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Z MĚSTA A RADNICE

Vážení spoluobčané,
čísla covidové nákazy letí v posledních týdnech prudce nahoru. V Evropě,
v České republice i v našem městě. Při jarní vlně jsme v Dobříši měli celkem
3 potvrzené případy. Nyní, v druhé půlce října, již počet infikovaných šplhá
k druhé stovce. Každý z nás pravděpodobně už zná, nebo brzy bude znát
někoho, kdo je covid pozitivní. S rostoucí nákazou se celá země více uzavírá, omezuje se provozní doba úřadů i restaurací, zavřené jsou školy, ruší se
společenské i sportovní akce. Na jaře jsme infekci společně zvládli. Věřím, že
společnými silami to zvládneme i nyní. Prosím Vás všechny o vstřícnost a pochopení a děkuji Vám všem, kteří se snažíte denně uchovat co nejběžnější
provoz našeho města. Epidemie působí komplikace všem: dětem, rodičům,
učitelům, pracovníkům obchodů i restaurací, řidičům, úředníkům…, ale především lékařům, zdravotníkům, hasičům, policistům. Mysleme nejen na sebe, ale i na ostatní kolem nás. Přispět snížit
riziko nákazy můžeme skutečně každý především důsledným nošením roušky, častým mytím rukou,
omezením osobních kontaktů. Nic lepšího v tuto chvíli neumíme. Omezené obchody a služby potřebují náš zájem dnes více než kdy jindy. Podpořme místní obchody a restaurace.
Už nyní můžeme přemýšlet, kde a jak pomůže každý z nás, pokud se situace ještě zhorší. Využijme
čas, který nám covid neplánovaně přeuspořádal, k zamyšlení. Jistě najdeme věci, které jsme už dlouho chtěli udělat jinak, které jsme odkládali, do kterých se nám nechtělo. Omezení kontaktů nejvíce
dopadá na starší spoluobčany a děti. Zatelefonujte svým blízkým i vzdálenějším příbuzným. Určitě
budou mít radost. Nyní je prostor spřádat plány do budoucna a chystat opatření, protože pokud se
ani z téhle vlny nepoučíme, přijde nějaká další.
Přeji Vám všem pevné zdraví. Společně to zvládneme.
Pavel Svoboda, starosta

Vedení města Dobříš v roce 2020
Ing. Pavel Svoboda nastoupil do funkce starosty města Dobříše 4. 3. 2020 a asi není
třeba zdůrazňovat, že ve vedení města vystřídal svou kolegyni ze sdružení nezávislých
kandidátů PRO DOBŘÍŠ Bc. Janu Vlnasovou.

Starosti starosty Pavla Svobody
v roce 2020
Pane starosto, do té doby, než jste se stal
v roce 2018 zastupitelem města, jste byl nepoliticky angažovaný člověk. Během následujícího roku jste si vyzkoušel pozici radního
města a následně se stal jeho starostou.

Od jeho oficiálního převzetí úřadu neuplynulo
tehdy ani 14 dní, když byl v České republice vyhlášen nouzový stav z důvodu pandemie a všem
se nám otočily životy tak trochu vzhůru nohama. Po následném rozvolňování bezpečnostních opatření čekaly na starostu nemalé starosti
(vysvětlování MESOHu, pokuta 0,5 mil. Kč od
ÚOHS pro město Dobříš, koordinace velkých
akcí ve městě, velká rekonstrukce Pražské ulice
a uzavírky ulic, ale i anonymně zaslané dlažební
kostky na jeho pracovní stůl a další) a náročný
rok 2020 ještě není zcela u konce.
Vzhledem k tomu, že se ale v prosincovém čísle
záměrně nechceme věnovat těžkým tématům,
přinášíme shrnutí roku 2020 už nyní…

Jaké byly Vaše cíle při vstupu do komunální
politiky a jak se Vám je podařilo během uplynulých dvou let naplnit?
Společně s kolegy v PRO DOBŘÍŠ jsme byli zklamaní způsobem, jak zde vedení města postupovala. Pro mě byly hlavními motivy zastavení
rozpínání města do okolní krajiny, konkrétně
plánovaná výstavba v lokalitě Úvozová–Bzdinka, a zavedení otevřené komunikace mezi občany a radnicí. Mezi další cíle, na kterých jsme
se spolu s ostatními zastupiteli shodli a které
jsou ukotveny v naší koaliční smlouvě, jsou také
intenzivní opravy ulic, větší zapojení občanů
do dění ve městě, participativní rozpočet, odpadové hospodářství, hledání prostor pro ZUŠ
a mnoho dalšího. Co se týká plnění, zatím ze
seznamu zbývá ještě spousta položek. Kde jsme
na dobré cestě, je podle mého názoru zahájení
rekonstrukce Pražské ulice. Na to jsme všichni

v Dobříši čekali opravdu dlouho a jsem rád, že
práce byly konečně se zpožděním a po mnoha peripetiích zahájeny. Druhou oblast, kterou
snad lze už nyní hodnotit kladně, je změna komunikace vedení města.
Jak moc se lišily Vaše představy o práci pro
město s realitou?
Výrazně. Hned po volbách jsme byli postaveni
před otázku, jak realizovat smlouvu na zimní
stadion, která nepočítala se základy pro budoucí střechu. Také jsme řešili špatný vztah města
se společností Dokas, kdy bývalý jednatel dlouhodobě ignoroval opakovaná rozhodnutí rady
města. Smutné bylo také zjištění, že většina
městských budov je podfinancována a vyžaduje
okamžité opravy.
Mezi občany města jste známý především
jako velmi slušný člověk. Umíte být ale také
starostou, který v případě potřeby takzvaně
bouchne do stolu?
Jsem přesvědčen, že být slušný a bouchnout
do stolu se nevylučuje. Situace, kdy bylo podle
mého názoru nutné být striktní, už nastaly. Takové věci ale řeším s těmi, kterých se to týká, bez
velké publicity.
Co považujete za největší a nejtěžší problém
Dobříše, který jste jako starosta v roce 2020
musel řešit?
Jednoznačně epidemii nemoci covid-19. Na to
nikdo nebyl připravený, a o to méně zelenáč
v úřadě po jednom týdnu. Takže jsem za pochodu poznával nejen kolegyně a kolegy z úřadu,
ale také členy krizového štábu či pracovnice
krajské hygieny. Proti tomu ty ostatní provozní
starosti města jsou malicherné, i když je nijak
nezlehčuji. V epidemii se ukázalo, jak málo toho
můžeme z pozice radnice či městského úřadu
ovlivnit. Hlavní rozhodnutí o opatřeních i možnosti podpory jsou v rukou vlády ČR.
Z čeho máte za rok 2020 radost? Co považujete za úspěch?
Od mého nástupu usiluji o otevřenou komunikaci. Od března jsme začali intenzivně využívat facebook města. Zvýšila se nejen četnost
příspěvků, ale i jejich kvalita, počty oslovených
vzrostly desetkrát. Využíváme více službu Hlášení
rozhlasu, která stovkám obyvatel zasílá důležité
informace e-mailem nebo SMS. Zároveň s kolegy místostarosty usilujeme o pozitivní komunikaci se všemi, kdo mají o dění v Dobříši zájem.
Tomu odpovídají i změny, které jsou snad patrné i v Dobříšských listech. Druhá oblast, ze které
mám radost, je změna atmosféry v městském
úřadu. Ještě nemáme hotovo, ale jsme na dobré
cestě. Má-li se město posouvat kupředu, je nutné,
aby všichni úředníci ochotně spolupracovali. Jen
tak můžeme budovat přívětivý úřad i pro občany.
Jak hodnotíte všestranný rozvoj města za rok
2020? Myslíte si, že se daří jít správným směrem? V jaké oblasti vidíte největší pokrok a kde
naopak vnímáte, že bude třeba více práce?
Město se podle mého názoru posouvá správným
směrem, i když letošní rok byl doufám skutečně
atypický. Nouzový stav, zavřené školy, školky, restaurace… To se snad nebude opakovat každý
rok. I když teď je situace ještě horší než na jaře.
Co se tedy povedlo: Našli jsme dost odvahy
provést personální změny, myslím tím jednatele Dokas či Střediska zdraví i nyní probíhající
konkurz na ředitele Pečovatelské služby města
Dobříše. Městské společnosti Dokas a VHS spolu začaly více spolupracovat. To sice odpovídá
zdravému rozumu, ale v minulosti tomu tak
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příliš nebylo. Máme systém pro evidenci odpadů, kde každý občan může sledovat, jak se mu
daří snižovat množství komunálního odpadu
a získat za to slevu. Ve městě byly instalovány
první biotejnery na kuchyňský odpad. Dotáhli
jsme velké projekty zimního stadionu, sportovní haly, přístavby pavilonu 2. ZŠ, rekonstrukci
atletického areálu a opravili několik ulic. To vše
nejsou v žádném případě „moje“ úspěchy.
Je za tím práce stovky úředníků, kolegů radních
a zastupitelů, dobrovolných členů komisí a výborů spolu s mnoha občanskými dobrovolníky.
Více práce musíme věnovat přípravě projektů.
Může to sice vypadat, že budeme dělat projektové studie či různá schvalování „do šuplíku“, ale čas
od času se objeví možnosti financování, kde nejsme schopni požadované dokumenty rychle vytvořit. Musíme je mít nachystané předem. A jako
dluh beru také nedostatečný rozvoj cyklodopravy ve městě a okolí. I to jsme slibovali, ale letos to
překryly jiné priority.

