam Šauer
Na konci dubna skončil po 11 letech ve funkci 
jednatele společnosti Dokas pan Jan Marek. 
Město společnost Dokas potřebuje nejen pro svoz 
odpadů, ale i pro údržbu cest, správu zeleně 
či provoz sportovišť. Dobříš však potřebuje funkč-
ní společnost. Proto byla společnost zřízena, a pro-
to ji město ze 100 % vlastní. 
Pan Marek za roky svého působení jistě vykonal 
řadu dobrých kroků, za které mu děkuji. Bohužel 
v posledních letech docházelo opakovaně k ne-
shodám mezi jeho představami a tím, co požado-
valo po Dokasu vedení města. Nesplněné úkoly 
se datují nejméně od roku 2018, tedy ještě z doby 
starosty Vacka. Dokas dlouhodobě poskytoval 
zakázky také jiným subjektům než městu. Podle 
zákona o zadávání veřejných zakázek však objem 
pro město musí tvořit nejméně 80 % obratu, a to 
se dlouhodobě nedělo. Na to upozornila i analý-
za EY z loňského roku, stejně jako na nedostatky 
ve finančním plánování či  cenotvorbě. Hospo-
dářské výsledky také nejsou dobré. V roce 2018 
Dokas vykázal zisk 2,3 mil. Kč. V loňském roce již 
vznikla ztráta 1,7 mil. Kč a na letošní rok předložil 
p. Marek plán se ztrátou 5,7 mil. Kč.
Výše uvedené důvody vedly k vypsání výběro-
vého řízení na nového jednatele. Na tuto pozici 

se přihlásilo 27 kandidátů, z nich výběrová ko-
mise doporučila radě města pověřit řízením  
Dokasu pana Adama Šauera. Ing. Šauer, který 
je  novým jednatelem Dokas od 1. května, vy-
studoval Českou zemědělskou univerzitu, obor 
Odpady. Do Dobříše přichází z Jílového u Prahy, 
kde pracoval jako projektový manažer pro od-
pady. Od nového jednatele očekávám, že bude 
přicházet s návrhy řešení, bude s vedením města 
diskutovat a věcně argumentovat a bude město 
průběžně informovat o vývoji hospodaření spo-
lečnosti. Přeji panu Šauerovi hodně zdaru.

Pavel Svoboda, starosta města

Město Dobříš 
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 

tel.: 318 533 311 
www.mestodobris.cz
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S velkou rekonstrukcí sportovní haly se zača-
lo už v roce 2017, kdy byla zahájena 1. eta-
pa projektu snížení energetické náročnosti 
tohoto místa. Během ní byl vyměněn spor-
tovní povrch, vytvořeno hlediště a vybudo-
vány nové úložné prostory. V 2. etapě pak 
bylo provedeno v první řadě zateplení pláště 
budovy, instalovala se nová vzduchotechni-
ka, osvětlení a mimo jiné proběhla také re-
konstrukce recepce nebo kotelny. Začátkem 
února 2020 pak byla celková rekonstrukce 
sportovní haly dokončena. 
V nově zrekonstruované sportovní hale jsme 
se byli podívat s místostarostou města Dobříše 
Tomášem Vokurkou.
Co vše se na budově sportovní haly v rámci 
rekonstrukce dělalo?
Už v 1. etapě projektu, která byla realizována ješ-
tě předchozím vedením města, došlo k výměně 
starého sportovního povrchu v hlavní části haly, 
bylo zde upraveno hlediště a některé úložné 
prostory. V 2. etapě, která byla ukončena právě 
na konci února letošního roku, prošla největší 

změnou zejména střecha, resp. její plášť, který 
je prakticky úplně nový. Zároveň byla komplet-
ně zateplena fasáda haly a vyměněna veškerá 
okna a vstupní dveře. Za účelem zvýšení ener-
getických úspor byla zrekonstruována kotel-
na, včetně instalace nové vzduchotechnické 
jednotky, která je umístěna na části střechy 
sportovní haly. Obnovou prošlo také osvětlení. 
Návštěvníci si na první pohled všimnou, že také 
vstup do sportovní haly je radikálně změněn, 
protože byly instalovány moderní automatické 

dveře a celkově se zvětšil samotný prostor foyer.  
Rekonstrukcí a obnovou prostor prošla také 
související recepce.
Prošla rekonstrukcí také restaurace, která 
je součástí haly, a k ní patřící toalety?
Ano, i když v počátku se s tím nepočítalo, což 
by myslím byla promarněná šance. Prostory re-
staurace byly sice o něco zmenšeny, ale udělala 
se tady nová podlaha, podhledy, instalovala se 
nová vzduchotechnika, osvětlení a samozřej-
mě, tak jako po celé budově, byla provedena 
nová výmalba. Kompletní rekonstrukcí prošly 
také toalety. Jsem přesvědčen, že takto v kom-
plexu s ostatními razantními změnami ve spor-
tovní hale dávají všechny opravy smysl. 
Jaká je nyní kapacita diváků ve sportovní hale?
Pokud budeme počítat místa na sezení i stání, 
vejde se sem něco okolo 350 diváků.
Sportovní plocha je nyní velmi moderní, 
jaké je její využití?
Je plně využitelná pro všechny druhy halových 
sportů. Umožňuje zejména míčové hry všeho 
druhu, také tenis, ale její víceúčelový materiál 
umožní trénink také gymnastům či příznivcům 
aerobiku nebo bojových sportů. Zachována 
byla samozřejmě i možnost rozdělení prostoru 
na tři menší individuální hřiště, což ocení na-
příklad školy při pořádání žákovských turnajů. 
Je už nyní vše hotové, nebo je v plánu ještě 
něco dalšího?
V plánu je během června až července instalo-
vat v prostoru hlavní haly ještě novou horole-
zeckou stěnu. V rámci veřejné zakázky už byl 
vybrán dodavatel a celková cena stěny i s mon-
táží se pohybuje okolo 0,5 mil. Kč. Doufáme, 
že tím uděláme radost dalším sportovcům. 
Jak to bude se zdejší posilovnou?
Posilovna bude ještě během tohoto roku pře-
sunuta do prostor bývalé ubytovny. Zde dojde 
ke stavebním úpravám a rekonstrukci zázemí, 
včetně sprch a toalet. Namísto stávající posi-
lovny pak vznikne velká nářaďovna, kam bude 
možné uschovat sportovní náčiní i ochranné 
gumové pásy na sportovní plochu.
Jaká je budoucnost původně plánované pří-
stavby gymnastického sálu?
Mám-li být upřímný, v tuto chvíli realizaci toho-
to projektu nevidím reálně, protože chybí pře-
devším vhodné podmínky financování. Dob-
říšský gymnastický oddíl přišel loni na podzim 
s návrhem využít dotačního titulu v  rámci 
programu Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy, a já jejich aktivitě děkuji, nicméně 
po pečlivém zvážení všech podmínek dotace 
i dalších okolností jsme vyhodnotili, že realiza-
ce projektu je velmi složitá s příliš komplikova-
ným financováním. Jít do toho by pro město, 
a  myslím i pro gymnastický oddíl, bylo velmi 
riskantním dobrodružstvím, tak jsme od pro-
jektu museli prozatím odstoupit. 
Sportovní hala zůstává pod správou měst-
ské společnosti Dokas?
Ano, v tom se nic nemění. Veškeré informace 
k provozu, pronájmu a další podrobnosti nalez-
nou lidé na webových stránkách www.dokas.cz. 
Na kolik tedy celková rekonstrukce sportov-
ní haly vyšla?
Celkové finanční náklady na projekt snížení 
energetické náročnosti dobříšské sportov-
ní haly vyšly dosud na bezmála 50,5 mil. Kč. 
Z toho 15,5 mil. Kč na zateplení je hrazeno ze 
získané dotace prostřednictvím Státního fon-
du životního prostředí. 

Redakčně zpracováno

Změny personálního zajištění odpadového hospodářství

Od 1. června 2020 převezme agendu odpadového hospodářství města, včetně spravování motivační-
ho a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (MESOH) od místostarostky města Bc. Dagmar 
Mášové a Ing. Jitky Kořínkové nová kolegyně Ing. Veronika Pávišová. 
V případě jakýchkoli dotazů k MESOHu a odpadovému hospodářství ve městě, změny kontaktní 
osoby odpadového účtu nebo nesrovnalostí v osobách na stanovišti se na ni můžete obrátit osobně 
na MěÚ na odboru výstavby a životního prostředí (Mírové náměstí 1602 – nad Penny Marketem) 
v kanceláři 2.08, druhé patro, na telefonu 318 533 339 či e-mailem pavisova@mestodobris.cz. 
Děkujeme za Vaši spolupráci, za to, že třídíte odpady a berete ohled na životní prostředí.

V červnu proběhne monitorování dopravy

Dobříš se dlouhodobě potýká s nákladní dopravou. Centrem města denně projede mnoho náklad-
ních aut i kamionů. Kolik přesně? Odkud a kam po městě jedou? Právě na tyto otázky by měl odpo-
vědět dopravní průzkum, který město objednalo u Dopravní fakulty ČVUT. Vybraný pracovní den 
v červnu budou na 13 křižovatkách v Dobříši pracovníci fakulty v době od 5 do 21 hodin monito-
rovat těžkou nákladní dopravu. Nejde jen o zjišťování počtů. Sledování bude probíhat na základě 
evidence registračních značek s identifikací, kam na které křižovatce dané nákladní auto odbočilo. 
Výsledná analýza nám tak poskytne přesnější informace o tom, jaká je v konkrétních místech sku-
tečná dopravní zátěž, kudy vedou obvyklé trasy tranzitní či místní dopravy. Od výstupu si slibujeme, 
že tyto podklady budeme moci následně využít při diskuzích s dopravní policií o potřebě omezit 
tranzitní dopravu v Dobříši. 

Miloš Novotný, odbor místního rozvoje

S místostarostou Dobříše v nově zrekonstruované 
sportovní hale
Dobříšská sportovní hala prošla svou největší rekonstrukcí v historii, díky které nyní nabízí moder-
ní prostory pro sportovce i širokou veřejnost. 
Sportovní hala v Dobříši byla postavena v 70. a 80. letech minulého století. Kromě samotné spor-
tovní plochy byla v budově umístěna také posilovna, sauna, ubytovna, restaurace a v posledních 
letech zde sídlí i městská knihovna. Od otevření haly se však do budovy, kromě drobných oprav, 
prakticky neinvestovalo. Její chátrání tak bylo potřeba začít řešit. 
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Bezpečná Dobříš s činností městské policie 
– výběr za duben 2020
V měsíci dubnu stále platila vládní nařízení proti 
šíření koronaviru a strážníci tak dohlíželi na je-
jich dodržování a pomoc ohroženým skupinám 
našich občanů. Mimo to se samozřejmě zabývali 
i dalšími činnostmi a zajištěním pořádku, ochra-
ny a bezpečnosti osob i majetku.

Při vloupání do objektu OC Prachanda byla 
našimi strážníky poskytnuta PČR součinnost 
při zajištění místa trestného činu.
Nahlášena černá skládka, na lesní cestě, 
v blízkosti novostaveb. Jednalo se o odložený 
stavební odpad. Byl informován majitel pozem-
ku, který skládku uklidil na své náklady, pacha-
tele se nepodařilo zjistit.
Sousedské spory v domě č. p. 106, na Míro-
vém náměstí. Jednalo se o občanské soužití, 
slovní napadání. Strážníci situaci na místě uklid-
ňovali hodinu. 
Strážníci byli přivoláni na Dukelské náměstí. Zde 
žena prosila strážníky o pomoc, protože její přítel 
přišel domů opilý a ona se bála o sebe i o své 
dítě. Hlídka muže odvedla k přespání k  matce. 
Nedošlo k žádnému násilí ani ublížení na zdraví. 
Na parkovišti v Lipkách se neznámý pachatel 
pokusil o vloupání do osobního vozidla, jed-
nalo se o bílou dodávku. Pachatel byl oznamo-
vatelem popsán a utíkal směrem na Chotobuš. 
I přesto, že MP nasadila i služebního psa, pacha-
tel nebyl dopaden… Stopa se ztratila u zámecké 
zdi, pravděpodobně, měl zloděj, v místech při-
stavené vozidlo a ujel. 
Psovod MP prováděl se služebním psem kon-
trolu garáží u Bedřicha, kdy jedna z garáží 
byla otevřená, ale bez poškození zámků a ani 
žádné jiné známky po vloupání. Byla vyrozumě-
na majitelka garáže a na místě neshledala žád-
nou ztrátu věcí. Nejspíše došlo k tomu, že její 
syn garáž zapomněl zamknout. 

Na dětském hřišti za židovským hřbitovem, 
asi  100 m od lesa, na konci ulice Průmyslová 
bylo nalezeno dřevěné dětské odrážedlo. 
V  místech se nacházejí prolézačky. Nález je 
uložen na  služebně Městské policie v Dobříši, 
tel. číslo: 602 370 677. 
Stížnost na přejeté kachny u rybníka Papež.
Řidiči by měli dodržovat rychlost a měli by být 
ohleduplní. 
Autohlídkou městské policie bylo v Dobříši kon-
trolováno parkoviště P+R Dobříš, ulice Pražská. 
Bylo zjištěno poškození skříně pokladny, kdy 
bylo zřetelně viditelné poškození. Jelikož zde 
bylo podezření z TČ vniknutí do parkomatu, 
kde byla uložená určitá hotovost, na místo byla 
přivolána PČR. Po příjezdu na místo události 
si PČR celou věc převzala k dalšímu opatření. 
Oznámení občana. V pasáži u Heinzů ležel 
na  zemi nehnutě muž, byla obava o jeho 
zdraví. Proběhla kontrola. V místě byl strážníky 
probuzen muž, r. nar. 1996, bez domova, sdělil, 
že zde jen usnul. Z místa byl hlídkou MP vykázán.
Oznámení ochranky z Penny Marketu u pivovaru 
na linku 156. Ochranka – muž byl slovně napa-
den agresivním mladíkem jen proto, že  chtěl 
nakupovat v době, kdy mohou nakupovat pouze 
důchodci. Z místa incidentu utekl. Dle RZ vozidla 
– bílý Mercedes – byl zjištěn muž z okresu Kladno. 
Nakonec bylo oznámení stáhnuto oznamovate-
lem, nechtěl po zklidnění situace nic oznamovat. 

SOS tlačítka pomáhají
Strážníci už několikrát zajistili díky SOS tlačít-
kům včasnou pomoc seniorům, kteří upadli 
nebo se  jinak dostali do nebezpečí zdraví 
a života. 
Pilotní program SOS tlačítka, který je určen 
pro osaměle žijící osoby se sníženou moto-
rikou a  mobilitou a s rizikem vážných zdra-
votních příhod, se v našem městě začíná 
osvědčovat. V případě stisku nebo aktivová-
ní tlačítka na základě pádu se spustí poplach 
na majáku, který je umístěn na služebně 
Městské policie Dobříš. Naši strážníci jsou 
tak schopni velmi rychle zajistit bezpečnost 
a pomoc dané osobě.

Jak si zařídit rybářský lístek
Přemýšlíte, že začnete chodit chytat ryby, nebo 
vám propadl starý rybářský lístek? Není nic jed-
noduššího než si zajít na odbor výstavby a život-
ního prostředí a zažádat o nový rybářský lístek.
Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví 
ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplý-
vá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 
Sb., o  rybníkářství, výkonu rybářského práva, 
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných 
zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o ry-
bářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vy-
hlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o ry-
bářství, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň 
je to doklad nezbytný pro vydání povolenky 
k  lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb 
nebo vodních organismů v příslušném rybář-
ském revíru. 
Žádost o vydání rybářského lístku je dostupná 
na internetových stránkách města, avšak od-
povědný pracovník ji s vámi rád vyplní přímo 
na úřadě. Co všechno tedy potřebujete? Občan-
ský průkaz, doklad o zaplacení správního po-
platku (zaplatíte na pokladně v budově radnice) 
a  doklad o získané kvalifi kaci (propadlý rybář-
ský lístek), popřípadě jiný doklad, osvědčující 
předchozí držení rybářského lístku. Budete-li 
žádat o první rybářský lístek, musíte nejprve 
úspěšně absolvovat tzv. rybářské zkoušky, které 
pravidelně pořádají místní organizace Českého 
rybářského svazu. Zde musíte prokázat své zna-
losti z biologie ryb a vodních organizmů, zákona 
o  rybářství, způsobů lovu ryb, rybářském hos-
podaření a poznávání ryb a vodních organizmů. 

Nebojte, zvládnou to i děti.
Pak už stačí jen se všemi potřebnými dokumen-
ty vystoupat do druhého patra budovy odbo-
ru výstavby a životního prostředí (nad Penny 
Marketem). Zde vám na počkání vystaví nový 
rybářský lístek. A to je vše, máte-li již povolenku 
k lovu, můžete vyrazit rovnou k vodě.
Žádost je nutné podat na obecní úřad obce 
s  rozšířenou působností příslušný podle místa 
trvalého pobytu. Musíte tedy mít trvalé bydliště 
v našem ORP.
Rybářský lístek se vydává pro celé území Čes-
ké republiky na dobu 30 dní (v tomto případě 
nemusíte dokládat kvalifi kační předpoklady), 
1  roku, 3 let, 10 let, nebo na dobu neurčitou, 
tedy na doživotí. Petrův zdar!

Odbor výstavby a životního prostředí

Nalezené dětské odrážedlo

Upozornění: Zákon o ochraně ovzduší platí 
pro každého
V ulici Bezručova docházelo k pálení zelených 
větví od tújí. Vzniklo silné zakouření celé ulice a to 
se lidem nelíbilo. Strážníci na místě činnost zakáza-
li, oheň byl ihned uhašen. 
Co říká zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 
Sb.? V § 23, odst.1: „(…) fyzická osoba se do-
pustí přestupku tím, že: a) v rozporu s  §  16 
odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiá-
ly než suché rostlinné materiály neznečištěné 
chemickými látkami.”

Strž. Alena Kovaříková, 
zástupkyně velitele MP Dobříš
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Jak nyní vidíte těch 20 let na Dokasu, z toho 
11 let ve funkci jednatele?
První část mého působení byla jízda, kde kromě 
trhání norem (za to mě měli kolegové vždy v ob-
libě) jsme s klukama zažili i hodně zábavy. Našel 
jsem zde mnoho přátel. Končil jsem na pozici 
prokuristy, když jsem neviděl prostor pro rozvoj 
jak fi rmy, tak mne samotného. V roce 2008 jsem 
odešel do korporátu na manažerský post. 
Vrátil jsem se zpět o rok později, na žádost vede-
ní města, moc se mi nechtělo, nebýt to pomoc 
mému rodnému městu, asi bych se na to… Spo-
lečnost byla na dně, tam, kam opět směřuje i nyní.
Jsem rád, že jsem měl štěstí na lidi, vytvořila se 
skvělá parta, lidi jsou klíč. Podařilo se z Dobříše 
dostat nadnárodní korporát ve svozu odpadů, 
opravili jsme sídlo společnosti a radnice nako-
nec umožnila i rekonstrukci sběrného dvora. 
Dokonce se povedlo udělat nějaké koncerty 
a  dostat sem zase zpátky letní kino. Myslím, 
že tu po mně něco zůstane. Bavilo mne to, dá-
valo mi to smysl. To je pro mne důležitější než 
kariéra v kravatě a peníze. 

Co je tedy z Vašeho pohledu zásadní pro-
blém Dokasu?
Zásadní problém Dokasu je vedení města. Odmí-
tám hesla pravicových politiků, že město nemá 
podnikat apod. Např. v Německu je systém ko-
munálních služeb v majetku obce běžný jev, jen 
my jsme k tomu asi mentálně nedospěli. Do po-
litiky se jdou realizovat neschopní lidé, kterým 
zkrachuje jejich vlastní podnikání, tak vstoupí do 
partaje, rázem se stanou jednateli městské spo-
lečnosti. Utíkají jim zaměstnanci, takže nejsou 
schopni zajistit provoz. Pak takový člověk přijde 
s tezí, že by byl lepší prodej. Protože je velmi am-
biciózní, stane se lídrem kandidátky, lidé ho vy-
křížkují, nedostane se ani do  zastupitelstva… 
A ejhle! On je místostarosta, který najednou mlu-
ví do všeho jenom proto, že může!
Problém je v tom, že na funkci radního nepo-
třebujete žádnou kvalifi kaci v oblasti řízení lidí 
a managementu obecně. Do vedení města tak 
přicházejí lidé, kteří neumí plánovat, stanovo-
vat cíle a postupně je plnit. A město podle toho 
vypadá, ostatně jako celá republika (smích). 

Vedení města tak v lepším případě zná své kom-
petence, ale odmítá převzít osobní odpověd-
nost, bojí se rozhodovat. Takže často slyšíme, 
že se věci řeší, ale není to pravda. Na radnici 
si o tom jen povídají, ale nerozhodují. 

O Vašem odchodu z pozice jednatele se ve 
městě hodně mluví. Je něco, co k tomu chce-
te říct?
Já jsem měl spory s každou radnicí, protože 
jsem, jaký jsem. Jsem přímý, jde mi o věc, a když 
s něčím nesouhlasím, tak to řeknu. Nejsem 
ochotný splnit úkol beze smyslu, nejsem vo-
ják, jsem myslící bytost. Každé čtyři roky jsem 
svědkem toho, jak lidi, které znám a mám je rád, 
se změní pod malicherným opojením mocí na 
dobříšské radnici. Lidé, kteří normálně věcně 
komunikují, najednou vyžadují bezmeznou po-
slušnost, ať jejich úkoly dávají smysl či nikoliv. 
Vždy jsem se řídil svým svědomím a pracoval 
pro město Dobříš, ne pro radnici. A to je pravý 
důvod mého odvolání z pozice jednatele.
To je také důvod, proč si stávající radnice najímá 
žoldáky mimo město (tajemník, jednatel Doka-
su). Nejsou povinni městu, ale jen jim. Neznají 
poměry na Dobříši, neznají jiné názory než ty 
jediné správné, a to jsou názory jejich chlebo-
dárců. Jaký to bude mít dopad na naše měs-
to, jim může být úplně jedno. Zato si odvezou 
žold. A to vše ve jménu „pro Dobříš“! Pak čteme, 
že předností je nebýt z Dobříše, a zejména nad-
šení! Za mě je předností být z Dobříše, a zejmé-
na znalosti a dovednosti!

Vedení města jako jeden z hlavních důvodů 
Vašeho odvolání uvádí nedodržování záko-
na o veřejných zakázkách, který platí už od 
roku 2016, a nesplnění 80% objemu zakázek 
z města. Je to tak?
V Dokasu je dlouhodobý problém se zakázkami 
pro město Dobříš. Tady musí být dodržený poměr 
80 % pro Dobříš, 20 % služby pro ostatní zákaz-
níky. Radnice měla na papíru restrukturalizaci 
fi rmy, ale žádná radnice reálně nic neřešila a v mé 
kompetenci jako jednatele není měnit společ-
nost, jak se mi zlíbí. Opakovaně jsem předkládal 
několik variant řešení, ale žádné nebylo přijato. 
Opět se báli rozhodnout! Své kompetence znají, 
ale odpovědnost odmítají. Takže za to může kdo? 
Samozřejmě jednatel společnosti. 
To, co zveřejnila radnice na svém webu, je vylo-
ženě sprosté, a plně vypovídá o jejich morálně 
volních kvalitách.
Potřeboval jsem uživit fi rmu tak, abych nemu-
sel propouštět zaměstnance a mohl dostát 
fi nančním závazkům společnosti. Radnice mi 
přikázala dát výpověď obcím mimo náš region 
a zároveň odmítla dát Dokasu více zakázek. 
To  mělo být uskutečněno na základě analýzy 
za cca 500  tis. Kč. Když mi to v prosinci nařídili,

odmítl jsem. Nemohl jsem dát výpověď na-
smlouvaným obcím před koncem roku. To se 
prostě nedělá, není to korektní jednání. Navíc 
bych tím fi rmu přivedl do insolvence. Za to jsem 
měl jako jednatel trestně právní odpovědnost. 
Proto jsem na radě města řekl, ať mě raději od-
volají… a oni mne poslechli. 
Také jsem byl hlavní překážka v prodeji společ-
nosti. Radnice tvrdí, že Dokas chce, ale veškeré 
kroky, jež činí, svědčí o opaku. Radnice společ-
nost systematicky poškozuje, mohu doložit, 
že i audit Dokasu ukládá více úkolů radnici než 
společnosti Dokas.
Stávající situaci čtu takto: vytvoříme problém 
„Dokas!“, ten se nepovede vyřešit ani s novým jed-
natelem, tak to raději prodáme. Nový jednatel ne-
může přijít s jinými variantami řešení než já, proto-
že taková řešení jednoduše neexistují. Již teď je mi 
ho líto, neboť na mne působí jako slušný člověk, 
který neví, komu a čemu vlastně slouží.

Co je v oblasti odpadového hospodářství 
z Vašeho pohledu třeba pro Dobříš udělat?
V roce 2030 bude konec skládkování. Je nesmy-
sl, aby každá obec jednala se spalovnou zvlášť, 
to pro ně není žádný partner. Tohle musí zajis-
tit Dobříš (už kvůli sobě samé) jako lídr pro celý 
region. Tady je však v současné době v rámci 
regionu velká nedůvěra vůči Dobříši na základě 
zkušeností okolních obcí s námi. To je smutné! 
Je potřeba, aby se konečně začalo řešit vše spo-
lečně se Svazkem obcí Dobříšska a Novoknín-
ska, a ne, aby se jen jednalo a mluvilo ve dru-
hém patře na radnici bez znalosti věci. S obcemi 
k datu ukončení mého působení ve společnosti 
Dokas nikdo ohledně odpadového hospodář-
ství nejednal. A to už vůbec nezmiňuji možnosti 
spolupráce v rámci širšího regionu, např. Sva-
zek obcí Mníšek pod Brdy, Svazek obcí regionu 
dolní Berounka, Svazek obcí Podbrdsko, Svazek 
obcí Horymír atd. Jaké jsou plány v oblasti od-
padového hospodářství stávající radnice, je vel-
kou záhadou. Mne pan Svoboda pouze sdělil, 
že „radnice půjde asi jinou cestou“, což je velice 
transparentní a konkrétní zadání jednateli spo-
lečnosti (smích).

Je něco, co byste dneska udělal jinak nebo 
co byste ještě chtěl pro Dobříš udělat?
Za mě je dobré, co jsem udělal. Postavil jsem 
fi rmu na nohy, všechno je tam více méně nové, 
udělal jsem pár koncertů, letní kino, něco se tu 
v létě dělo. Ve spolupráci s vedoucími sportov-
ních klubů Dokas podporoval výchovu dětí 
ke sportu. Z toho mám velkou radost! 
I když mě rodiče ve čtyřech letech z Dobříše 
odstěhovali do Prahy, stejně jsem tady trávil 
všechny víkendy, prázdniny, pak jsem sem do-
jížděl na  gympl. Mám to tu rád a patřím sem. 
Prožil jsem tady nádherné dětství. Byla to doba, 
kdy Dobříš byla lídr regionu. Když si vzpomenu, 
co všechno tady bylo a jak to fungovalo, je mi 
z toho teď smutno. Chtěl jsem pomoc tomu, aby 
se to vrátilo, aby tady byla fajn parta lidí a místa, 
kde se mohou všichni scházet. Bez politikaření. 
Myslím, že svůj dluh Dobříši a našemu regionu 
za hezké mládí jsem splatil.

Nemáte tedy ambice kandidovat na starostu, 
abyste mohl věci měnit?
V tuto chvíli nic nepřijímám a nic nevylučuji. 
Řekl jsem to politicky tak pěkně jako nejmeno-
vaný politruk z dobříšské radnice? 

Pokračování na straně 10

Jan Marek: 20 let v Dokasu. 
Od prvního do posledního dne jsem rád 
dělal pro Dobříš
Jan Marek poznal městskou společnost prvně, když tady nastou-
pil jako kluk po vysoké škole svou civilní službu. Tenkrát se sem 
dostal na doporučení z kulturního domu, kde chtěl službu vykoná-
vat. „Když jsem přišel na Dokas, byla to pro mne do slova a do pís-
mene příliš hlučná samota,“ říká dnes s úsměvem bývalý jednatel 
společnosti Dokas, „nedokázal jsem si představit, že tu strávím 
celý rok a půl života!“

Zrekonstruovaný sběrný dvůr 
s grafi ckou výzdobou
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Dobříšské školství v době koronaviru
Celorepubliková opatření proti šíření koronaviru se velmi citelně dotkla právě oblasti školství.  
Krizový štáb města Dobříše se tak mimo jiné snažil od samého začátku intenzivně komunikovat 
právě s vedením mateřských, základních i středních škol v našem městě. Na základě doporučení 
ředitelek MŠ, u kterých město uzavření mohlo ovlivnit a nebylo dáno vládou, se jednalo. Situace 
v březnu se však měnila doslova z hodiny na hodinu a vývoj pandemie byl velmi rychlý, stejně jako 
přicházející vládní nařízení. 