Stejně jako jiná města si i Dobříš prošla v letošním roce velkou zkouškou, tedy hlavně její
občané. Jak vnímáte celkovou atmosféru ve
městě v této době, náladu občanů, spolupráci
mezi městem a dalšími subjekty? Zvládá Dobříš ustát tuto náročnou zkoušku novodobé
historie?
V jarní vlně jsme v Dobříši obstáli. Mám ohromnou radost, že jsem mohl být u toho a sledovat
ty stovky ochotných spoluobčanů. Jen namátkou: skautské nákupy pro seniory, podnikatelé,
kteří obstarávali ochranné prostředky či zajistili
ozonaci, dobrovolné šičky roušek, nabídky taxislužby, sbírky jídla pro potřebné a mnoho dalšího. Velmi bych si přál, aby nám tento duch spolupráce ve městě vydržel i nyní, kdy je situace
výrazně vážnější. Kéž bychom se mohli příští rok
na jaře ohlédnout a říci si: Jsme Dobří(š). Každý
z nás pro to může něco udělat už dnes.
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Jak hodnotí chod
Městského úřadu Dobříš
v roce 2020 jeho tajemník?
Funkci tajemníka MěÚ Dobříš zastává
pan Jan Horník od poloviny června 2019.
Za tu dobu se samozřejmě s chodem
úřadu i s jeho týmem úředníků seznámil ze všech stran. Ze své pozice řešil
příjemné i nepříjemné záležitosti týkající
se úřadu a mimo jiné se mu také během
letošního roku změnilo vedení města
a normální režim narušil příchod nemoci
covid-19.

Zpracovala DH

Jak vidí letošní rok v Dobříši místostarostka
Dagmar Mášová? „Pro mě samotnou byl letošní rok
plný výzev,“ říká na úvod svého shrnutí…

Leden, únor byl ve znamení odpadů. Administrace, nové registrace do systému MESOH,
žádosti o osvobození od poplatku. Dle statistiky
z vyvolávacího systému jsme s kolegyní Ing. Kořínkovou v úředních dnech v období od 1. 1.
2020 do 17. 2. 2020 odbavily 645 klientů, kteří
si vzali lístek (nejsou započteni ti, kteří přišli bez
lístku), a řešily jsme vše, co bylo třeba, aniž bychom někoho vracely. Bylo to velmi náročné, ale
díky tomu jsem měla možnost poznat osobně
velké množství lidí.
V jarním měsících došlo k výměně na pozici
starosty, což bylo v mnoha ohledech náročné. Děkuji bývalé paní starostce Janě Vlnasové za její práci.
Pak se objevil koronavirus. Nikdo nevěděl, co
má dělat, po letech blahobytu a klidu jsme zažili
strach, obavy z toho, co bude. Většina z nás nosila roušky a dodržovala pravidla. „Moje rouška
chrání tebe, tvoje rouška chrání mě.“ Lidé k sobě
byli ohleduplní, někteří šili roušky, které zdarma
rozdávali. Někteří se dobrovolně zapojili a chodili nakupovat osamělým seniorům, případně
venčili jejich čtyřnohé kamarády. Byly uzavřené
školy, školky, obchody. Právě zavření škol byl
šok, na distanční výuku nebyla většina připravena. Bylo omezeno shromažďování, spousta
akcí, které jsme plánovali, se na poslední chvíli
rušila, včetně májových slavností, zrušeny byly
i menší (myslím co do počtu lidí) akce nejenom
v kulturním domě. Na jaře jsme se těšili na krásné slunečné počasí a všichni jsme doufali, že to
do léta skončí. Většina podnikatelů zažila perné

chvilky, šlo o živobytí, placení leasingů, nájmů,
různých odvodů a zajištění rodin. Spousta z nás
si myslela, přála si, že to skončí a odjedou na
plánované dovolené, což mnohým vyšlo. Vzhledem k nízkým číslům nakažených to vláda skutečně uvolnila. Děti odjely na tábory a mohly se
po dlouhé době zase potkat s kamarády a užít
si aspoň trochu legrace a zábavy. Chvilku to
vypadalo, že se můžeme vrátit do normálního
běžného koloběhu.
Bohužel na podzim se covid vrátil, a s daleko větší silou a intenzitou, epidemiologická
situace se velmi nepříznivě vyvíjí. Vláda nám
slibovala, že nebudou již žádná plošná omezení.
Do roušek se nám nikomu moc nechce. Máme za
sebou období chaosu, výměnu ministra zdravotnictví, ani odborníci se nemohou shodnout, co
je správné. Každý den platila jiná nařízení, jiná
pravidla. Plošná opatření „asi“ nejsou, ale školy
jsou opět zavřené, restaurace mají pouze výdejní
okýnka, kultura je nula, zdravotníci jsou přetížení
a unavení. Senioři jsou opět v izolaci, bojí se chodit ven, bojí se s někým potkat, v lepším případě
zazimovávají zahrádky. Čísla covid pozitivních
a lidí v karanténě velmi rychle rostou. Rychle se
mění počty lidí, kteří mohou pracovat na jakékoli
pozici, ne každý může pracovat z domova, jsou
profese, které si práci domů vzít nemohou.
Co se v letošním roce podařilo? Za mě nejdůležitější je, že začala rekonstrukce Pražské ulice,
opravuje se několik místních komunikací. Opravy nejdou tak rychle, jak bychom si přáli, všude
pracují lidé. V roce 2020 jsem se naučila spoustu
věcí, poznala množství lidí. Měla jsem možnost
setkat se s mnoha skvělými, obětavými a pracovitými lidmi, kteří pracují i pod velkým tlakem
s chladnou hlavou. Jsem ráda za každé setkání
v roce 2020 a těším se nová v roce 2021.
Všem nám přeji, abychom si udrželi veselou mysl,
naučme se radovat z každodenních maličkostí,
buďme k sobě slušní, shovívaví a tolerantní. Není
špatné se zeptat souseda, lidí v okolí, jak se mají,
jestli něco nepotřebují, nebojme se pomáhat.
Pevné zdraví všem, věřme, zase bude líp.
Dagmar Mášová, místostarostka