12. 3. 2020 bylo vydáno nařízení o uzavření 
základních, středních a vysokých škol z dů-
vodu bezpečnostních opatření, které se tý-
kalo i Dobříše.
13. 3. 2020 pak bylo a na základě usnesení rady 
města rozhodnuto o uzavření mateřských škol, 
jejichž zřizovatelem je město Dobříš. 
Tomuto rozhodnutí předcházela diskuze s ře-
ditelkami školek o počtech dětí momentálně 
navštěvujících školku a obavách rodičů z  one-
mocnění. 
Krizový štáb sledoval měnící se nařízení vlády, 
počty nemocných, bezpečnostní opatření a ná-
sledně se snažil pomoci se zajištěním potřeb-
ných ochranných pomůcek (roušek), dezinfekce 
a s jejich distribucí. Během pandemie také shro-
mažďoval a vyhodnocoval požadavky rodičů na 
znovuotevření mateřských školek. V této věci 
ale vedení města s ředitelkami čekaly na zaslání 
dokumentu s jasnými pravidly ohledně provozu 
mateřských a dalších škol.
Manuál MŠMT a MZ pro provoz školních in-
stitucí od pana ministra Plagy byl  zveřejněn 
2. 5. 2020.
Krizový štáb doporučil otevření školek 18. 5. 
2020. 
Soubor hygienických a provozních podmínek 
se  vzorem čestného prohlášení prostudovalo 

jak vedení města, tak samozřejmě jednotliví 
ředitelé. Z ne zcela určitých a jasných pokynů 
vyplynulo, že zodpovědnost zajištění provozu 
školky zůstává na ředitelkách. Zřizovatel, tedy 
vedení města, může vydat pouze své doporu-
čení. 
Na základě výše zmíněného tak byla zorga-
nizována společná schůzka místostarostky 
Dagmar Mášové s ředitelkami dobříšských 
mateřských škol, která se konala 6. 5. 2020. 
Společně zde dámy jednaly o pravidlech a pod-
mínkách, za kterých budou školky opět otevřeny. 
Řešily otázky provozu, stravování dětí, počty za-
městnanců a požadavky na ochranné pomůcky. 
5. 5. 2020 bylo na základě předchozí diskuze 
usnesením rady města doporučeno ředitel-
kám mateřských škol zajistit za zvýšených 
hygienických opatření provoz od 13. 5. 2020.
6. 5. 2020 proběhla schůzka s řediteli všech 
základních škol na Dobříši (1. ZŠ, 2. ZŠ, ZŠ Li-
dická, ZŠ Trnka), na kterou přišel také ředitel 
dobříšského gymnázia.
Ředitelé sdíleli dosavadní zkušenosti s distanční 
výukou a své představy o znovuotevření škol, 
zajištění bezpečného nástupu dětí 25. 5. 2020 
a zajištění výuky pro děti, které přijdou do školy 
i pro děti, které do školy nejdou a nadále se učit 
z domova. 

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Vážení a milí spoluobčané, obchodní partneři, 
zákazníci a přátelé,
rád bych Vás informoval, že jsem se k datu 30. 4. 2020 po 11 letech rozloučil 
se společností Dokas. Těšilo mne se s Vámi potkávat a doufám, že se v osobní 
nebo profesní rovině budeme potkávat i nadále.
Děkuji za spolupráci, přízeň, důvěru a krásně strávené roky. Bylo mi ctí.
Přeji vám hodně zdraví, pracovních a osobních úspěchů.

S úctou, Jan Marek, DOKAS Dobříš, s. r. o.

Jan Marek: 20 let v Dokasu.

Pokračování ze strany 9

Jsem občan Dobříše, o veřejné věci mám zá-
jem, ale nikam se nehrnu. Jsem spíše manažer 
než politik. Pokud mne lidé osloví, rád pomohu, 
jak nejlépe budu umět.

Jaké jsou nyní Vaše plány, co budete dělat?
Popravdě řečeno, nedovedu moc pasivně 
odpočívat. Raději se regeneruji aktivně, nyní 
neplánuji, jen se zabývám projekty, na které 
jsem doposud neměl tolik času. A že toho je! 
Design, optimalizování firem, kapela, takže 
se  mám čím bavit. Hlavně chci mít chvíli vol-
no, srovnat hlavu, vždyť mi zbývá maximálně 
polovina života!

Redakčně zpracováno

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat našemu bývalému šéfovi, kolegovi a kamarádovi Janu Markovi za dlou-
holetou práci, během které se nám všem, jak zaměstnancům, tak spoluobčanům a zákazníkům, 
změnilo prostředí, ve kterém trávíme čas. 
Každý výraz ohleduplnosti a porozumění vytváří pěkné vztahy mezi lidmi a připravuje půdu pro kva-
litně odvedenou práci. Za to vše Ti děkujeme.

 Kolektiv Dokas

K 18. 5. 2020 bylo dle vyjádření ředitelek zpět  
v jednotlivých školkách: 
• 2. MŠ 35 dětí 
• 4. MŠ 30 dětí
• 5. MŠ 88 dětí

19. 5. 2020 bylo potvrzeno, že se do škol vrátí žáci 
1. stupně a 25. 5. 2020 tak do dobříšských škol na-
stoupilo celkem 379 dětí.
• 1. ZŠ 206
• 2. ZŠ 173

První den otevření škol po koronaviru byly děti
za pomoci dobrovolníků a vedení města koordi-
novány tak, aby byl zajištěn jejich bezproblémo-
vý a bezpečný nástup do škol.
„Chtěla bych touto cestou poděkovat všem ředi-
telům mateřských i základních škol i panu řediteli 
gymnázia za jejich aktivní přístup, komunikaci 
a pomoc. Zvláštní poděkování pak patří ředitelce 
Jitce Šedivé a celému týmu 5. MŠ za jejich vstřícný 
krok, když hned v prvopočátku krizového stavu 
na základě požadavku Středočeského kraje přislí-
bili, že pokud bude třeba (což nebylo), zajistí pro-
voz školky pro děti členů IZS,“ říká místostarostka 
Dagmar Mášová.

Redakčně zpracováno

Něco málo střípků z komunikace 
žáků a učitelů při distanční výuce 
ze „staré“ školy 

V učebnici AJ je zmínka o Angelině Jolie:
Žák: „A to je kdo?“
Učitel: „Přeci ta slavná herečka.“
Žák: „Neznám.“ 
Učitel: „Tu musíš znát, taková pěkná, tmavovla-
sá,….“
Žák: „Jako nějaká pornoherečka, paní učitelko?“
Učitel: „Žádná pornoherečka! Copak by se psalo 
o pornoherečce v učebnici?“
Žák: „Co Vy víte, kdo to píše.“
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Výuka doma i ve škole
Vyučování na dálku, v pyžamu 
i  bez pyžama, ráno i odpoled-
ne, někdy i o víkendu a v noci. 
To je realita, se kterou se setká-

vají učitelé, žáci i rodiče. Žáci posílají vypraco-
vané úkoly nejen v době vyučování, ale často 
i ve  večerních a nočních hodinách. A učitelé 
na ně reagují ve stejných časech. Počítače jsou 
otevřené, mobily zapnuté. E-maily jsou na den-
ním pořádku. Někdy jsou jejich obsahy stručné, 
někdy úsměvné: „Dobrý den, pane učiteli, dou-
fám, že jste živ a zdráv!“ a někdy milé: „Škoda, 
že nás nemůžete učit doma. Také mi moc chy-
bíte, mám Vás ráda :).“
Deváťáci už ale ve velkém počtu zasedli 12. květ-
na do školních lavic. Je to jiné. Lavice pro jedno-
ho, dezinfekce rukou při příchodu do třídy, ně-
kteří nesedí se spolužáky, ale s žáky jiných tříd. 
A všichni mají roušky. Připravují se na přijímací 
zkoušky a chtějí být úspěšní. Letos je čeká jen 
jedno kolo přijímacích zkoušek. Všichni víme, 
že to nemají jednoduché a držíme jim 8. června 
palce!
Vybrali jsme opět několik ukázek z prací našich 
žáků, kteří jsou mnohdy aktivnější než ve škole, 
tvořiví a často nás hodně překvapí.

Učitelé 2. ZŠ Dobříš 

Dopis pro Lukáše Langmajera
Dobrý den, pane Lukáši Langmajere,
píši Vám jako svému oblíbenému fi lmovému 
herci. Rád se dívám na fi lmy, ve kterých hraje-
te. Nyní například na seriál Slunečná, kde máte 
pro mne takovou legrační roli.
Jmenuji se David Fabián, je mi 14 let, bydlím 
na Rybníkách nedaleko Dobříše. Na Dobříši na-
vštěvuji základní školu a někdy, když jdu po ško-
le po městě, tak Vás potkávám s dětmi a se psem 
na procházce. Vždycky si vybavím nějakou leg-
rační scénku z fi lmu, například z Babovřesků. 
Tím, že jste Dobříšák, tak jsem si o Vás něco pře-
četl a dozvěděl se, že máte rád přírodu a také 
sport, hlavně motoristický. Já totiž také mám 
velmi rád sport. Jezdím už od tří let na motorce 
Trial, což je motocyklová disciplína zaměřená 
na překonávání přírodních a umělých překá-
žek. Většinu svého času trávím tréninkem a na 
závodech, kde tedy nemám moc času dívat se 
na televizi. Ale třeba když vím, že budu dlouho 
na cestě, tak si nějaký fi lm s Vámi stáhnu do po-
čítače a dívám se na něj. Nyní, když je doba tro-
chu jiná z důvodu pandemie, trávím víc času 
doma a každé úterý sleduji nejnovější seriál Slu-
nečná, kde hrajete. Moc mě to baví.
Chtěl bych Vám popřát do budoucna hodně dal-
ších fi lmových rolí, pevné zdraví a spokojenost 
celé Vaší rodině. 
Doufám, že se někdy třeba potkáme.

S pozdravem David Fabián

Den Země pohledem objektivu

22. duben patří oslavám Dne Země. Tato tradi-
ce vznikla již v roce 1970 ve Spojených státech 
amerických a od roku 1990 se Den Země slaví 
jako mezinárodní svátek životního prostředí. 
Každoročně jsme pro žáky připravovali program 
v prostorách anglického parku a okolí školy. Ten-
to rok bylo vše jinak. Den Země probíhal formou 
fotosoutěže. Pravidla byla velmi jednoduchá. 
Při  procházkách Dobříšskem soutěžící zachytí 
jarní přírodu a fotografi i zašlou své třídní uči-
telce či třídnímu učiteli. Každá třída do soutěže 
nominovala pět fotografi í. Nelehký úkol stál pak 
před pětičlennou porotou. Vybrat z každého 
ročníku tři nejlepší fotografi e byl opravdu tvrdý 
oříšek. Stupně vítězů jednotlivých kategorií na-
leznete na našich webových stránkách. 
Absolutním vítězem soutěže za první stupeň 
se stal Matěj Rajský z 5. C se svojí fotografi í na-
zvanou Žbluňk. Získal 13 bodů z 15 možných. 
Na druhém stupni je absolutním vítězem Lukáš 
Tuláček z 8. A, ten obdržel 14 bodů z 15 mož-
ných. Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapo-
jili, vítězům gratulujeme. Zasloužená odměna 
je nemine.

 Jitka Hadamovská

Foto: Lukáš Tuláček z 8. A

Foto: Matěj Rajský z 5. C

Zeměpis 8. ročník:
Učitel: „Charakterizuj povrch ČR, kde jsou hory, 
kde jsou nížiny?“
Žák: „Hory jsou na hranicích, nížiny jsou v níži-
nách.“

„Paní učitelko, moc se omlouvám, že jsem se 
nedostavil na on-line hovor, ale zaspal jsem. 
Vzbudil jsem se v 9.00 hod., tak jsem si řekl, 
že mám ještě hodinu a půl čas a najednou 
bylo 12.00 hod. Ještě jednou se omlouvám.“

Vzpomínkový dopis pro můj herecký 
vzor
Milý Paule Walkře,
již pár let sleduji s velkým nadšením sérii fi lmů 
Rychle a zběsile, ve kterých jste ztvárnil jednu 
z hlavních rolí, a to postavu Briana O´Connera. 
Tato postava je pro mě velkou inspirací a vzorem, 
neboť je to přátelský a dobrosrdečný chlápek, 
který se pohybuje mezi závodními a sportovně 
vytuněnými auty různých světových značek. 
Má  okolo sebe spoustu skvělých přátel, se který-
mi tvoří jeden tým a dávají dohromady, opravují 
a „tuní“ auta, ve kterých následně závodí. 

Pokračování na straně 12
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Poděkování

Vstupujeme do poslední-
ho měsíce tohoto školního 

roku. Pro naši školu to byl již pátý školní rok 
našeho provozu a byl výjimečný z několika 
hledisek. Velkou změnou pro nás byl posun 
na  druhý stupeň a s tím související rozšíření 
našeho pedagogického týmu. Největší změ-
na přišla ovšem až v březnu, kdy se ze dne na 
den školy uzavřely. Museli jsme se (jako i v ji-
ných školách) s touto situací rychle vyrovnat 
a přizpůsobit výuku tak, aby ji zvládly děti 
doma společně s rodiči a svými sourozenci. 
Učitelé se naučili pracovat v Google Classro-
om, pořádali videosetkání s  dětmi, natáčeli 
pro své žáky videa, poskytovali dětem prů-
běžně zpětnou vazbu na jejich práci a pokro-
ky, byli ve spojení s rodiči a také například 
připravili on-line velikonoční tvoření. Když 
jsme se v nastalé situaci zorientovali, vytvoři-
li si funkční systém napříč školou, přišla další  

změna – částečný návrat dětí do školy, což byl 
velký organizační úkol pro nás pro všechny.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem ro-
dičům našich dětí, kteří po celou dobu s dětmi 
pracovali a naše snažení podporovali. Velmi 
si vážíme toho, že jste byli ochotni s námi zís-
kávat nové zkušenosti, že jste nám důvěřovali 
a byli jste dětem trpělivou oporou. 
Chtěla bych také poděkovat všem učitelům, 
asistentkám a vychovatelkám za jejich nasaze-
ní, ochotu, kreativitu a profesionalitu. 
V neposlední řadě děkuji také všem našim 
podporovatelům, bez nichž by naše škola ne-
mohla fungovat.
Věřím, že nás tyto měsíce posílily, ukázaly nám 
naše silné stránky a také výzvy, do kterých 
se s chutí vrhneme! 
Přeji vám všem pevné zdraví a klidné léto! 

Ing. Jana Derflová, 
ředitelka školy

Dálková výuka na naší škole
Od uzavření školy z důvodu 
nařízení vlády jsme stejně jako 
ostatní školy přestoupili na dál-

kovou výuku. Každý den od  uzavření školy vy-
učující a asistentky pedagoga hledali způsob 
předávání učiva našim žákům jak na opakování, 
tak výuku nových témat. Za důležité prvky po-
važujeme komunikaci s rodiči i se žáky, protože 
jsou cestou k zasílání úkolů, informací ohledně 
učení a kontroly plnění úkolů.
Žáci dostávají úkoly z učebnic, pracovních se-
šitů, pracovních listů, ze zdrojů výukových ma-
teriálů na internetu, případně může být úko-
lem i zhlédnutí dokumentů a filmů. Vyučující 
a asistentky pedagoga dle možností pomáhají 
vysvětlit učivo žákům, způsob výuky rodičům, 
kteří nás zastupují.
Průběžně se dovídáme, co se daří, kde jsou 
menší či větší problémy s pochopením zadané-
ho učiva. Něco se zvládá lépe, něco hůře, někdo 
je smutný, že nevidí spolužáky i vyučující. Někdo 
je rád, že má větší klid, čas na učení.
Rodiče i žáci jsou ovlivněni současnou situací, 
která je velice náročná zvláště u našich žáků 
na pochopení všech změn, které od března na-
staly. Musím ocenit přístup pedagogických i ne-
pedagogických zaměstnanců, žáků a jejich rodi-
čů. Je třeba zdůraznit, že i přes ne vždy pozitivní 
názory na výuku žáků se speciálními vzděláva-
cími potřebami a činnosti speciálních pedago-

gických pracovníků plníme stejně jako ostatní 
způsoby dálkové výuky, podporujeme rodiny 
a žáky s jejich vzděláváním. Budeme v tom dále 
pokračovat a těšit se na setkání s nimi po ote-
vření školy.
Přeji mnoho zdraví, sil a odhodlání zvládnout 
náročnou situaci.

Mgr. Eva Burešová

Zvířecí kamarád Ben
Rád bych napsal pár vět o mém zvířecím kama-
rádovi, který se jmenuje Ben.
Beníka jsem dostal jako štěňátko. Zpočátku byl 
vystrašený, ale po pár dnech si na nás všechny 
zvykl. Nejraději ze všeho Ben spí. Spí na svém 
polštářku v plyšové boudě v kuchyni u babičky, 
ale nejraději spí na posteli. Když si chce se mnou 
hrát, začne kolem mě běhat a skotačit. Můj zví-
řecí kamarád umí také pěkně zlobit. Kouše vše, 
co mu přijde do cesty. Když nechce poslech-
nout, nastavuje uši a dělá, že neslyší.
Mám ho již rok a půl a přilnul mi k srdci. Je hravý, 
přítulný, milý a chytrý.
Stal se mým nejlepším kamarádem.
Dalším mým srdcovým mazlem je moje mamka.
Moje mamča pracuje jako učitelka a svou práci 
miluje. Cením si jejího přístupu ke všem dětem, 
pro které má vždy milé slovo, úsměv, objetí.
S mamkou si strašně moc rozumíme a to i přes 
moje někdy „pubertální období“, kdy se moje 
konverzace s okolím omezuje na  „hmmm“ a „jo“.
Ona se však nenechá rozházet a trpělivě reaguje 
na moje jednoslabičné odpovědi a dál mě po-
strkuje tím správným směrem.
Vždy se na ni mohu spolehnout, obrátit se 
pro radu či pomoc a přijít se pomazlit.
Je to ten nejhodnější člověk, kterého znám.

Petr Holan

DĚTI BEZ MOBILU:  
„Spojme Česko“

Dne 26. dubna 2020 jsme odstartovali novou 
ročníkovou akci 2020 s názvem „Spojme Česko“.
Jelikož se nám zalíbila myšlenka spojení lidí 
na akci šití největší piknikové deky ČR, která pro-
běhla loni, zůstali jsme i nadále věrni spojování. 
Tentokrát však s hlubší podstatou i dosahem. 
Společně s republikou složíme největší PUZZLE 
mapy ČR a v rámci veřejné sbírky podpoříme 
stavbu dětského hospice „Dům pro Julii“. 
Mapa je již vyrobena a skládá se z 5 060 ks jed-
notlivých dárcových dílků velikosti A4 (celkově 
cca 20×15 m). 
Lidé se mohou na jednotlivé zakoupené dílky 
zvěčnit např. monogramem, vzkazem, myšlen-
kou, a stát se tak hlavními aktéry nového rekor-
du. Více na stránkách akce www.spojmecesko.cz.
Slavnostní složení celé mapy a předání finanční-
ho daru na stavbu hospice se odvíjí od obsaze-
nosti dílků, tj. šíření myšlenky k lidem, a o tuto 
pomoc bychom vás rádi požádali. Pomozte nám 
udělat dobrý skutek a vytvořit nový rekord, 
kde nejde jen o to být nejlepší.

Jakub Jánský

Vzpomínkový dopis pro můj herecký vzor
Pokračování ze strany 11
Být v tomto prostředí je pro mě velkým snem, 
protože se už od dětství o tato auta zajímám 
a rád si představuji, jaké by to bylo se s nimi pro-
jet, pořádně si zadriftovat a umět zaparkovat 
smykem přes ruční brzdu. Jsem Vaším velkým 
fanouškem, který se zajímá o sportovní auto-
mobily, přesně o takové, ve kterých se proháníte 
ve Vašich filmech. 
Moc rád bych se s Vámi setkal, ale to už bohužel 
není možné, neboť jste tragicky zahynul při do-
pravní nehodě. 
Odpočívejte v pokoji.

S pozdravem Patrik Nedělka
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KULTURA A SPOLEČNOST

Červen v knihovně: dílna, bazar i projekt relaxačního pavilonu
Milí čtenáři a návštěvníci knihov-
ny, v čase uzávěrky tohoto čísla 
má knihovna upravenou otvírací 

dobu. Termíny programů i otvírací doba se sa-
mozřejmě mohou měnit v závislosti na vývoji 
situace. Aktuální informace se dozvíte na www.
knihovnadobris.cz nebo facebooku knihovny, 
můžete nám také zavolat či napsat dotaz.

Otvírací doba knihovny (obě oddělení) do ne-
děle 28. 6.
úterý, pátek 8.00–18.00, středa 8.00–17.00
Od pondělí 29. 6. bude knihovna otevřena v roz-
šířeném prázdninovém režimu.

Prázdninová otvírací doba knihovny (obě 
oddělení) od pondělí 29. 6. do pondělí 31. 8.
Pondělí + středa 8.00–17.00
Úterý 8.00–18.00
Sobota 9.00–12.00
Neděle 14.00–17.00

ROZVOZ KNIH AŽ NA VÁŠ PRÁH – stálá služba
Po dohodě vám v rámci Dobříše rádi doveze-
me balíček knih; naši čtenáři z okolí Dobříše 
se na nás mohou obrátit telefonicky či písemně 
a jistě pro ně najdeme uspokojivé řešení.

foto: archiv knihovny

HLEDAČKA PRO DĚTI po celý červen
Soutěž o knižní a věcné ceny! Nová hra s úkoly 
po městě pro děti od nejmenších po teenage-
ry: podmínky najdete na webu a facebooku 
knihovny. Malé děti mohou soutěžit s doprovo-
dem rodičů.

VÝTVARNÁ DÍLNA S JÍŤOU: KOUZELNÝ TALIS-
MAN – pondělí 1. 6. od 12 do 17 hodin

foto: archiv knihovny
Konečně zase naživo! Kouzelný talisman se 
bude na prázdniny hodit! Jako vždy vstup volný, 
materiál zdarma a Jíťa ku pomoci.

PIKNIKOVÝ KNIŽNÍ BAZAR – úterý 23. 6. od 
12 do 18 hodin

foto: archiv knihovny
Bazar s knihami všech žánrů a oborů na tráv-
níku před knihovnou! Přijďte posedět na dece, 
nakoupit skvělé čtení za pár korun či dokonce 
nabídnout k prodeji vaše vlastní, již nepotřeb-
né knihy. V případě nepříznivého počasí se akce 
koná uvnitř v knihovně.

POHÁDKY Z KNIHOVNY 
Zhruba jednou týdně on-line pohádka! Pár už 
jich najdete na našem webu a fb, další přibudou.

KNIHOMRNĚ stále pouze V SÍTI 

foto: archiv knihovny
Alespoň skromná náhrada za živý program 
pro  děti od 0 do 4 let – informace o termínu 
rozesíláme členům programu Přátelé knihovny. 
Dubnové, květnové i červnové Knihomrně na-
jdete na webu a fb knihovny. Doufejme, že po 
prázdninách již bude možné živé setkání.

MALÁ DOBŘÍŠSKÁ UNIVERZITA
Bohužel, přednášky MDU z bezpečnostních dů-
vodů nemohou proběhnout. Ale nemějte oba-
vy, novinářku Petru Procházkovou i cestovatele 
Josefa Váchu k nám pozveme v roce 2021.

SLAM POETRY NIGHT NA KUKLÍKU – 8. 8. ve-
čer, pivnice Kuklík
Zatím jen malé upozornění, že dobříšská Slam 
poetry night, původně plánovaná na březen, 
nezemřela na koronavirus, nýbrž je připravena 
zpříjemnit vám jeden srpnový večer. Více čtěte 
v dalším čísle DL!

BOŽÍ (JAKO) BOŽENA – soutěž pro děti i do-
spělé o 12 000 korun! – jen do 30. 6.!
Pište, malujte, sochejte, foťte, natočte video… 
Jakékoli originální umělecké dílo inspiro-
vané Boženou Němcovou má šanci vyhrát 
až 3  000  Kč! Podrobná pravidla a přihláška 
v knihovně a na www.knihovnadobris.cz. Děku-
jeme za podporu firmě Bobcat DOOSAN!

DOBŘÍŠSKÉ POVĚSTI – UMĚLECKÝ KOMIKS
obr.: K. Jerie: Svatý 
Tadeáš čte dobříš-
ské pověsti
Karel Jerie je mla-
dý, uznávaný autor, 
jehož jméno platí 
nejen ve světě ko-
miksu za značku 
kvality. Jeho ztvár-
nění dobříšských 
pověstí ctí předlo-
hu a pomocí krás-
ných ilustrací uka-
zuje dávné příběhy 
jako dodnes atrak-
tivní a zajímavé. 
Toto pojetí jistě za-
ujme děti i dospělé 

a pomůže nám všem lépe poznat místní historii. 
Prosíme, pomozte nám pověsti vydat. Přispět 

můžete do sbírkové kasičky 
v knihovně, v potravinách 
Bedřich či COOP, na sbírkový 
účet č. 115-9851610297/0100 
nebo jednoduše načtením to-
hoto QR kódu. 

RELAX BOoX před knihovnou – HLASUJTE 
DO 15. 6.!!!

foto: archiv knihovny
Líbil by se vám moderní, částečně zastřešený 
altán na trávníku před knihovnou? Pro odpo-
činek při procházkách do Lipek a do parku, 
pro klidnou svačinku pro děti z Rákosníčkova 
hřiště, školákům v pauze před odpoledním vy-
učováním, rodičům, kteří doprovázejí své děti 
na sportovní kroužky ve sportovní hale, dě-
tem, čekajícím na trénink, teenagerům na cestě 
do nedalekého skateparku – a také samozřejmě 
návštěvníkům knihovny.
Naše knihovna by zde pravidelně obměňovala 
nabídku knih, které by si návštěvník RELAX BO-
oXu mohl i zdarma odnést domů. A víte, co je 
na tom nejlepší? Stavba relaxačního pavilonu 
by byla plně financována z projektu „Můj kraj“ 
v rámci participativního rozpočtu Středočeské-
ho kraje. Prosíme, dejte nám své hlasy na webu 
mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani – hlasovat 
je možné do 15. 6. a je to opravdu jednoduché 
a rychlé. Hlasovat mohou obyvatelé Středočes-
kého kraje od 18 let věku.
Milí čtenáři, přejeme vám krásný předletní a let-
ní čas a dobrý start prázdnin a stále se na vás 
těšíme v knihovně – v červnu třikrát, o prázdni-
nách již dokonce pětkrát týdně!

Romana Bodorová

foto: archiv knihovny
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Připravujeme: 
24.–25. 7. Summer Fest Dobříš – Malalata, Švihadlo, Echt!, Gang ala Basta, Ghost of You, 
Lili Vilit…
Festival se uskuteční, pokud bude povolena účast min. 300 diváků, eventuálně uvažujeme 
o přesunutí na srpen 2020. Budeme vás informovat!

Kultura v KD – červen 2020
Vážení a milí, je to tady… Od června opět ob-
novujeme pořádání koncertů!!! V tuto chvíli 
(13. 5.) sice nejsme schopni sdělit, za jakých 
podmínek koncerty proběhnou, zda v ome-
zeném počtu 100 osob, s rouškami či bez rou-
šek, to hlavní je, že se vše pomalu vrací k nor-
málu a prostor KD opět ožije dobrou muzikou 
a milým publikem… Aktuální informace vám 
budeme postupně sdělovat prostřednictvím 
webu nebo facebooku KD Dobříš. Děkujeme.

 12. 6. Bohemian Pink Floyd – koncert
Skupina Bohemian Pink Floyd vznikla na začát-
ku roku 2019 spojením zkušených hudebníků 
ze  dvou do té doby existujících Pink Floyd tri-
bute bandů. Fanoušci originálu i kapely samé 
se tedy mohou těšit na známé a léty prověřené 
hudební pecky této legendární kapely.

I v současné sestavě působí dvě půvabné zpě-
vačky z Dobříše, Katka Šindelářová a Alena Kai-
serová, takže to je další důvod přijít a konečně 
se trochu bavit…
Společenský sál KD, pátek 12. června od 
20.30 hod. Vstupné: 190 Kč (předprodej) 
a  210 Kč (na místě). Předprodej vstupenek 
v Trafi ce u Davida Dobříš. Rezervace vstu-
penek pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, 
na tel.: 318 521 302. 

 19. 6. Vasilův Rubáš – koncert
Máme velkou radost, že se zrušený květnový 
koncert může uskutečnit v tak brzkém ná-
hradním termínu.