Hlavní úlohou tajemníka je samozřejmě zajištění fungování úřadu, řízení jeho zaměstnanců
a úzká komunikace s vedením města.
Jak hodnotí fungování dobříšského úřadu v letošním roce právě Jan Horník, ale i to, jak se mu
daří v této pozici, a další otázky prozradil v následujícím rozhovoru.
Když jste přebíral v loňském roce vedení úřadu, chválil jste si jeho výbornou úroveň IT,
archivování spisů apod. Vaším cílem tehdy
bylo zkonsolidovat úřad především po legislativně-právní stránce a plánoval jste zavést
nové směrnice, řády, pokyny, ale i jednotný
vizuální styl. Jak se Vám to povedlo?
Něco málo se podařilo (11 nových směrnic,
7 obecně závazných vyhlášek a 4 nařízení), ale
zdaleka to není v takovém stavu, v jakém bych
si to představoval. Na systematické věci typu
tvorby předpisů nezbývá tolik času, proto např.
směrnice s kolegy vytváříme postupně, jak je
potřeba a jak nám dennodenní vyřizování stovek maličkostí dovolí. Rozhodně mám velkou
radost, že se celkem rychle povedlo zavést jednotný hlavičkový papír a formální úprava písemností odpovídající modernímu úřadu 21. století.
Myslím si, že výrazný posun lze zaznamenat
i v kvalitě materiálů zpracovávaných pro radní
a zastupitele. Nemohu nevzpomenout, že v budování image přátelského úřadu nám pomáhají
mnohé připomínky a podněty některých zastupitelů či občanů (ale máme je i z vlastních řad).
Jednou z hlavních funkcí tajemníka je řízení
zaměstnanců úřadu. Dobříšský úřad čítá cca
90 úředníků. Povedlo se Vám s nimi navázat
dobré vztahy a být jim dobrým vedoucím?
Jaký jste vlastně „šéf“?
Jaký jsem šéf? To se musíte zeptat především
mých kolegů. Samozřejmě si uvědomuji, že jsem
někdy protivný (přiznávám, že mám občas své
dny ), že některé mé nápady či požadavky mohou někomu lézt na nervy, ale myslím si, že jsem
spravedlivý a že mám spíše kolegiální než typicky
ředitelský přístup.
pokračování na straně 4
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Jak hodnotí chod Městského
úřadu Dobříš v roce 2020 jeho
tajemník?
pokračování ze strany 3
Co musím vyzdvihnout, je kvalita práce úředníků (ať si říká kdo chce co chce) – za jejich práci se
vždy hrdě a rád postavím a dokážu ocenit jejich
mnohdy vysoké pracovní nasazení.
V některých věcech jsem musel ustoupit, aby
byl, jak se lidově říká, klid v baráku, ale někdy
to obnáší i nutnost si bouchnout do stolu a nekompromisně vyžadovat kázeň (např. právě při
zpracovávání úřední korespondence vně úřadu
či požadavek na kvalitu zpracovávaných materiálů). Prostě mi jde primárně o to, aby vše fungovalo, pokud možno, s úsměvem na tváři, bylo
vše košér a zaměstnance bavilo chodit do práce.
A jelikož prosazuji to, aby si nesli úředníci (a jejich vedoucí) za práci plnou odpovědnost, snažím se jim dopřát dostatek prostoru a kvalitního
zázemí pro jejich rozvoj a seberealizaci. Domnívám se, že úředníci mají v práci dostatek volnosti (rozhodně nejsem zastáncem autoritářského
vedení úřadu), podněcuji u nich samostatnost
a budu vždy prosazovat, aby byli za dobře odvedenou práci řádně ohodnoceni.
Letošní rok ovlivnily chod Vašeho úřadu dvě
zásadní věci. První z nich byla změna vedení
města a druhou pandemie koronaviru. Jak
moc bylo v těchto záležitostech fungování
úřadu ovlivněno?
Koronavirus je pěkný prevít. První vlnu jsme
přestáli bez ztráty kytičky. Většina zaměstnanců
(nejen úředníků) podávala a podává obrovské
nasazení a můj největší obdiv mají ti, co jsou na
přepážkách, v takzvané první linii. Ti, kteří nejvíce schytávají nápor našich klientů. Druhá vlna
zasáhla i nás a ochromila i fungování úřadu. Budovy, v nichž úřad sídlí, mají své limity. I my jsme
také jen lidé a nikoli výrobní mašiny.
Ke změně vedení – odpovědně mohu prohlásit,
že od března t. r. můžeme my úředníci opět svobodně dýchat. Pracovní klima je přátelské a pozitivní, problémy se řeší s pochopením, systematicky, koncepčně a bez vln. Musím upřímně říct,
byť se to může někomu zdát až sentimentální,

že jako tajemník mám ideální podmínky pro
budování důstojného pracoviště a rozvíjející se
přívětivý úřad.
Co zásadního z plánů, projektů a dalších prací se na úřadu v tomto roce povedlo?
S vedením se nám daří rozlousknout dlouholeté problémy a kostlivce ve skříni (pokud možno
důstojně) pohřbít. Podařilo se optimalizovat
stav úředníků a nastavit organizační strukturu
úřadu, která odpovídá současným potřebám.
Mám taky radost z toho, že se mnohé věci zdárně posouvají kupředu, a i když to není mnohdy
navenek vidět, mám dobrý pocit z dobře odvedené týmové práce. Je to o komunikaci a férovém přístupu. To neznamená, že vždy máme
s kolegy nebo s vedením na všechno stejný názor, ale je podstatné, že si každý může říci ten
svůj, je nakonec přijato řešení akceptovatelné
pro většinu, a to je pak všemi respektováno.
A s jakým největším „oříškem“ při Vaší práci
jste se zatím setkal?
A víte, že ani nevím? Já beru problémy tak, že
to je každodenní součást života a že tu jsou od
toho, aby se řešily, jinak by to bylo až nudné…
Mezi ty špatné věci patří občasný pocit marnosti, že něco nejde nebo nejde tak rychle, jak potřebujete.
Jo a napadá mě ještě jedna věc – mám rád personalistiku a práci s lidmi, jsem tvor společenský, ale chování některých lidí Vás někdy dokáže
i přes odolnou slupku tak trochu vykolejit – jsou
to stavy, kdy si v duchu řeknete: „Mám já tohle
zapotřebí… ?“ A pak si vzpomenu na známý citát: „Nehádej se s pitomcem, po chvíli by nemusel být patrný rozdíl.“ – A je zase veselo.

Místostarosta Dobříše Tomáš Vokurka shrnuje
investice města za rok 2020
Z rozpočtu města jsou každoročně vynakládány nemalé finanční prostředky na investice a opravy městské infrastruktury (zejména místní komunikace, chodníky, vodovody a kanalizace, veřejné
osvětlení atd.), do nemovitého majetku (budov škol a školek, hřišť, sportovišť, městských bytů, budov úřadu, budovy polikliniky atd.) a v rámci zlepšování životního prostředí například do obnovy
městské zeleně, parků a veřejných prostranství, obnovy alejí nebo do úprav kontejnerových stání.

V minulém a letošním roce se městu Dobříš
povedlo uskutečnit investiční projekty za
více než 186 mil. Kč. Město Dobříš na tyto

projekty z vlastního rozpočtu vydalo necelých 60 mil. Kč.
Finanční prostředky putovaly nejvíce do oblasti sportu a školství. Tady město investovalo více než 32 mil. Kč.
V únoru a březnu letošního roku se podařilo finalizovat tři stavebním i finančním objemem velké a náročné projekty. Celková
hodnota níže uvedených projektů činí více
než 150 mil. Kč. Město z vlastního rozpočtu
vydalo asi 28,5 mil. Kč a zbytek byl hrazen ze
získaných dotací:
1. výstavba nového pavilonu 2. ZŠ a rozšíření
varny a jídelny (celkem cca 77 mil. Kč, část pokryta dotací, zahájeno již v roce 2019);

Veřejnost a občané města ne zřídka kritizují
fungování úřadu, přemíru byrokracie a práci úředníků? Jak vidíte tyto problémy Vy?
Na který odbor bývají stížnosti nejčastější
a jak je řešíte?
Veřejná správa je službou veřejnosti. To na našem úřadě plně ctíme. Ale někteří spoluobčané
se pustí do kritiky něčeho, čemu vůbec nerozumí, přidělávají jen práci a zapomínají, že to
není jen o nich, že tu jsou i druzí. Za přemíru
byrokracie my dole na úřadech nemůžeme – to
si musejí lidi stěžovat na jiných místech. Často
si u stěžovatelů vzpomenu na dr. Štrosmajera:
„Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete
vznášet jako holubička.“
Stížnosti řeším celý svůj dosavadní profesní život, proto si dovolím zodpovědně říct, že většina stížností sice pramení z nespokojenosti,
Dobříš nevyjímaje, ale mnohdy také z neznalosti. Základem je řádně prověřit, oč vlastně jde,
a snažit se co nejvíce poodhalit pravdu. A nejčastější stížnosti? Tam, kde se nezavděčíte všem,
kde proti sobě brojí dvě strany, a ať rozhodnete
jakkoli, někdo bude vždy nespokojen. Nemám
statistiku v hlavě a nebylo by kolegiální někoho
teď výslovně jmenovat. Ale pro senzacechtivé
mohu uvést jednu skorostížnost na mě samotného, a to poté, co jsem stěžovatele málem vyhodil z kanceláře, když si přišel stěžovat, že mu
úředník nevyhověl, a začal bezostyšně urážet
a hulákat, že ten a ten odbor bere úplatky, čímž
si chtěl pouze vynutit větší pozornost. A na to
jsem alergický, protože pomluva se šíří rychle,
ale těžko se jí můžete bránit. Tak jsem ho velmi
důrazně požádal, aby se sebral a okamžitě šel
podat trestní oznámení, jinak že to udělám já
na něj. A jak to dopadlo? Zůstal sedět, vzal zpátečku a začal poslouchat, co mu s paní vedoucí
říkáme. Bohužel to bylo i tak marné, bylo to marné, bylo to marné…
Jaká je Vaše další vize pro dobříšský úřad do
roku 2021?
Přežít jednotlivé vlny koronakrize. Dokončit smělé plány revidovat všechny možné předpisy a připravit co nejvíce vzorových dokumentů, které
usnadní práci úředníka. A samozřejmě pomoci
budovat lepší dobříšské zítřky.
Zpracovala DH
2. rekonstrukce chladicího zařízení a oprava ledové plochy zimního stadionu (celkem cca
32. mil. Kč, část pokryta dotací, zahájeno již
v roce 2019);
3. snížení energetické náročnosti sportovní haly
(celkem cca 44 mil. Kč, část pokryta dotací, zahájeno již v roce 2019).
V letních měsících 2020 pak následovaly
další investice a opravy ve sportovních zařízeních města v celkové hodnotě přesahující
4 mil. Kč:
1. modernizace multifunkčního sportovního areálu
mezi 1. a 2. ZŠ – nový povrch atletického oválu
a výměna umělého trávníku fotbalového hřiště (celkem cca 3,2 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města);
2. výstavba nové horolezecké stěny ve sportovní hale (cca 0,5 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města);
3. rekonstrukce vybavení sauny ve sportovní
hale (cca 0,2 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu
města);
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4. výměna oken v tělocvičně ZŠ Lidická (cca
0,2 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města).
Město nezapomíná ani na obnovu památek
a kulturního dědictví. Letos proběhly v této
oblasti dvě zásadní opravy v celkové výši cca
1,5 mil. Kč:
1. kompletní oprava barokní kaple sv. Jáchyma
na silnici směrem do Rosovic (cca 0,9 mil. Kč,
část pokryta dotací);
2. kopie podstavce a sochy sv. Judy Tadeáše
(cca 0,6 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města).
Významnou část finančních prostředků město investovalo do oprav místních komunikací
a s tím související obnovy vodovodů a kanalizací, výstavby nových chodníků a parkovacích míst. Do října letošního roku byly zrealizovány následující akce:
1. rekonstrukce jižní části ulice Mládeže (cca
2,0 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města);
2. rekonstrukce jižní části ulice U Slovanky (cca
2,35 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města);
3. úprava komunikací Jeřábová a Nad Papežem na
sídlišti Větrník (cca 5 mil. Kč, část pokryla dotace).
V říjnu byly zahájeny a do konce roku 2020
budou dokončeny ještě opravy následujících
místních komunikací:
1. rekonstrukce ulice Jiráskova (cca 3,7 mil. Kč,
hrazeno plně z rozpočtu města);
2. rekonstrukce ulice Horymírova (cca 2,2 mil. Kč,
hrazeno plně z rozpočtu města);

3. rekonstrukce ulice U Slávie (cca 6,5 mil. Kč,
hrazeno plně z rozpočtu města);
4. rekonstrukce severní části ulice Mládeže (cca
1,8 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města);
5. oprava chodníku v ulici Žižkova (cca 1,2 mil. Kč,
hrazeno plně z rozpočtu města).
Kromě výše uvedených proběhly nebo ještě
budou dokončeny některé menší investiční
akce a opravy:
1. obnova aleje na Bzdinku (cca 0,4 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města);
2. výstavba chodníku a zřízení nových urnových míst na pozemku 448/4 u hřbitova (cca
0,2 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města);
3. stavební úpravy hygienického zázemí a jazykové učebny 4. pavilonu 2. ZŠ (cca 1,1 mil. Kč,
hrazeno plně z rozpočtu města);
4. přesun posilovny a výstavba nové nářaďovny ve sportovní hale (cca 1,3 mil. Kč, hrazeno
plně z rozpočtu města);

Zeptali jsme se zastupitelů
Listopadové vydání Dobříšských listů jsme tematicky věnovali shrnutí roku 2020.
V úvodních článcích těchto listů si tak můžete přečíst podrobnější vyjádření starosty
i obou místostarostů k dění ve městě v tomto roce. K níže uvedené otázce se pak
dále vyjádřili pouze čtyři další zastupitelé.
Co zásadního se podle Vás v Dobříši odehrálo
v roce 2020?
Jindřiška Romba:
Rok 2020 je rokem velmi zvláštním, plným zvratů a změn, které jsou spojeny s pandemickou
situací. Je jisté, že i městu Dobříš se důsledky
pandemie v následujících měsících nevyhnou.
Nicméně v roce 2020 se přes to všechno podařilo realizovat některé rozpracované projekty, za
což jsme asi všichni dnes rádi.
Za důležité považuji dokončení výstavby
nového pavilonu a rozšíření varny a jídelny
u 2. ZŠ Dobříš, jejíž náklady činily 77 157 802 Kč
včetně DPH, přičemž město Dobříš se podílelo
v konečné fázi částkou 18 194 540 Kč včetně
DPH (tj. 23,6 %). Vzdělání totiž považuji za jednu z nejpodstatnějších oblastí, která by měla být
podporována a komunikována. Stejně tak jsem
ráda, že se v relativně krátkém časovém úseku
podařila modernizace multifunkčního školního
areálu města Dobříš, kdy povrchy hřiště byly na
hraně životnosti a jejich revitalizace byla nutná.
Stejně jako vzdělání, i sport v době, kdy děti většinu času tráví ve školních lavicích a případně
na elektronických zařízeních, považuji za velmi
podstatnou součást života. Těší mne také rekonstrukce místních komunikací, byť nejsem příznivcem některých opatření (ostrůvků a dalších)
z hlediska plynulosti a bezpečnosti provozu.
Další projekt, který se sice uskuteční až v příštím
roce, ale který mne potěšil a zastupitelstvem
byl již schválen, je demolice bývalého objektu