Kapela Vasilův Rubáš začala vystupovat na praž-
ské scéně v roce 2003. Do širšího povědomí 
se  dostala díky vítězství v Mezinárodní inter-
pretační soutěži Porta v roce 2012, od té doby 
patří ke stálicím alternativních hudebních scén 
a festivalů.
Inklinuje k široké škále stylů, od folku až po 
punk. Jeden z členů má blízko k byznysu a re-
klamě, druhý k informačním technologiím. Do-
hromady tvoří folk-reggae-punkové duo, které 
je kromě svých vtipných textů a melodií známo 
i svým komickým vystupováním. Filip „Vasildě-
da“ Novák je autorem převážné většiny písní 
a kromě zpěvu hraje na akordeon a akustickou 
kytaru. Petr „Ruby“ Rubáš kromě zpěvu a zvuko-
vých efektů ovládá hru na tradiční africké bub-
ny djembe, Chytlavé a nápadité songy, střídmá 
instrumentace, neotřelé aranže, dravost a ote-
vřenost, to je Vasilův Rubáš, který dokáže nad-
chnout fanoušky folku i diváky na punkovém 
festivalu.
Společenský sál KD, pátek 19. června 
od 20.30 hod. Vstupné: 170 Kč (předprodej) 
a 200 Kč (na místě). Předprodej vstupenek 
od 8. 6. v Trafi ce u Davida Dobříš. Rezervace 
vstupenek pro zájemce, kteří nejsou z Dobří-
še, na tel.: 318 521 302. 

Kino na kolečkách bude promítat v anglickém parku
Na fi lmy pod širým nebem se můžete přijít podívat do nádherného pro-
středí zámeckého anglického parku. Děkujeme také touto cestou rodině 
Colloredo-Mannsfeld za poskytnutí prostoru.

První promítání už 17. 6. 2020 od 21.45 hod.
Letní Kino na kolečkách Dobříš uvádí na své letošní první promítání fi lmo-
vou novinku tohoto roku: Chlap na střídačku. Kino bude pro návštěvníky 
otevřeno hodinu před samotným promítáním a na místě bude možnost 

zakoupit si malé občerstvení. Kdo bude chtít, může využít „piknikového 
posezení“ na vlastní dece. 
Další promítání:  • 22. 7. 2020 od 21.45 hod. – Vlastníci
 • 19. 8. 2020 od 21.00 hod. – 3BOBULE

Bližší informace budou k dispozici na webu města (www.mestodobris.cz) 
a na facebookovém profi lu Město Dobříš – ofi ciální stránka. 
Cena vstupenky je 90 Kč. Redakčně zpracováno

Pozvání na výstavy 
Srdečně zveme na výstavu OBRAZY od Miro 
Pograna, která od května probíhá v prostorách 
pastoračního centra a bude možno ji zhlédnout 
do 21. června 2020. Otevřeno: po 10–11 hod., 
st  14–18 hod., čt 13–17 hod. a také v jiný čas 
po tel. domluvě (tel. 602 308 864).

V posledním týdnu v červnu zveme na předsta-
vení autorské knížky Miro Pograna s názvem 
Poznej Dobříš s Jakubem a jeho kamarády. 
Knížka je věnována městu Dobříš a svými kres-
bami ji vyzdobily děti z výtvarného kroužku 
„Malování s Mirem a Danielou“. Akci bude pro-
vázet výstava výtvarných prací tohoto kroužku. 
Přesný termín konání bude zveřejněn na webo-
vých stránkách farnosti a města. (Do uzávěrky 
DL nebyl ještě stanoven.)
Noc kostelů je letos v pátek 12. června. 
Bližší informace najdete na stránkách farnosti.

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

Pondělí: 10.00–11.00
Středa: 14.00–18.00
Čtvrtek: 13.00–17.00

Jinak dle dohody, tel.: 602 308 864.

KINO NA KOLEČKÁCH 
přijede do Dobříše i letos
V rámci spolupráce s Kinem na kolečkách se můžete opět těšit na pro-
mítání fi lmů v mobilním letním kině. 
Nápad zrealizovat promítání pod širým nebem vzešel už v roce 2018 
od vedení městské společnosti Dokas. Od té doby se k nám Kino na ko-
lečkách každoročně vrací a promítá nové i starší fi lmy od českých i za-
hraničních tvůrců.
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Výstava děl Oty Janečka 
na zámku Dobříš

Na zámku Dobříš se od 1. června uskuteční 
v prostorách Galerie JCM výstava českého malí-
ře Oty Janečka (1919–1996). Rodáka z Pardubic 
charakterizuje neobyčejně složitý umělecký vý-
voj plný zvratů a různorodých malířských smě-
rů, který trval půlstoletí. Od malířových počátků 
spojených s kubismem a krajinomalbou přes 
pozdější tvorbu zahrnující mimo jiné portréty 
a  akty či ilustrace do knih až po cykly obrazů 
s  přírodní a biologickou tematikou či cykly za-
bývající se lidskými charaktery. Nebo také od fi-
gurální malby k tvorbě abstraktní, neukotvené 
a plné symbolů a jinotajů...
Ačkoliv Ota Janeček vystudoval obor kreslení 
a deskriptiva na ČVUT v Praze, neskrýval ve své 
tvorbě okouzlení všemi formami přírody. Buň-
ky, struktury krystalu, vysněné obrazy dalekých 
světů, let semínek krajinou nebo svět zpěvavých 
ptáčků a vran, to všechno jsou jen rozličné uměl-
covy pohledy na přírodu. Několikrát se během 
života zaměřoval na ztvárňování trávy a světa 
rostlin, včetně detailů jako stéblo, list a květy.
Pestrost díla Oty Janečka zahrne nová expozice, 
kterou návštěvníci dobříšského zámku budou 
moci obdivovat až do konce října. Více informací 
na www.zamekdobris.cz.

M. Fialová Rozšafná

Skřítkovské novinky
Milí návštěvníci, po více než dvou měsících 
je naše herna od 25. 5. 2020 znovu v provozu. 
Těšíme se na vás v obvyklých otevíracích ho-
dinách – v týdnu v čase 9–18 hod., o víkendu 
v čase 10–18 hod.

Skvělé narozeninové oslavy i v létě!
Slaví vaše dítko narozeniny? Užijte si ve Skřítko-
vě úžasnou oslavu jeho narozenin i v LÉTĚ. Skvě-
lý program na dětskou oslavu vám zajistíme 
ve spolupráci s Veselá rodina, z. ú. Občerstvení 
si můžete vybrat z naší široké nabídky. 

Pokud plánujete oslavu, co nejdřív si rezervujte 
termín. Narozeniny můžete u nás slavit i v týdnu, 
kdy se  můžete víc vyřádit. Všechny informace 
naleznete na www.skritkov.com/oslavy. 

Plány na léto ve Skřítkově
O letních prázdninách budou u nás dva pří-
městské tábory.
První tábor v termínu 27.–31. 7. 2020 bude 
na  téma „Honba za pokladem“. Řešení růz-
ných úkolů, hádanek a záhad během celého 
týdne nás dovedou až k POKLADU. Budou 
to dny plné dobrodružství, pohybu v přírodě, 
tvoření, her a soutěží. Čeká nás i celodenní 
výlet, odměny, závěrečná diskotéka, malová-
ní na obličej, překvapení pro rodiče a mnoho 
dalšího.

Druhý tábor 24.–28. 8. 2020 na téma „Letní 
olympiáda“. 
V létě 2020 měla být letní olympiáda v Tokiu. 
I když letos nebude, ve Skřítkově letní olympi-
áda proběhne. Právě na toto téma bude zamě-
řen druhý tábor. Bude to týden plný pohybu, 
sportovních disciplín, povídání o historii olym-
piády spolu s tematickým tvořením. Plánujeme 
celodenní výlet, závěrečnou diskotéku, malo-
vání na obličej, odměny pro děti a překvapení 
pro rodiče.

Oba tábory jsou určeny pro děti od 6 do 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 
od  8  do 16 hod., tematické tvoření, celodenní 
výlet, hry a soutěže, hodně pohybu, malování 
na obličej, odměny pro děti, disco a mnoho dal-
šího…
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.
Děkujeme za podporu a těšíme se na vás a vaše 
děti!

Za tým Skřítkova Ing. Anna Englártová

Prázdniny v Dobříšku 
I přes to, že ještě nemáme 
zcela jasné podmínky pro po-
řádání příměstských táborů, 
tak se vše snažíme připravit 
na jejich konání. Pevně věří-

me, že se i letos oblíbené tábory uskuteční 
a  děti nebudou o tuto aktivitu ochuzeny. 
Proto neváhejte s registracemi – ještě máme 
volná místa… Pokud by metodika příměst-
kých táborů byla natolik přísná, že bychom 
je v letošním roce přeci jen nemohli uspo-
řádat, pak bychom vám došlé platby vrátili 
v plné výši. 

Přihlásit se na příměstské tábory s názvem  
„Letem světem“ je možné přes naše webové 
stránky www.dobrisek.cz v rezervačním sys-
tému Webooker. Pokud s registrací potřebu-
jete poradit, pak nás neváhejte kontaktovat 
na info@dobrisek.cz nebo na tel.: 608 906 559.  

Zde je přehled letošních turnusů: 
1. turnus 13. 7. – 17. 7. 2020 s Danielou Koub-
kovou (doporučený věk 7–9 let)
2. turnus 20. 7. – 24. 7. 2020 s Klárou Sudovou 
(doporučený věk 5–7 let)

3. turnus 27. 7. – 31. 7. 2020 s Johanou Pogra-
novou (ukončená 1. tř. ZŠ až 11 let) 
4. turnus 3. 8. – 7. 8. 2020 s Miro Pogranem 
(ukončená 1. tř. ZŠ až 11 let)
5. turnus 10. 8. – 14. 8. 2020 s Petrou Šandlo-
vou (doporučený věk 7–11 let)
6. turnus 17. 8. – 21. 8. 2020 s Klárou Sudovou 
(doporučený věk 7–11 let)

Máme pro vás ještě nabídku Skype poraden-
ství s našimi odbornými poradkyněmi na různá 
témata. V případě zájmu nás stačí také kontak-
tovat na tel.: 608 906 559 nebo e-mailu: info@
dobrisek.cz a my vám Skype setkání rádi zpro-
středkujeme…

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? 

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

ternetu 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?

Sociálně právní poradenství – s Mgr. Danielou 
Koubkovou
• Potřebujete pomoci zorientovat se na trhu 

práce? 
• Napsat životopis?
• Chcete porozumět druhům a rozdílům v pra-

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

Aktuální informace, přihlášky, rozvrh a ceny 
najdete na našem webu www.dobrisek.cz nebo 
na https://www.facebook.com/dobrisek, e-mail: 
info@dobrisek.cz. 
Adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš. 
Telefon: 608 906 559.
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Sport Camp: 
Příměstský 
tábor se skvělým 
programem na začátku 
prázdnin 

Letní prázdniny se blíží a vše nasvědčuje tomu, 
že si je navzdory koronaviru užijeme. Nenechte 
děti sedět doma a včas je přihlaste na sportovní 
příměstský tábor s nabitým a zábavným progra-
mem.
V Aerobik studiu Orel Dobříš organizujeme 
sportovní příměstské tábory již několik let. Víme 
přesně, jak dětem připravit správný program, 
který bude plný pohybu, poznávání, tvoření 
a bude je bavit. 
Pokud tedy ještě stále řešíte otázku, jak to s dět-
mi o prázdninách udělat, přihlaste je k nám. 
Příměstské sportovní tábory s aktivním progra-
mem od 8.00 do 16.00 hod. jsou určeny pro děti 
od 6 do 12 let. Během dne je pro děti zajištěn 
pitný režim i stravování. 

Sport Camp pro děti je plný pohybu a zábavy
Děti si s námi během příměstského tábora užijí 
spoustu pohybu a opravdovou zábavu. Nikoho 
do ničeho nenutíme, ale formou hry dovedeme 
zapojit každého, tak aby ho to s námi bavilo. 
Nevěnujeme se jen jednomu druhu pohy-
bových aktivit, ale během týdne vyzkoušíme 
všechno možné. Děti poznávají pod vedením 
profesionálních sportovních lektorů a závod-
ních trenérů atletiku, gymnastiku, míčové nebo 
pohybové hry. Vyzkouší si také různé druhy 
tance a s pomocí moderních pomůcek posilují 
své tělo.
V programu nechybí ani tematické poznávání, 
zajímavé exkurze, návštěvy, povídání s odborní-
ky nebo výlety a kreativní tvoření.

Termíny a témata letošních Sport Campů
• Sport Camp I: Celým světem se sportem 
 (29. 6. – 3. 7. 2020) 
• Sport Camp II: Sport Film fest (7.–10. 7. 2020)

Přihlášky a více informací najdete na www.aero-
bikdobris.cz nebo na recepci našeho studia.

Tým lektorů ASOD

ZÁJMOVÁ ČINNOST A SPORT

„Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy–Vltava,  
reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009236“ v období nouzového stavu
Také v tomto nelehkém období plném stresu a ne-
jistot pracovních a finančních jsme tu pro ty, kteří 
mají problém najít zaměstnání a potřebují pod-
pořit v hledání vhodného pracovního místa nebo 
v orientaci na trhu práce. Můžeme pomoci s řeše-
ním složité osobní, pracovní nebo finanční situace.
Konzultace stále probíhají v prostorách 
MAS  Brdy–Vltava po předchozí telefonické 
domluvě s motivačním pracovníkem. Samo-
zřejmostí je dodržování hygienických opatření 
včetně nošení roušek a  přítomnost dvou osob 
v jedné místnosti. Komunikace s úřadem práce 
probíhá také telefonickou či e-mailovou formou.
Naplánované vzdělávací aktivity budou přesu-
nuty a termíny budou upřesněny hned, jak to 
bude možné. Jedná se především o kurz finanč-
ní gramotnosti, rostlinolékařský kurz a kurz prá-
ce s křovinořezem a motorovou pilou. Na tyto 
kurzy se zájemci splňující podmínky pro vstup 
do projektu stále mohou hlásit. Kapacita míst 
je omezena, proto se pro více informací nevá-
hejte obrátit na pracovníka pro komunikaci se 
zaměstnavateli na telefonním čísle 603 592 627.
A jak je to s pracovní četou Brdy–Vltava? Stále 
má co dělat a věnuje se údržbě veřejných pro-
stor. Aktuálně se pohybuje v obci Malá Hrašti-
ce celkem šest zaměstnanců, kteří pracují šest 
hodin denně tak, aby byla zadaná práce pře-
dána vždy kvalitně a včas. Zvýšená hygienická 
opatření a nošení roušek při výkonu práce jsou 

samozřejmostí. Mimo pracovní povinnosti ply-
ne zaměstnancům jako účastníkům projektu 
„Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v re-
gionu Brdy–Vltava“ také povinnost účasti na 
motivačních aktivitách. Při těchto pravidelných 
společných setkáních účastníci využívají pod-
pory motivačního pracovníka, kdy společnými 
silami směřují k co nejlepšímu řešení své osob-
ní, pracovní a finanční situace. Jednou za měsíc 
je využíváno skupinové a následně individuální 
adiktologické poradenství, kdy externě spolu-
pracujeme s odbornicí na problematiku závis-
lostí z nestátní neziskové organizace – příbram-
ské Magdalény, o. p. s. 
Rádi bychom ještě podpořili tři lidi nabídkou 
tréninkového zaměstnání a další také formou 
výše zmíněných rekvalifikací. Pro více informací 
se určitě obraťte na kancelář MAS Brdy–Vltava 
e-mailem lenhartova@brdy-vltava.cz nebo na 
telefonu 603 592 627.