kina Dobříš a následná revitalizace pozemku.
Co mne naopak mrzí, je to, že se nepodařilo
v rámci rekonstrukce zastřešit zimní stadion.
V poslední řadě musím zmínit (byť v této věci
jsem ovlivněna jako bývalý tenisový hráč a současný milovník tenisu) milé společenské akce,
které byly v tomto roce uspořádány v areálu
TenisCentra Dobříš, neboť se jednalo o akce jak
profesionální (např. mistrovství České republiky
starších žákyň), tak i benefiční.
Petr Kadlec:
Tento rok je vlastně svým způsobem unikátní
a bohužel si myslím, že příští rok nás čeká pokračující ekonomická krize. Z mého pohledu byl samozřejmě stěžejní boj o historický most přes Pilský
potok. Bylo povzbuzující, že jsme postupně získávali podporu jak od občanů města, tak od místního zastupitelstva, kteří si přáli tento most zachovat pro další generace. Jen doufám, že se nám tam
podaří vrátit i socha sv. Jana Nepomuckého, kvůli
kterému to vlastně všechno začalo. Původně jsem
chtěl na most vrátit jenom tuto sochu, a nakonec
jsme museli zachraňovat celý most.
Jan Procházka:
Chci zmínit jednu oblast trochu unikající pozornosti veřejnosti, a tou je příprava programu rozvoje Dobříše v letech 2021–2028. Jde
o dokument, kde je řečeno, co bychom chtěli
v Dobříši vybudovat, aby byla ještě příjemnějším
místem pro život. Dokument má též analytickou
část, kterou doporučují všem, kteří chtějí vědět
o Dobříši všechno. Zapojení veřejnosti k uplat-

5. oprava střechy nad ubytovnou v areálu zimního stadionu (cca 0,3 mil. Kč, hrazeno plně
z rozpočtu města);
6. výměna oplocení areálu zimního stadionu (cca
0,3 mil. Kč, hrazeno plně z rozpočtu města).
Spolupracujeme také intenzivně na rekonstrukci průtahu městem v Pražské ulici, kdy v I. etapě
je rekonstrukce hrazena z finančních prostředků
Středočeského kraje, který je vlastníkem vozovky. Město se chystá ve spolupráci se zhotovitelem ROBSTAV opravit některé vjezdy na místní
komunikace, navazující na tuto část ulice Pražská, stejně tak jako úpravu některých přilehlých
parkovacích stání.
Děkuji tímto všem, kteří se na realizaci investičního plánu v roce 2019 a 2020 podíleli. Věřím, že
v příštím roce budeme moci pracovat na podobně
velkých projektech a dál posouvat kvalitu života
v našem městě.
Tomáš Vokurka, místostarosta
nění jejích návrhů a podnětů však probíhá bohužel dosti plíživě. Takzvané veřejné projednání
proběhlo jen formou jednorázové internetové
diskuze 27. 10., a kdo si nevšimnul, neměl čas,
nemá internet, má smůlu. Návrh na prezentaci
programu v DL a možnost širokého zapojení
občanů třeba formou anketního lístku vedení
města odmítlo. Kdo má nápad, vizi a chce jimi
přispět, může to snad ještě stihnout, když napíše zpracovateli na brdy-vltava@seznam.cz.
Osobně navrhuji do programu zaměření
se na oblast podpory aktivit dětí a mládeže s cílem „více pohybu a méně vysedávání
u displejů“. Konkrétně navrhuji zastřešit zimní
stadion, vybudovat letní biotopové koupání na
Větrníku, na krásném pozemku města u Papeže,
vybudovat „školní“ bazén s přístupem pro veřejnost a celkem nenákladný pumptrack. To je velmi oblíbené „hřiště pro kola“. Na malém prostoru je na něm hodně kopečků a zatáček. Rychlost
se nenabírá jen šlapáním do pedálů, ale také
prací těla, tzv. pumpováním. A děti to fakt baví.
Máte také vy podobné návrhy? Napište. Plán
rozvoje Dobříše bude projednávat zastupitelstvo už brzy, třeba i váš nápad prosadíme.
Miroslav Sochor:
Z očekávaných událostí jsem rád za zahájení
oprav Pražské ulice. Obrovskou pozitivní energii mezilidských vztahů jsem cítil z akcí, které
se povedlo upořádat – regionálních trhů, pivních
slavností, Zažít město jinak a dalších. Díky koronavirové epidemii se mezi lidmi v nejen v Dobříši objevila obrovská vlna dobra a pomoci
druhým. Kdo mohl a chtěl, šil roušky, roznášel je,
pomáhal s nákupy seniorům či se jinak zapojil do
pomoci ostatním. Ještě jednou bych chtěl všem,
kteří pomáhali či pomáhají, poděkovat. Máme na
čem stavět – společně to zvládneme i nyní.
Zpracovala DH
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Program rozvoje města 2021–2028
Ve spolupráci s Místní akční skupinou Brdy–Vltava od léta probíhá společná příprava strategického
dokumentu: Program rozvoje města Dobříše v období do roku 2028. Diskutované roky překlenují
jedno volební období, proto bychom se na základních východiscích i cílech měli ve městě co nejvíce shodnout. Dokument by měl sloužit především pro otevřenou debatu jak mezi zastupiteli, tak
s občany o tom, jakou podobu bychom chtěli městu vtisknout v následujících letech, kterým směrem by se měly ubírat rozvojové projekty a na co se dlouhodobě zaměřit. Vedle rozsáhlé analytické
části vznikla i SWOT analýza, která sumarizuje silné a slabé stránky, stejně jako příležitosti a hrozby
dalšího rozvoje Dobříše.

V každé oblasti SWOT analýzy bylo identifikováno mnoho položek, pro ilustraci vybíráme 3 položky z každé kapitoly:
Silné stránky
• Možnost využití okolní přírody ke sportovním
a volnočasovým aktivitám
• Pestrá občanská vybavenost
• Bezpečné město z hlediska kriminality
Slabé stránky
• Drahé bydlení
• Nezjištěný počet obyvatel žijících ve městě
bez trvalého bydliště
• Nedostatečná nabídka pro děti staršího školního věku
Příležitosti
• Budování a údržba místních komunikací
• Rozšíření kapacity základní umělecké školy
• Podpora opatření zadržujících vodu v krajině
Hrozby
• Odchod mladých z města z důvodu nedostupného bydlení
• Odumírání okolních lesů v souvislosti s klimatickými změnami

• Překročení hranice 10 000 obyvatel s ohledem na kapacity stávající infrastruktury
Dokument vzniká na principu komunitního
plánování, za přispění všech, kteří mají zájem
se na jeho tvorbě podílet. Diskuzí nad programem se zabývala již dvě pracovní zastupitelstva,
v srpnu probíhal sběr připomínek občanů korespondenční formou. Nyní probíhá práce nad
návrhovou částí. Jádrem by mělo být stanovení
hlavních cílů rozvoje města pro následující roky
a sumarizace základních opatření a aktivit, které
k plnění vytyčených cílů povedou. Dokument by
měl být dokončen do prosince tohoto roku, kdy
jej bude schvalovat zastupitelstvo města. Vedle
toho, že dokument slouží jako podklad pro debatu, kam město chceme společně směřovat,
jsou jeho hlavní cíle využitelné také jako argumentace při zdůvodňování žádostí o dotace.
Děkujeme všem, kteří se na dokumentu podíleli
svými připomínkami a náměty. Aktuální podobu dokumentu najdete na webu města.
Markéta Dvořáková, ředitelka MAS Brdy–Vltava,
a Pavel Svoboda, starosta

Cenná historická stavba kapličky sv. Jáchyma
u Dobříše je opět krásná
Kaplička sv. Jáchyma, stojící po pravé straně při cestě z Dobříše na Rosovice mezi dvěma starými
mohutnými jírovci, je cenným pozůstatkem barokní kultury z okolí města. Místo, kde je kaplička
vystavena bylo v historii součástí poutní cesty na Svatou Horu u Příbrami, na které pak navazovala
nedaleká kaple sv. Anny. Po dlouhých letech se nyní tato stavba dočkala zasloužené kompletní rekonstrukce.
Kaplička sv. Jáchyma pochází z 2. poloviny
18. století. Historikové do nynějška předpokládali, že byla vystavena v roce 1758, ale
právě při letošní rekonstrukci bylo nalezeno uvnitř kaple číslo 1741, které je dokonce
psané barokní číslicí. Přesné datum vystavení
kapličky tedy není zcela jasné. V každém případě byl nalezený číselný údaj restaurátory obnoven a v kapličce je nyní opětovně viditelný.
Práce na opravě kapličky sv. Jáchyma
byly zahájeny začátkem letošního června
a probíhaly pod dohledem Národního památkového ústavu. Vlastní stavbu prováděla
společnost CASPINA, s. r. o., a vedl ji pan Daniel
Heller podle projektu pana Ing. Filipa Chmela.

Vybavení kaple (dřevěné klekátko, oltářní
menzu a dřevěné mřížoví) restauroval akademický sochař a restaurátor Mgr. Jaroslav Fuka.
Na kapličce byla dále provedena výměna krovu
a krytiny střechy, oprava omítky včetně nového nátěru, výmalba vnitřních prostor a pokládka cihelných dlaždic uvnitř kaple. V rámci oprav
došlo také k úpravě venkovního prostoru okolo
stavby, kdy byla kolem celé kaple provedena
odvodňovací drenáž a položena nová dlažba
z křemenných valounů.
Zajímavostí kapličky je její určitá provázanost
nejen s kaplí sv. Anny, ale také shodná kompozice průčelí a barevnost obou kaplí s dobříšským zámkem.
Celkové náklady na obnovu kaple činily
800 450 Kč. Oprava byla provedena s využitím účelového finančního příspěvku ve výši
99 tis. Kč poskytnutého Ministerstvem kultury z programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností.
Celá rekonstrukce kapličky sv. Jáchyma byla
dokončena v říjnu, kdy mělo také proběhnout její slavnostní znovuvysvěcení. Vzhledem k epidemiologické situaci se však město
a Římskokatolická farnost Dobříš rozhodly tuto
slavnost přesunout na jaro 2021. „Jakmile to
bude možné, chceme k nově opravené kapličce
sv. Jáchyma uspořádat slavnostní průvod. Rádi
bychom, aby se tato malá dobříšská pouť pak
stala pravidelnou slavnostní s obřadem, a třeba
i venkovní vernisáží,“ říká místostarosta Tomáš
Vokurka.
Zpracovala DH
Zdroj foto:
https://commons.wikimedia.org
Michael „Hrabák“ Kočí
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Informace ze správy hřbitovů města Dobříš.
Jak je to s hrobovými a urnovými místy
na dobříšských hřbitovech?
Přestože téma smrti nepatří mezi ty, které řešíme rádi, je to něco, co k životu patří. Někteří
lidé si uvědomí nutnost zajištění věcí souvisejících s odpočinkem věčným ve svém stáří a vše
si zajistí sami, za jiné řeší takovou věc po jejich smrti rodina a další pozůstalí. Jaký je současný
stav hrobových a urnových míst na dobříšských hřbitovech upřesňuje za MěÚ Dobříš paní
Pavla Máchová z odboru správy majetku města.

Správu hřbitova převzalo město od společnosti
Dokas, s. r. o. v roce 2013. Nyní tak městský úřad
spravuje hřbitovy v katastrálním území Dobříše,
kromě hřbitova židovského, který není majetkem města ani není pod jeho správou a kolumbária (urnové schránky), které provozuje Farní
sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši.
V posledních letech se město Dobříš zabývalo
v této oblasti hlavně problematikou nutného rozšíření urnových míst u kostela Povýšení
sv. Kříže. Vzhledem k tomu, že tento urnový háj
spadá pod ochranu památkové péče, muselo se
vždy rozšíření konzultovat s Národním památkovým ústavem. Rozšiřování pak probíhalo po
několika etapách.

„Při posledním jednání s památkovým ústavem
nám již bylo sděleno, že další rozšíření urnového
háje v blízkosti kostela Povýšení sv. Kříže nepřichází v úvahu a že musíme chránit prostor u kostela
a u nových kopií soch, které potřebují svůj prostor,“
upřesňuje paní Máchová k otázce urnových
míst. Těch je tady totiž celkem 644 a všechny
jsou nyní pronajata.
Vzhledem k tomu, že poptávka po urnových
místech neustále roste, rozhodlo se město investovat do vytvoření nového urnového háje
u městského hřbitova. Do konce roku by tak
v jeho prostoru mělo být připraveno prvních
60 míst k pronajmutí. Celkem by pak v novém
urnovém háji u hřbitova mělo vzniknout 300 urnových míst.
„Co se týká hrobových míst na městském hřbitově
Dobříš, je situace jiná. Na hřbitově je celkem 1 398
hrobových míst z toho je 52 míst připravených
k pronajmutí,“ dodává paní Máchová.
Obecné informace k nájmu hrobového místa
Nájem hrobového místa vzniká na základě
smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené
mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu musí
mít písemnou formu a musí obsahovat výši
nájemného a výši úhrady za služby s nájmem
spojené.

Vyhodnocení systému třídění odpadů
Vážení občané,
k 30. 9. 2020 skončilo období pro vyhodnocení slev na poplatku pro příští rok, takzvaný MESOH rok.
Dovolujeme si vás touto cestou požádat o provedení kontroly vašeho odpadového účtu (přidělených EKO bodů a svezených odpadů) na stránkách www.mojeodpadky.cz, aby se předešlo případným nedorozuměním při platbě poplatku za odpady v roce 2021.
Na co je dobré se zaměřit?
1) Zkontrolujte si prosím v Inventuře stanoviště, zda máte uvedeny všechny osoby a zda
všechny údaje jsou správné.
2) U domácností, které mají málo odpadů k třídění, se vyplatí vyplnit Odpadový dotazník
a uvést v něm způsoby, jakými v dané domácnosti dochází ke snižování produkce odpadů.

Díky tomu systém začne sledovat poměr
mezi obslouženým objemem nádob a pytlů
u tříděného a u směsného odpadu.
3) V sekci Nástěnka nebo v Hodnocení stanoviště je vhodné si zkontrolovat, zda máte načtené všechny svezené pytle či popelnice.
Pro správný výpočet slevy je důležité, aby počty
výsypů a počty zúčastněných osob v systému
odpovídaly skutečnosti.
Jak se přihlásit do odpadového účtu?
Do odpadového úču se můžete přihlásit prostřednictvím webu www.mojeodpadky.cz a pomocí přihlašovacích údajů (LOGIN, HESLO – tyto
údaje naleznete na archu s čárovými kódy, příp.
získáte na městském úřadě).
V případě reklamací či jiných nejasností se
na nás neváhejte obrátit prostřednictvím
e-mailu rambouskova@mestodobris.cz nebo
telefonu 318 533 384.
Reklamace budou probíhat do konce listopadu 2020.
Ilustrační foto: www.pixabay.com
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Smlouvy o nájmu hrobového místa se uzavírají
maximálně na 10 let. Provozovatel pohřebiště je
povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů
před jejím skončením. Provozovatel pohřebiště
může odmítnout prodloužení smlouvy o nájmu
v případě, že:
a) nájemce neplní své povinnosti;
b) nájemce neuhradil dlužné nájemné nebo
úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval;
c) má-li být veřejné pohřebiště zrušeno.
Pokud nájemce nechce pokračovat v nájemním
vztahu, je povinen na vlastní náklady zlikvidovat hrobové zařízení a uvést pronajaté místo do
původního stavu.
A snad nám prominete jedno odlehčení na závěr tohoto nepříliš veselého tématu… Myslete
i na to, kde budete bydlet po své smrti, a nezapomeňte své přání sdělit svým blízkým. Že smrt
je součástí života a je třeba s ní počítat, dokazují
i slova, která paní Máchová v kanceláři často slýchá: „Tak já si jdu zaplatit tu svoji budoucí garsonku.“
Jaká je cena hřbitovního místa?
Cena hrobového místa se určuje podle rozměrů
konkrétního hrobu. Ceník města Dobříš má stanovený nájem ve výši 10 Kč / m2 / rok a cenu za
služby ve výši 85 Kč / m2 / rok.
Při obvyklém rozměru hrobového místa a pronájmu na 10 let tak lze počítat s níže uvedenými
cenami:
• Urnový hrob (1 m2): 950 Kč
• Jednohrob (2,3 m2): 2 185 Kč
• Dvojhrob (4,6 m2): 4 370 Kč
Zpracovala DH