Eva Lenhartová 

Uzávěrka příspěvků  
do prázdninového vydání  

Dobříšských listů  
bude 19. června 2020.  

Redakce DL: Ing. Denisa Havlíčková 
tel.: 731 619 667 

dobrisskelisty@mestodobris.cz.

VÝZVA: Vytvořte s námi originální stolní kalendáře 
města Dobříše pro rok 2021

Město Dobříš každoročně tiskne vlastní tematické 
stolní kalendáře. Stejně tak tomu bude i letos a na 
jejich tvorbě už se pomalu začíná pracovat. Tento-
krát využijeme zdokumentovanou minulost na-
šeho města, abychom ji porovnali se současností. 

Zapojit se může každý, kdo rád fotografuje:  
Na tvorbě kalendářů pro rok 2021 spolupra-
cujeme s archivářem města panem Michlem.  
Společně s ním jsme vybrali staré fotografie 
z Dobříše a nyní hledáme fotografy (profesionál-
ní i amatérské), kteří by měli zájem a chuť nafotit 
stejná místa a pohledy v dnešní době. 
Kalendáře města Dobříše 2021 tak přinesou po-
hled z minulosti do současnosti. 
Máte zájem nám s tvorbou kalendářů města 
pomoci?
Pokud ano, hlaste se do konce června 2020 
paní Radce Brožové na e-mail: brozova.radka@ 
mestodobris.cz nebo na tel.: 318 522 241.

Redakčně zpracováno 

Léto s pejskem
Tréninky psích sportů, výcvik poslušnosti
Nabízíme individuální i skupinové lekce, výcvik 
probíhá na oploceném cvičišti na Farmě jedné 
ženy (Dobříš – Vlaška). 
Využíváme moderní metody tréninku založené 
na odměnách a pozitivní motivaci. Lze se při-
hlásit na základní poslušnost, agility, dogdan-
cing a nácvik triků, canicross, ale  pomůžeme 
i s přípravou pejska na výstavu. 
Přihlášky a více info: veselaklar@seznam.cz.

Seminář pro pejskaře
Zveme vás na seminář věnovaný výcviku psů 
pomocí pozitivní motivace.
Seminář je určen majitelům psů, kteří chtějí lépe 
porozumět svému psovi, umět s ním správně 
komunikovat a cvičit ho zábavnou formou, ni-
koli drilem. Seminář je přínosný i pro lidi, kteří 
se chtějí dozvědět více o etologii psů.
Kdy: 7. 6. 2020 od 10 hodin (předpokládaný ko-
nec v 11.30). Kde: cvičiště na Farmě jedné ženy
(Dobříš – Vlaška). Cena: 200 Kč
Přihlášky a více info: veselaklar@seznam.cz.
Přednášející: Klára Veselá
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Střípky z gymnastiky: Závodní družstvo A
Už jste si asi všimli, že v posledních několika čís-
lech DL se vám představují jednotlivá družstva 
Sportovní gymnastiky Dobříš. V tomto červno-
vém vydání vám rádi představíme skupinu nej-
starších dívek z oddílu, který vede trenérka Petra 
Pilousová. 
Závodní družstvo A má 12 dívek ve věku 14–19 
let. Hlavní náplní jsou samozřejmě soutěže, 
účastníme se jak soutěží ve sportovní gymnasti-
ce, tak i závodů v teamgymu. Víte, co to ten tea-
mgym je? 6–12 cvičenek soutěží jako družstvo 
ve třech disciplínách – trampolína, akrobacie 
a  pohybová skladba. Teamgym je velice oblí-
bený a nejen mezi našimi gymnastkami získává 
čím dál tím více na popularitě. 
Dívky z tohoto družstva jsou povětšinou zku-
šené závodnice, a aby také ne, některé se vě-
nují gymnastice a jsou členkami našeho spol-
ku od  svých pěti let. Dívky dosahují skvělých 
výsledků na krajské i republikové úrovni, aby 
měly takovéto výsledky, pravidelně trénují 4 ho-
diny týdně. Trénink obsahuje zahřátí, protažení, 
posilování, opakování již naučených stereo-
typů a  učení se novým dovednostem. Kromě 
těchto tréninků mají i domácí posilovací plány. 
Skloubit školní docházku, kde některé již dojíž-
dí na  střední školy, a pravidelné tréninky není 
vždy jednoduché. Jsme rádi, že je cvičení stále 
baví a pro trenéry je to zpětná vazba, že svou 

„práci“ dělají dobře. Snažíme se jim předat lásku 
ke sportu, což je to nejlepší, co si mohou odnést 
dále do života. Tréninky si zpestřujeme soutěže-
mi, které vyhlašuje ČASPV – zápolení na dálku, 
choreo challenge, stejně tak jako jarní přípravou 
na májové slavnosti, které letos nevyšly, ale o to 
víc se budeme těšit na příští rok.
V době, kdy tento článek píšeme, se restrikce za-
čínají uvolňovat a Gymnastika Dobříš má za se-
bou první tréninky po dvouměsíční pauze. Jarní 
závody, krajské přebory a republiková soutěž 
byly zrušeny, to nám ale poskytne delší přípravu 
na pilování sestav a učení se novým prvkům.
Na této skupině je znát, že pokud vás gym-
nastika chytne, zůstanete gymnastou navždy 
a na věku nezáleží.

Kolektiv trenérů Gymnastiky Dobříš

Otevíráme sokolovnu!
Volejte „Nazdar!“ a všichni se radujte. 
V pondělí 11. května se Sokol Dobříš 

probudil k činnosti. Cvičíme uvnitř i venku, chys-
táme akce.

Pohyb v budově sokolovny se řídí rozhodnutími 
a nařízeními vlády ČR v platném znění – tj. do-
držování hygienických nařízení při provozování 
sportů.
Akce
Tradiční oblíbená akce k oslavě Dne dětí „Cesta 
za pohádkovým dědečkem“ musí být v letošním 
roce bohužel zrušena z důvodu vysoké návštěv-
nosti (více než 100 osob). Podle nařízení vlády 
nejsou stále tyto větší události povoleny.
Před prázdninami, konkrétně 12. června, uspo-
řádáme Noc sokoloven. Program připravujeme, 
sledujte tedy náš web, facebook a venkovní ná-
stěnky, kde se dozvíte podrobnější informace.

Za T. J. Sokol Dobříš Gita Otavová

Letní tenisová sezóna byla odstartována
Po nutné přestávce v důsledku koronavirové si-
tuace v České republice jsme opět v tenisovém 
areálu v Lipkách zahájili letní tenisovou sezónu. 
Během měsíce dubna proběhlo v areálu mnoho 
příprav, aby se tenis mohl opět začít hrát. V so-
botu 18. dubna se nám podařilo sundat nafu-
kovací halu a připravit antukové dvorce ke hra-
ní. Od tohoto data máme otevřeno každý den 
včetně víkendu od 8.00 do 20.00 s dodržováním 
nařízení vlády ČR.
Dlouho jsme čekali, zdali se budou hrát kaž-
doroční mistrovská utkání, která vždy začínají 
první květnový víkend a hrají se každý víkend až 
do konce června. V letošním roce se ale vzhle-
dem k  novým opatřením tyto soutěže budou 
odehrávat tři víkendy, vždy v sobotu a v neděli. 
První mistrovská utkání se odehrají 6. 6. 2020. 
Přijďte se podívat na tenisové kurty a povzbu-
dit naše hráče během zápasů v nejvyšších kraj-
ských soutěžích.

Závěrem bychom vám chtěli oznámit, že jsme 
uspěli ve výběrovém řízení a v letošním roce 
budeme opět pořádat mistrovství České repub-
liky v kategorii starších žákyň, které se uskuteční 
v polovině měsíce srpna. 
Přijďte si k nám zasportovat nebo si jen vychutnat 
točené pivo, domácí limonádu či dobrou kávu.

Za TenisCentrum Dobříš Eliška Beranová 

Fungující oddíly:
Aerobic, Taneční oddíl, Badminton

Oddíly fungující po dohodě se cvičitelem:
Ml. Žactvo, Oddíl žen, Volejbal mix, Volejbal pá-
tek, Nohejbal, Florbal muži, Florbal žáci, Florbal 
ženy, Rope skipping

Oddíly otevřené až od září:
Rodiče a děti, Předškolní děti, Oddíl mužů, 
Zdravotní TV a SM systém, Kruhový trénink

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

Solo a Chewie (1,5 roku) – k adopci 

Solo a Chewie byli původně zachráněni v Ru-
munsku jako malá štěňata, jejich majitelé 
je  u  sebe měli rok a půl, museli bohužel odjet 
do zahraničí a hlídání pro psy jim nevyšlo, kluci 
jsou tedy nabídnuti do adopce, ovšem pouze 
dohromady. Jsou zvyklí na hospodářská zvířata, 
potřebují dostatek pohybu. Za plotem dobře 
hlídají, ke „svým lidem“ jsou přátelští, nedopo-
ručujeme k dalším psím klukům.

Míša a Filip (13 let a 9 let) – k adopci 

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

Bety (1 rok) – k adopci
Bety byla odchycena jako nalezenec, majitele 
se podařilo dohledat, zpět ji ale nechce – z dů-
vodu častých útěků. Bety je velmi jemná a pla-
chá fenka, novým lidem musí nejdříve začít vě-
řit, nejde hned ke každému. Po seznámení je ale 
velmi mazlivá. Vhodná do bytu i na zahradu, spí-
še k mladším lidem, potřebuje dostatek pohybu.
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S hlubokým zármutkem 
oznamujeme, že nás dne 
20. května 2020 navždy 
náhle opustil náš kamarád 
a člen jednotky sboru dob-
rovolných hasičů města 
Dobříše pan Leoš Liščák. 
Odešel náhle ve věku 43 let.

Naší jednotce bude navždy chybět Leošova spo-
lehlivost, pracovitost, nasazení a humor, který 
k němu neodmyslitelně patřil. Bylo nám ctí být 
jeho kolegy a kamarády.
Vzpomínky na Leoše nás budou provázet stále.
Čest jeho památce.

JSDH Dobříš

23. května 2020 by se do-
žila naše milovaná ma-
minka, babička a praba-
bička paní Marie Uzlová
z Dobříše 85 let.

Stále vzpomíná dcera 
Jarka s rodinou, syn Ivo 
s rodinou a dcera Jana 

s rodinou.

Dne 7. června 2020 to byl 
1 rok, kdy nás opustil 
pan Petr Němec ze Staré 
Hutě ve věku 38 let. 

Navždy vzpomínají Ilča, 
Zdeněk, Iva a Anička. 

Moc nám chybíš.

Čas rychle ubíhá, 
ale bolest v našich srdcích 

je stále stejně hluboká…
Dne 16. června 2020 
uplyne 6 let, kdy nás na-
vždy opustil náš milova-
ný manžel, tatínek a dě-
deček František Novotný.

S láskou vzpomíná 
manželka Věra, syn Tomáš 

a dcera Ilona.

Dne 22. června 2020 
uplyne 8 let, kdy nás na-
vždy opustila naše milo-
vaná manželka, mamin-
ka a babička, paní Hanka 
Hurychová z Dobříše.

S láskou vzpomíná 
manžel Vláďa s rodinou 

a příbuznými.

Dne 25. června 2020 
tomu bude už 15 let, 
kdy nás opustil milovaný 
manžel, táta a dědeček, 
pan Ladislav Doubrava.
Vy, kteří jste ho znali, pro-
sím vzpomeňte s námi.

Manželka a dcery
 s rodinami.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka na JUDr. Jaroslava Musila, místostarostu města a dlouholetého 
člena Zastupitelstva města Dobříše

Ve čtvrtek dne 16. dub-
na 2020 nás navždy 
opustil skvělý člověk, 
milující otec a děde-
ček, právnický odborník 
a  osoba veřejně činná, 
pan JUDr. Jaroslav Musil. 
Jeho odchod z tohoto 
světa byl nečekaný, i přes 
všechny zdravotní pro-

blémy, kterými si v posledních měsících prošel. 
26. dubna 2020 by býval oslavil 79. narozeniny. 
Narodil se v Ratibořských Horách u Tábora. Škol-
ní docházku dokončil na  Jedenáctileté střední 
škole ve Stříbře. Už na střední škole byl rozhod-
nut, že vstoupí do armády.
V roce 1958, v pouhých 17 letech, nastoupil 
jako adept vojenského povolání do Staré Bo-
leslavi, kde tehdy sídlil 51. protiletadlový dělo-
střelecký pluk. Od roku 1961 pokračoval ve své 
vojenské štaci na základně ve Staré Huti neda-
leko Dobříše. 
A zde, v Dobříši, našel i svoji životní lásku a bu-
doucí ženu Helenku. Po několika letech strá-
vených ve Staré Huti se s celou rodinou v roce 
1981 přestěhoval do Dobříše, kde strávil zbytek 
svého života. V roce 1981 také absolvoval Práv-
nickou fakultu UK v Praze s titulem doktor práv.
Z armády JUDr. Musil odešel s hodností kapitá-

na. V 90. letech pak byl po následné rehabilitaci 
povýšen do hodnosti podplukovníka. Řadu let 
působil na nejrůznějších podnikových místech 
jako právník. Vždy nezištně pomáhal těm, kte-
ří právní radu potřebovali, a to bez ohledu na 
honorář či jinou odměnu. Nikdy neodmítl toho, 
kdo byl v nouzi. 
Byl dobrým kamarádem a přítelem, skvělým 
a  zábavným společníkem, ale také osobou ve-
řejně činnou, která se vždy snažila svými schop-
nostmi našemu městu prospět. JUDr. Jaroslav 
Musil byl několik let nadšeným funkcionářem 
dobříšského fotbalu a od roku 2002 i odpověd-
ným komunálním politikem. Byl zvolen zastu-
pitelem, zastával i funkci místostarosty města. 
Působil v několika komisích a výborech. 
A co rád dělal ve volném čase, co ho těšilo? Rád 
četl, především knihy o historii, a za příznivého 
počasí jezdil na kole. Nevynechal žádnou kultur-
ní akci v Dobříši, žádný koncert vážné i populár-
ní hudby na zámku i v KD. 
Věříme, že si ho všichni budou pamatovat jako 
přívětivého a milého člověka, který nepřál niko-
mu nic zlého, ba právě naopak… Byl úžasným 
otcem své rodině a skvělým a věrným přítelem 
svým blízkým.
Čest jeho památce.

Za celou zarmoucenou rodinu 
dcery Jolana, Šárka a syn Ondřej

Vzpomínka na Stanislava Sochora

Dne 6. května 2020 uplynulo 110 let od narození pana Stanislava Socho-
ra, který byl aktivní brankář a funkcionář zakládajícího fotbalového klubu 
SK Dobříš. Členem klubu se stal 2. 3. 1926 a do výboru byl zvolen již 16. 5. 
1928, čímž se v 18 letech stal nejmladším členem výboru v historii dobříš-
ského fotbalu, kterému zasvětil celý svůj život. Pan Sochor do konce svého 
života navštěvoval pravidelně zápasy A mužstva nejen na domácím stadio-
nu v Lipkách, ale i s dalšími skalními fanoušky zajížděl podpořit své chlap-
ce i na hřiště soupeřů. Vždy rád poseděl a zavzpomínal na začátky fotbalu 
v Dobříši, léta úspěšná i období, kdy se tolik nedařilo. Byl i nápomocen při 

sepsání knihy, vydané při oslavách 80 let fotbalu v Dobříši. Tento věčný fotbalový optimista opustil 
řady dobříšských fotbalistů 31. 1. 2002 ve věku nedožitých 92 let.

Jan Soukup

Chcete pracovat s fotbalovými nadějemi?

Pomalu se rozjíždí fotbalový život, a proto MFK Dobříš hle-
dá pro své mládežnické kategorie nové trenéry. Vyzýváme 
každého jak z  řad rodičů, bývalých či současných hráčů 
MFK, tak každého, kdo má chuť se zapojit do vedení mláde-
že a chce se realizovat po trenérské stránce.
MFK Dobříš má v tuto chvíli 11 mládežnických kategorií, 
v nichž se stará zhruba o 160 fotbalových nadějí. Novým 
trenérům můžeme mimo jiné prostřednictvím spolupráce 
s SK Slávia Praha nabídnout interní vzdělávání, metodické 
schůzky a praktické zkušenosti v rámci projektu partner-
ských klubů v oblasti výchovy mládeže (https://www.sla-
via.cz/zobraz.asp?t=mladez-partnerske-kluby), dále vlast-
ní interní ukázkové tréninky, za využití „Okresního trenéra 
mládeže“. Bonusem je také osobní fi nanční ohodnocení.
V případě zájmu a pro upřesnění dalších informací prosím 
kontaktujte šéftrenéra mládeže MFK Dobříš Pavla Foltýna 
na tel. 605 764 851.
Děkujeme a těšíme se na vás!Zdroj foto: Freepik
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PŘIŠLO DO REDAKCE

Velké poděkování
všem, kteří se v Dobříši podíleli na včasném, 
organizovaném a kultivovaném zvládnutí ne-
čekané krizové situace koronaviru. Ještě tedy 
pracovníkům městského úřadu i děvčatům v in-
formačním středisku. Jistotu seniorům dodáva-
lo i to, že MUDr. V. Kozohorská se sestrou V. Jarou 
byly nepřetržitě na svém místě. 
Spolek Junák – český skaut zareagoval rychle 
a perfektně a zajistil to, co se stalo pro mnohé 
seniory v karanténě největším problémem,  
tj. donášku potravin a léků domů. 
Můj dík patří skautům Zuzaně a Petrovi Bílko-
vým, empatickým mladým lidem, kteří pomáha-
li zodpovědně a pravidelně. 

Pomoc od prvního dne nabídla i paní vycho-
vatelka ŠD Mirka Šafránková a mladí sousedé  
Veronika a Vít Routovi. Děkuji za všechno.
Svým bývalým žákům, přátelům a známým ne-
zapomenu jejich veselá, humorná videa a SMS 
dotazující se na zdraví.
Prostě stará přátelství se osvědčují a nová vzni-
kají. Jako vždy, když Čechům teče do bot.

Všem poděkovat nemohu, ale mohu vám všem 
popřát zdraví a hlavně tu pověstnou kapku štěs-
tí do dalších let…

Mgr. A. Vasátková, 
seniorka

MESOH v Dobříši neskončil
Blíží se léto a s ním období zápachu a hmyzu lezoucího a slétajícího se kolem popelnic u rodinných 
domů vyvážených jen jednou za dva týdny. Rada města prodloužila smlouvu na MESOH, končící 
25. 3. 2020. Navrhoval jsem, aby se po vypršení smlouvy zatím pokračovalo v zavedeném systému, 
ale bez MESOH, a ušetřilo se tak nejen 300 tisíc zaplacených firmě ISNO IT, ale i další statisícové 
náklady města spojené se sběrem a předáváním dat o každém pytli s odpadky této firmě. Ušet-
řené prostředky se mohly vynaložit třeba na druhý projekt z akce „Tvoříme Dobříš“, dětské hřiště 
na Větrníku. MESOH téměř ignorují obyvatelé bytových domů, kterých se zaregistrovala zhruba jen 
desetina. Obyvatelům RD často vadí nemožnost volby týdenního svozu, alespoň od dubna do říj-
na, evidování kdo, co a kolik vyhodil a další. Stačilo půl roku na poznání, že systém nevede k vý-
znamnému snížení objemu netříděného odpadu. Kdo třídil vždy, třídí i nyní, ostatní přesvědčujme 
a vytvářejme podmínky, aby tak činili. Žádný MESOH s pochybnými slevami je nepřesvědčí. Naopak 
zavedený demotivační systém plateb na osobu dává možnost pořídit si velké popelnice, do kterých 
se vejde vše bez třídění. Tříčlenná domácnost v RD si může pořídit popelnici 240 l, netřídit a zaplatí 
ročně 1 500 Kč. Šestičlenná domácnost poctivě třídí, stačí jí 120litrová popelnice a zaplatí 3 000 Kč 
za rok. Osmkrát více za litr odevzdaného netříděného odpadu na osobu! Naštěstí mezi Dobříšáky 
těch prvních moc není. Nejsou potřeba žádné velké statistiky, stačí zdravý rozum. Snad se na něj 
dostane při nalézání skutečně motivujícího a spravedlivějšího systému svozu odpadů na Dobříši. 
U týdenních svozů stále jen slyšíme „bylo by to drahé“. Nikdo ale nedal na stůl čísla, kolik stojí objetí 
všech tras vozem s posádkou. Při nákladové ceně by si určitě velká část baráčníků za druhý svoz 
ráda připlatila.

Jan Procházka, zastupitel

Vyjádření paní  
Věry Schillerové
Dobříšské pískoviště (10)

Úryvek z úvahy politika Petra Pitharta:
Rozjímání nad světem:
„Jsou před námi časy rozčilených davů, ale i časy 
rouškování. Místo časů křiku rozčilených lidí jsou 
tu i časy tiché vzájemné pomoci, šití jako zájmu 
o toho druhého, kterého ani neznáme, ale je přece 
ze stejného lidského hnízda.
Je to ale i čas nového rozjímání nad světem, ve kte-
rém bychom napříště rádi žili.“  I na našem Dobříš-
ském pískovišti. 

Věra Schillerová, Dobříš 

Máme naději
Zdá se, že epidemie, která v poslední době řídí 
naše každodenní činnosti, se v České republice 
nevymkla kontrole. To je dobrá zpráva. Vypadá 
to, že život se pomalu a s opatrností může na-
vracet do navyklých rytmů. I to je dobrá zpráva. 
Organizace Dementia musela v březnu pozasta-
vit pravidelná setkávání rodinných pečujících, 
kteří se starají o blízké, trpící demencí. Nyní nám 
svítá naděje, že v brzké době setkání obnoví-
me. Pokud tedy nedojde k nepříznivému vývoji 
a vláda nebude nucena vyhlásit nová restriktiv-
ní opatření, těšíme se na shledání v červnu.

Omezení, vyvolaná pandemií, nás však přinutila 
hledat i další způsoby podpory. Všem přízniv-
cům a zájemcům proto s radostí oznamujeme, 
že jsme zavedli nový druh služby, živý chat s od-
borníky. Naleznete jej na adrese https://demen-
tia.cz/chat/. Jde o poradenský nástroj, který vám 
umožní řešit problémy přímo z domova. Budete 
se moci poradit se sociálními pracovníky, s psy-
chologem, neurologem, rodinným pečujícím, 
s právníkem, duchovním i s dalšími odborníky. 
Na naše poradce se mohou obrátit jak neformál-
ní pečující, tak i všichni ostatní, kteří se zajímají 
o problematiku demence a domácí péče.
Zveme vás na obnovené setkání rodinných pe-
čujících, které v Dobříši pořádá naše organizace. 
I nadále se bude konat každý třetí čtvrtek v mě-
síci, nyní tedy 18. června od 17.00 hodin. Schá-
zíme se v prostorách Pečovatelské služby města 
Dobříše na adrese: Dukelské náměstí 443.
Společně se dá vše zvládnout snadněji.

Těší se na vás Hana Bělohlávková, 
koordinátorka neformální péče

telefon: 731 022 091
e-mail: dobris@dementia.cz

Z HISTORIE MĚSTA

Pěvecký spolek Zvonař měl na Dobříši dlouho-
letou tradici, která byla započata v 2. polovině 
19. stol a skončila až s koncem první republiky. 
Tedy s několikaletou přestávkou. Tento a jemu 

podobné spolky vznikaly na Dobříši převážně 
pod místní Občanskou besedou, stejně jako  
Sokol anebo dobrovolní hasiči. 
Dříve se určitou prestiží spolků stávalo posvěce-
ní jejich praporu, díky čemuž byl spolek uznán 
a mohl se zařadit do pomyslné vyšší spolkové čin-
nosti. Byla to příležitost se dostatečně zviditelnit, 
díky čemuž se kolem svěcení konala velká slav-
nost. Místní Občanská beseda se rozhodla tuto 
slavnost uspořádat již večer dne 9. 5. 1868 a byla 
započata střelbou z  hmoždířů a zastaveníčkem 
u paní hraběnky na zámku v Dobříši, kde pěvecký 
spolek zazpíval několik sborových zpěvů.
Druhého dne pokračovaly slavnosti o půl páté, 
kdy příbramská kapela, ...

Pokračování na straně 20

Slavnost svěcení praporu zpěváckého spolku Zvonař 
(rok 1868)
Události devatenáctého století nám byly většinou trochu uzavřené. Dívali jsme se na ně jako 
na něco, co se odehrálo, ale jenom zprostředkovaně. Díky přístupu k dobovému tisku si mů-
žeme o nich přečíst přímo. Jedna z nejstarších zpráv z Dobříše je z roku 1868 a vypovídá o svě-
cení praporu pěveckého spolku Zvonař. 
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Slavnost svěcení praporu zpěváckého spolku Zvonař 

Pokračování ze strany 19
... pod osobním vedením p. Skočdopole, prochá-
zela městem a místním slavnostní den zvěstova-
la. I počasí slavnosti přálo, bylo psáno, že již od 
rána byl krásný sluneční den. 
Většina domů na náměstí i v přilehlých ulicích 
byla ozdobená prapory v národních barvách, 
nejrůznějšími hesly a věnci. 
Kromě jednoho domu jistého nejmenovaného 
izraelity, který nemohl národní barvy vyvěsit, 
protože je neměl, a místo toho vyvěsil ušlapa-
né tepichy (koberce). Okolo osmé už bylo celé 
náměstí zaplněné obecenstvem jak místním, 
tak i  z okolních vesnic. Do Dobříše postupně 
dorazili jak zástupci příbramského Sokola, hos-
tomického pěveckého spolku, tak i spolky z Be-
rouna a Sedlčan, jejichž příchod vždy oznámil 
výstřel z  hmoždířů a hudba. Tyto spolky pak 
byly náležitě uvítány v Občanské besedě.
Z Občanské besedy vytáhl celý zástup dopro-
vázený s hudbou, kostelními i spolkovými pra-
porci. Mířili do zámku, kde je očekávala kmotra 
nového praporu, paní hraběnka Aglaia. Tento 
průvod byl doprovázen velkým zástupem míst-
ního lidu. Po krátkém obřadu na zámku se celý 
průvod i s hraběnkou a slečnami, které na pra-
poru obětavě pracovaly, vracel na náměstí 
k soše sv. Šebestiána. V této době stávala socha 
ještě stále u rybníčku, kde je dnes Husův parčík. 
U sochy byla postavena malá tribuna, na  kte-
rou se postavila paní hraběnka, zhotovitelky 
praporu a duchovenstvo. Jako první promluvil 
k slavnosti svěcení důstojný pán farář Bartůněk. 