Využijte sběrný dvůr
města!
V případě, že vám vznikne velké množství tříděného odpadu (např. kartonové krabice nebo
plastové obaly po stěhování), využijte prosím
sběrný dvůr města, kde jej od vás zaměstnanci
společnosti převezmou zcela zdarma. Nebude
tak docházet k nárazovému přeplňování kontejnerů na tříděné odpady a hromadění odpadu
kolem kontejnerů, což je považováno za založení
černé skládky. Navíc, pokud tyto odpady opatříte
štítkem s kódem, budou vám započítány v podobě ekobodů do vašeho odpadového účtu.
pokračování na straně 8
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Využijte sběrný dvůr města!

Změna v třídění papíru

pokračování ze strany 7
Na sběrném dvoře můžete dále zcela zdarma odevzdávat televize, monitory a jiné větší
spotřebiče, které nelze vhazovat do červených
kontejnerů společnosti ASEKOL, totéž platí například pro lednice a ostatní spotřebiče, jejichž
likvidace funguje v režimu zpětného odběru.
Pneumatiky, které jsou také často součástí černých skládek kolem sběrných hnízd, lze ve sběrném dvoře odevzdat za poplatek 4 Kč/kg. Obyvatelé města, kteří mají ve městě trvalý pobyt
a zaplacený poplatek za odpady mohou dále
na sběrném dvoře do určitého limitu odevzdávat zdarma stavební odpad, zeminu a kamení či
objemný odpad (sedačky, matrace, lina, koberce apod.). Sběrný dvůr společnosti Dokas Dobříš, s. r. o., sídlí v ulici Na Chmelnici a je otevřený
v pondělí, středu a pátek od 7.00 do 17.00,
v úterý a čtvrtek od 7.00 do 15.00 a v sobotu
od 9.00 do 17.00 (s polední pauzou od 12.00
do 13.00).

Jaké druhy papíru patří a jaké nepatří do tříděného sběru papíru? I tady platí, že se vše rychle mění díky novým technologiím zpracování.
Dlouho platilo, že vícekrát recyklovaný papír,
jako například plata na vajíčka, už do tříděného
papíru nepatří, protože ho nešlo dále zpracovávat. Nové technologie už si ale i s tímto problémem poradí.
Takže nově vedle schránek na vejce můžeme
klidně mezi běžný papír z novin, časopisů a kartónů házet i zmíněné ruličky od toaletního papíru nebo kuchyňských utěrek a papírové kelímky
z prodejen rychlého občerstvení. Naopak do
modrého kontejneru či pytlového sběru papíru
stále nepatří pevná vazba knih, účtenky z obchodů, papír s lesklou povrchovou úpravou,
jako třeba dárkové tašky, ani zamaštěné krabice od pizzy. To vše musí do směsného odpadu.

Kam v Dobříši
s kovovými odpady?

Milí občané, je tady podzim, s čímž je pro většinu z nás spojené hrabání velkých hromad listí, které
stejně jako ostatní druhy biologicky rozložitelného odpadu do popelnice nepatří. Proto si možná
mnozí z vás říkají – „Kam s ním?“ Možností je hned několik!

Od začátku roku 2019 mohou obyvatelé města vhazovat kovový odpad do kontejnerů na
nápojové kartony (oranžové zvony). Město
Dobříš k této variantě přistoupilo z důvodu, že
na mnoho míst by se další kontejnery určené
zvlášť na sběr kovů nevešly. Navíc zvony na nápojové kartony nejsou tak vytížené jako například zvony na plast nebo papír. Do kontejnerů
patří zejména drobný kovový odpad, jako jsou
kovové obaly (plechovky od potravin, nápojové
plechovky) a ostatní drobné kovové předměty
z domácnosti (nádobí, nářadí apod.). Zjednodušeně vše kovové, co lze prostrčit otvorem kontejneru. Kovový odpad by měl být neznečištěný. Určitě do kontejnerů nepatří kovové obaly
znečištěné barvami, motorovými oleji a jinými
nebezpečnými látkami a dále kovové nádoby, které jsou pod tlakem (od deodorantů).
Tyto odpady lze odvézt na sběrný dvůr města.
Drobný kovový odpad lze také ukládat spolu
s plastem a nápojovými kartony do plastových
pytlů při odvozu od domu. Velké kusy kovových
odpadů lze odvézt na sběrný dvůr nebo využít
sběren kovů, které najdete v Dobříši v ulici Příbramská a Pražská. Do sběren lze také odnést
olověné akumulátory či staré litinové nebo plechové kotle a kamna.
Děkujeme vám, že třídíte!

Důležité je, aby papír, který dáváme do tříděného sběru, nebyl znečištěný. A z knih je potřeba
odstranit pevná vazba.
MVDr. Jaromír Bláha,
člen komise pro ekologii a životní prostředí
Ilustrační foto: www.pixabay.com

Máme tu podzim aneb Listí do popelnice nepatří!

Možnost první – kompostovat má smysl
Nejpohodlnějším a pravděpodobně i nejlepším řešením, jak se zbavit popadaného listí, je
kompostování. Téměř všechny druhy listí (mimo
výjimek typu břečťan apod.) lze pohodlně
zkompostovat v běžném domácím kompostéru.
Důležité je, aby bylo listí do kompostéru uloženo rovnoměrně, aby nevytvořilo neprodyšnou
krustu, pod kterou by mohl kompost začít vysychat a plesnivět (např. krusta z listí z ořešáku).
Dostatečného přístupu vzduchu do kompostu
je možné dosáhnout také například proložením
listí větvičkami či suchými částmi rostlin. Kompostování lze urychlit například rozdrcením listí
v drtičce na zahradní odpad nebo důkladným
prohrabáním kompostu například vidlemi.

Možnost druhá – listí jako hřejivá přikrývka
Pokud máte na své zahradě okrasné rostlinky,
které mají tendenci být křehké a třeba choulostivé na mráz (např. skalničky), listí můžete použít
jako přikrývku, která tyto rostlinky ochrání před
silnými mrazy. Listí je totiž stavbou tenké a lehké a při silnější vrstvě může vzduch, který zaplní
mezery mezi listy, fungovat téměř jako přikrývka z dutého vlákna.
Možnost třetí – odvoz listí v pytlech na sběrný dvůr
Nemáte doma kompost, nebo máte větší množství listí ze zahrady? Další z možností, jak naložit
s tímto odpadem, je listí shrábnout (ideálně hráběmi, tzv. vysavače na listí nejsou příliš šetrné
k přírodě), dát do pytlů a odvézt na sběrný dvůr.
Možnost čtvrtá – list jako ozdoba
Máte naopak listí ze zahrady méně? Tak vězte, že
suché listí může posloužit i jako působivá ozdoba do vázy, na podzimní okrasný věnec nebo
jako součást jiného aranžmá. Hezky zbarvené
listí lze také například zarámovat jako obraz.
Kreativitě se meze nekladou.
A jak správně kompostovat i další BIO odpad?
To se můžete dozvědět na YouTube kanálu
v pořadu MOJE ODPADKY: 8. díl – Jak správně
kompostovat.
Ilustrační foto: www.pixabay.com