Během jeho proslovu se dvě 
ženy židovského vyznání ně-
mecky bavily v oknech svého 
domu tak hlasitě, že je muselo 
obecenstvo okřiknout a  jeden 
rolník na ně dokonce holí hrozil. 
Po něm byl rozvinut prapor 
z  červené a bílé těžké hedváb-
né látky, mající na červené stra-
ně vyšitého zlatého lva a na bílé 
vyšitou lyru s  dvěma pentlemi 
vlajícími dolů se znaky hraběcí 
rodiny. Zlatý lev byl znovu vyryt 
i na žerdi praporu. Aby mohl být 
proces svěcení ukončen, bylo vždy nakonec 
zatlučeno několik hřebů, které prapor držely 
na žerdi. První zatloukla paní hraběnka, která 
poté česky pronesla: „Dobrou pěvkyni milují 
bozi.“ Druhý zatloukl pan hrabě, jenž k tomu 
česky pronesl: „Zpěvem k srdci, srdcem k vlas-
ti.“ Po něm následovali zástupci duchovenstva 
a jednotlivých spolků a někteří členové spolku 
Zvonař. Nakonec bylo zatlučeno 38 hřebíků, 
každý doprovázený heslem, přičemž nejhezčí-
mi byla nakonec zvolena hesla „My jsme a bu-
dem!“ a „Vlast nám dala život, jí ho dejme zpět“. 
Tato hesla byla několikrát slavnostně publikem 
opakována. Bylo jen dva roky po válce, kdy se 
našim krajem prohnala pruská vojska, takže se 
toto národnostní cítění dalo pochopit. 
Po ukončení tohoto obřadu se praporu chopil 
praporečník pan Hofmeister a se svou přiroze-
nou rázností přednesl slavnostní řeč, ve které 

poukázal na význam praporu a poděkoval všem 
přítomným. Svou řeč ukončil spolkovým heslem 
„Zpěv a víra naše síla“. Po skoro nekonečném 
jásotu a provolávání „Sláva“ a „Na zdar“ vydaly 
se všechny spolky do kostela, kde se konala mše 
svatá pod vedením faráře Horáka. 
Spolky se toho dne znovu sešly ke koncertu 
o  čtvrté hodině odpolední na zahradě hostince 
„U Bílého lva“. Sokol se rozložil po trávníku a zpě-
váci na připraveném pódiu přednesli střídavě 
s příbramskou kapelou několik písní. Tohoto kon-
certu se samozřejmě účastnilo i mnoho místních 
obyvatel a dokonce i hraběcí rodina se zde zdrže-
la celou hodinu. Celou slavnost nakonec začalo 
kazit počasí, takže se  všechny spolky postupně 
odebíraly domů. Přičemž se s každým jednotlivě 
loučili a provázeli je k domovu. Večer se nakonec 
konal slavnostní ples v místní Občanské besedě. 

Petr Kadlec

Slavnost svěcení praporu zpěváckého spolku Zvonař 
Pokračování ze strany 19
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Bioodpady

S ohledem na potřeby a Vaše žádosti opět po-
silujeme počet kontejnerů, které jsou umístěny 
po obci. Uvádíme, kde a v jakých termínech 
jsou kontejnery na bioodpad umísťovány:
Sudé týdny:
Krásný Život, Malostranská (u tříděného od-
padu), Vrbová,  Zahradní (v parku u mostu), 
Okr. Tř. J. Cimrmana, Neprašná
Liché týdny:
Ke Strži, U Tratě, Čsl. Armády (u tříděného od-
padu), Karla Čapka (u bus zastávky), U Pískovny 
(Nad Strží), Karla Čapka (u rozcestí s Družstevní)

Děkujeme všem, kteří respektují, že do kontej-
neru patří pouze biologicky rozložitelný bio-
odpad, větve odkládejte vedle. Do biologicky 
rozložitelného odpadu nepatří ani prkna z krá-
líkárny, ani rozlámané skříně…
Individuální svozy se snažíme tímto způsobem 
omezit. Prosíme vás, abyste se snažili co nejví-

ce využívat přistavené kontejnery a nevytvářeli 
po obci zbytečně hromádky. Ačkoliv se snaží-
me vyhovět všem zájemcům, stále ještě se tvoří 
černé skládky bioodpadu, ke kterým se nikdo 
nehlásí a které ve vašem okolí nevypadají vů-
bec dobře. 
Zároveň prosíme, abyste větve, které jsou ur-
čeny ke štěpkování (tenké větve nebo ořeza-
né túje ukládejte do kontejneru), neodkládali 
na tu stranu kontejneru, kde je oko pro připoje-
ní na automobil. Manipulace s kontejnerem je 
tím pak zbytečně zdlouhavá. Děkujeme za po-
chopení.
Pokud máte připomínku, týkající se umístění 
kontejnerů na bioodpad, kontaktujte nás tele-
fonicky na čísle 318522269, osobně nebo pro-
střednictvím e-mailu stara.hut@worldonline.cz 
nebo facebooku a navrhněte řešení. Kontejne-
ry umístíme tak, aby byly dostupné pro většinu 
obyvatel.  

Podmínky pro instalaci 
podružného vodoměru 
s dálkovým odečtem (PV)
u klientů Vodohospodářské společnosti 
Dobříš spol. s r. o., kteří si uplatňují snížení 
stočného v důsledku nevypouštění určité 
části odebrané pitné vody do kanalizace 
– například využitím na zahradě, napouště-
ním bazénu apod. 

Klient VHS vyplní a doručí VHS „Žádost o osa-
zení podružného vodoměru pro měření spo-
třebovaného množství vody nevypuštěné 
do kanalizace“ (Žádost). Žádost je k dispozici 
na webových stránkách a facebooku obce, 
případně v kanceláři obecního úřadu. 
Na základě vyplněné Žádosti bude upravena 
specifikace služeb, a to dodatkem ke Smlou-
vě o dodávce vody a odvádění odpadních 
vod (Smlouva).
Žadatel zajistí podmínky pro umístění PV tak, 
aby byl k němu zajištěn bezproblémový pří-
stup. Podmínkou je jeho umístění za hlavní 
vodoměr. 
Zodpovědný pracovník provozovatele prově-
ří možnost instalace podružného vodoměru.
Odběratel umožní provádění kontroly vnitř-
ního rozvodu vodovodu navazujícího za po-
družným vodoměrem.
Po vzájemném odsouhlasení podmínek in-
stalace PV mezi VHS a žadatelem a uzavření 
dodatku ke Smlouvě bude provedená insta-
lace PV společností VHS.
Při instalaci PV společností VHS je předpo-
kládána cena instalace cca 9 500 Kč bez 
DPH (bude upřesněná podle konkrétních 
podmínek – vodoměr s dálkovým odečtem, 
vodoměrná souprava, spojovací materiál, 
konzultace technika, administrativní činnost 
a montáž).
Odběratel zajistí měřidlo proti neoprávněné 
manipulaci s vědomím, že jakýkoliv zásah 
do  měřidla bez souhlasu provozovatele je 
nepřípustný.
PV je ve vlastnictví žadatele, který je odpo-
vědný za platnost doby ověření PV a jeho 
výměnu po šesti letech. Odběratel je povinen 
PV chránit před poškozením, a to včetně me-
trologické a montážní plomby, a bez zbyteč-
ného odkladu oznámit VHS případné závady. 
Pokud množství odebrané vody přes PV ne-
dosáhne alespoň 30 m³ za kalendářní rok 
(vyhodnocení bude provedeno do konce da-
ného roku), ztrácí odběratel nárok na čerpání 
slevy na stočném. 
Sleva zaniká také v případě nedodržení pod-
mínek nebo zjištění zneužití požadované 
slevy pro jiné účely, než jsou účely uvedené 
v žádosti.
Je na úvaze každého odběratele zalévání 
pitnou vodou. Voda je život, proto je nutné 
ji chránit a myslet na budoucnost.

Pozvánka
11. mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které se koná dne 8. 6. 2020 od 18 ho-
din v obřadní místnosti OÚ ve Staré Huti. Na programu bude uzavření smlouvy o dílo na vý-
stavbu nových šaten TJ. 12. řádné zasedání se bude konat dne 29. 6. 2020 od 18 hodin v Kul-
turním domě Stará Huť.

Stavba mateřské školy

Stavba pokračuje zatím poměrně rychle a bez větších překážek. V kuchyni s jídelnou se již staví 
příčky, nad ní vyroste jedna třída. V zadní části zahrady se již rýsují dvě další třídy. 
Pro zájem rodičů se od 25. května obnovil provoz školky pro cca 30 dětí. Věříme, že jak děti, 
rodiče, paní učitelky a zaměstnankyně budou následující měsíc obrněni trpělivostí a dokáží žít 
ve vzájemné symbióze se stavbou.

Obec Stará Huť vyhlašuje soutěž! 
Pro naše spoluobčany, kteří zkrášlují květinovou výzdobou svá obydlí – okna, parapety, balkóny, 
je určena soutěž „O nejrozkvetlejší balkon/okno”.
Přihlásit se můžete do 30. 6. 2020. Přihlášky naleznete na webových stránkách obce, na face-
booku nebo v kanceláři obecního úřadu. 
V termínu od 24. do 30. 8. bude komise jednotlivé přihlášené balkony osobně hodnotit a pořizo-
vat fotodokumentaci. Slavnostní vyhlášení bude v měsíci září.
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Informace ze ZŠ 
... velice smutno bylo v naší ško-
ličce. Od 12. března 2020 do 

24.  května 2020 byly všechny školy uzavřeny 
kvůli pandemii koronaviru. I naše škola se mu-
sela s touto situací vyrovnat. Všichni učitelé 
najeli na distanční výuku přes Google on-line, 
Google učebny a třídní stránky. Bohužel někteří 
žáci neměli internetový přístup. Učitelé zajistili 
žákům i osobní donášku učiva až domů. Výuka 
probíhala v plném rozsahu. Přes internet pro-
běhly i třídní schůzky. Rodiče i  žáci se zapojili 
velmi skvěle a patří jim velké poděkování. Žáci 
se nejvíce těšili na Google Meet, kde se mohli 
vidět a také si popovídat.
25. května 2020 se opět otevřela škola, ale 
spousta rodičů se bojí své děti poslat. Do školy 
tedy nastoupí jen 50 procent žáků. Vyučování 
bude trvat čtyři hodiny denně a školní družina 
proběhne do 16 hodin. Samozřejmostí bude 

dodržování přísných hygienických opatření na-
řízených Ministerstvem školství.

V pondělí 29. června 2020 uspořádáme  
„Zahradní slavnost” od 15.30 hodin na školní 
zahradě. Společně se rozloučíme se žáky 5. roč-
níku.
V úterý 30. června 2020 si rozdáme vysvěd-
čení a pak vesele hurá na prázdniny. Všichni 
doufáme, že už nás žádný virus v budoucnu 
nenavštíví... 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat  
MAS Brdy–Vltava a Obecnímu úřadu ve Staré 
Huti za velice objemnou dodávku dezinfekč-
ních a  hygienických prostředků. Moc a moc 
děkujeme.

Dana Kunrtová

Váš hlas pomůže Památníku Karla Čapka k nabíječce 
elektrokol a mobilnímu pódiu! 
Máte prostředí Památníku Karla Čapka rádi a chcete podpořit rozvoj Strže? Jste-li občany s trvalým 
pobytem ve Středočeském kraji, do 15. června můžete svým hlasem v internetové anketě pomoci 
k instalování stanice k bezplatnému nabíjení elektrokol a také k decentnějšímu mobilnímu pódiu 
pro pořádání kulturních akcí. Za hlasy předem děkuje Čapkův zamilovaný Loupežník.
Koho tím máme na mysli? Od 2. června do 12. září se za ním můžete vydat do kouzelného prostředí 
Strže, na novou výstavu „Loupežníkova Lásky hra osudná“. Připomíná 110. výročí první dramatické 
spolupráce bratří Čapků, hry „Lásky hra osudná“, a prvního samostatné hry Karla Čapka, letos sto-
letého „Loupežníka“. Proč se vlastně dvacátníci Karel s Josefem rozhodli psát pro divadlo? Jaký byl 
jejich tehdejší názor na ženy, lásku, mládí? Můžete se těšit na čtivé texty, atraktivní dobové foto-
grafie, ohlasy dramatických děl doma i v cizině, ale také na zajímavé informace o pozapomenutém 
operním a filmovém ztvárnění.
Více o hlasování na stránkách https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani a o dalších novinkách ze 
Strže na https://www.capek-karel-pamatnik.cz/.

Národní házená 
V sobotu 13. 6. 2020 by se měl na házen-
kářském hřišti ve Staré Huti odehrát turnaj 
starších žaček v rámci jarní oblastní soutěže. 
V  době uzávěrky není ještě potvrzena účast 
všech družstev. Věříme však, že stávající ko-
ronasituace umožní turnaj odehrát a s ohle-
dem na plánované rozvolnění opatření také 
umožní široké základně fanoušků podpořit 
děvčata.

Blahopřání
Významného životního jubilea se v mě-
síci červnu dožívá paní Hana Kulichová 
a Alena Heršálková a pánové Václav  
Černý a Jaroslav Novák. 

Srdečně blahopřejeme!

Poděkování 
Děkuji tímto obecnímu úřadu, SPOZ a panu 
Trojanovi za blahopřání a dárek k mým naro-
zeninám.

Jar. Milfait

Děkuji obecnímu úřadu a SPOZ ve Staré 
Huti za blahopřání a dárek k mým naroze-
ninám.

Růžena Havlíčková

Vzpomínáme

23. června 2007 nás opus-
tila naše milovaná máti, 
paní Marie Kliková, rozená 
Filipovská.

Za tichou vzpomínku děkují 
synové Jirka, Karel a Vláďa

Nové kabiny na hřišti
V měsíci květnu také proběhlo výběrové říze-
ní na dodavatele stavby nových kabin. Ke dni 
uzávěrky ještě nebylo výběrové řízení proces-
ně dokončeno, podrobněji budete informo-
váni v prázdninovém vydání. Proběhne-li vše 
podle předpokladu, mohla by stavba začít 
ještě v měsíci červnu.

Postrádáte nějaké informace 
ve zpravodaji Nový směr? 

Kontaktujte nás. 
 

Obec Stará Huť, 
Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť,  
tel.: 318 522 269, www.starahut.eu



Když hledáte 

pro všechno, 
na čem záleží.

banku
UniCredit Bank Expres,  
Plukovníka B. Petroviče 219, Dobříš
tel.: 955 964 400 | www.unicreditbank.cz

Jsme tu stále s vámi.
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Nová SAMOOBSLUŽNÁ prodejna spojovacího materiálu v  Dobříši!

Vyhrajte skútr!
Nakupte v červnu v hodnotě nad 990 Kč 
a zařaďte se do slosování o skútr!

Anebo získejte SLEVU 100 Kč
při nákupu nad 500 Kč!
Akční nabídky nelze kombinovat. 
Platnost této akce končí 30. 6. 2020.

Nářadí, zámky a závěsy, brusné a řezné 
kotouče, svářecí potřeby, tesařské 
kování, plastové zátky, ochranné 
pomůcky, lana a řetězy, kotevní 
technika, komponenty pro brány 
a mnoho dalšího…

Nově otevřeno 1.  6.   2020

Stará Huť 490 
262 02 Stará Huť, Dobříš
(naproti supermarketu Lidl)

Otevírací doba
Pondělí–Pátek 7:00–17:00
Sobota  8:00–12:00  602 373 814www.dumsroubu.cz

Vyhrajte skútr!

Nářadí, zámky a závěsy, brusné a řezné 
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