Seriál: Pojďme společně zlepšit kvalitu ovzduší
v Dobříši…
Dobrá topenářská praxe aneb Jak správně topit dřevem
Jak jistě víte, špatná kvalita ovzduší je nejen esteticky a čichově nepříjemná, ale podepisuje se i na
našem zdraví. Především muži by měli zpozornět, neboť znečištěné ovzduší má vliv na zhoršení
genetických vlastností spermií, konkrétně na integritu chromatinu, tedy komplexu DNA a některých
proteinů. Potvrdil to výzkum českých vědců, jehož výsledky na tiskové konferenci Rady pro životní
prostředí Akademie věd ČR v Praze představil vědec Jiří Rubeš.
Samozřejmě platí, že staré kotle vždy znečišťují ovzduší více než moderní kotle. Starý kotel ročně
vypustí do ovzduší přibližně 50 až 300 kg prachu. Nové kotle jsou podstatně kvalitnější, a pokud
jsou správně provozovány, pak za rok do vzduchu vypustí méně než 15 kg prachu.
Ale co tedy můžeme pro kvalitu ovzduší v našem městě udělat hned, aniž bychom sahali hluboko
do kapsy a pořizovali kotel nový?
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Dodržujme obecná pravidla pro topení v kotlích na tuhá paliva:
•
•
•
•

Spalujte v kotli pouze předepsané palivo.
Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon.
Používejte kotel s vysokou účinností spalování.
Nechte si kotel pravidelně seřídit – je to důležité pro jeho úsporný provoz.
• Nespalujte odpad!
Den od vyčištění kotle
1
7
14

• Pravidelně zajistěte údržbu komínu kominíkem. Najděte si nejbližšího kominíka v adresáři
Seznamu členů SKČR kominíků (www.skcr.cz).
• Pravidelně čistěte teplosměnné plochy (plochy, kde kotel předává teplo vodě v otopném
sytému). Kotle na tuhá paliva se zanášejí sazemi, dehtem, a snižuje se tak jejich účinnost.

Účinnost kotle (87 %)
83,52
65,37
49,12

Při topení dřevem je důležité, aby bylo dřevo
dobře proschlé, aby hořelo s minimální produkcí spalin. Dřevo lépe hoří i při nižších teplotách
a při jeho spalování vzniká méně oxidu uhelnatého, oxidů síry a oxidů dusíku (na rozdíl od uhlí).
Nejlepší je používat směs obou druhů dřeva –
měkkého i tvrdého. Měkké dřevo (např. borovice, lípa, jedle, smrk) hoří rychleji, především kvůli
vyššímu obsahu pryskyřice, a je výborné na podpal. Díky tomu se pak i lépe rozhoří dřevo tvrdé,
které hoří déle a udržuje správnou teplotu.
Při nákupu dřeva je dobré se informovat, zda je
čerstvé, nebo jde už o dostatečně proschlé dřevo
připravené k topení (obsah vlhkosti je pod 20 %).
Čerstvé dřevo se musí ještě rok nebo ideálně dva
uskladnit a sušit. Pokud nechcete čekat, až dřevo proschne, je možné zakoupit dřevo předsu-

Protopeno navíc paliva za jeden den %
3,48
21,62
37,87

šené (ze sušicí komory), které je ovšem dražší.
Nejspolehlivějším ukazatelem vlhkosti dřeva je
elektronický digitální vlhkoměr. Pokud topíte
z větší části nebo pouze dřevem, je výhodné si
tento vlhkoměr pořídit.
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Náklady na topení snížíte i tím, že koupíte kulatinu – cca metrové kusy. Ušetříte tím, že si sami
dřevo nařežete a naštípete. Ke skladování a dobrému vysychání dřeva je ideální dřevník, který
je umístěný k jižně orientované straně domu
a je důkladně provětrávaný. Skladujte dřevo
již naštípané, protože kulatina pomaleji schne.
Mezi vrstvou dřeva a stěnou domu by měla být
mezera zhruba 5 až 10 cm. Vhodnou ochranou
dřeva před deštěm je stříška. Dřevo rozhodně
nezakrývejte plastovou plachtou. Brání cirkulaci
vzduchu a vznikají plísně a hniloba.
A jaký je správný postup zatápění dřevem
v kamnech? Nejprve zatopte malými kousky
dřeva. Mají větší povrch a rychleji shoří. Dřevěné třísky hoří podstatně lépe a rychleji než velká
polena. Teplota plamene při spalování dřeva ve
spalovacím zařízení se pohybuje přibližně v rozsahu 650 až 950 °C.
Pro topení se rozhodně nehodí dřevotříska či
laťovky. Obsahují totiž pojivová lepidla. Podle
zákona o ochraně ovzduší se smí v domácích topeništích spalovat jen paliva s nízkou kouřivostí
a suché dřevo v přírodním stavu. V žádném případě se nesmí spalovat lakované nebo chemicky ošetřené dřevo!
Tak tedy, topme správně, nejen příroda si to zaslouží!
Za město Dobříš zpracoval
odbor výstavby a životního prostředí
Ilustrační foto: www.pixabay.com

Z činnosti Městské policie Dobříš v říjnu 2020
Protest proti vládním opatřením
Zvýšený hluk a nepořádek v ulicích se projevil v Dobříši zejména o víkendu 9.–11. 10.
2020.
Dva opilé mladíky, kteří rebelovali, pokřikovali po městě a poukazovali na nařízení vlády ohledně zavírací doby restauračních zařízení (v té době mohly mít restaurace otevřeno
pouze do 20.00 hod.) řešili strážníci MP Dobříš.
Oba mladí muži se prostě odmítali přizpůsobit
nařízením, ale nakonec byli hlídkou MP usměrněni a z místa v klidu odešli.
Několik dalších návštěvníků restaurací se
však po zavírací době přemístilo do parku
za sokolovnou, kde způsobili neskutečný

nepořádek a hluk, na který poukazovalo během noci několik občanů.
Upozornění MP Dobříš: Ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo
veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství, se dopouští přestupku proti veřejnému pořádku. Jedná se dokonce o porušení zákona 251/2016
§ 5 odst. 1 písm. a, d, f, o některých přestupcích. V písmenu a) se navíc píše: Přestupku se
dopustí ten, kdo neuposlechne výzvy úřední
osoby při výkonu její pravomoci.
„Lidi, vzpamatujte se a uklízejte si po sobě. Tento
nepořádek je již hraniční a není možné, aby se
za některé z vás stále vyhazovaly peníze za úklid
z městské kasy,“ žádají strážníci MP Dobříš.

V Dobříši se opět povedlo zachránit lidské
životy
Strážníci MP Dobříš již třikrát během krátké
doby zasahovali v případech, kdy šlo o život
člověka.
O prvním případu jsme vás informovali v minulém čísle Dobříšských listů:
Život staršího muže, který zkolaboval na procházce se svým psem, se povedlo zachránit
v ulici Československé armády díky bezprostřední první pomoci a duchapřítomnosti několika pánů i našich strážníků.
Poděkování od zachráněného:
„Dne 3. 9. jsem upadl na ulici do kómatu. Velké
díky pánům Jaroslavovi Zákosteleckému, Karlovi
Holínskému a Jakubovi Maříkovi i strážníkům MP
Dobříš Ondřejovi Suchanovi a Jiřímu Kubovi za záchranu mého života,“ vzkazuje Eduard Týla.
V druhém případě se jednalo o rychlý zásah
strážníků MP Dobříš s použitím defibrilátoru
u muže, který zkolaboval v důsledku srdeční
zástavy v prodejně barev u Lidlu.
Dne 8. 10. byla hlídka MP Dobříš požádána operačním důstojníkem PČR o rychlý zásah u kolapsu osoby v prodejně na Prachandě.
pokračování na straně 10
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Z MĚSTA A RADNICE

Koronavirus jako příležitost

Vážení spoluobčané, milí přátelé!
Píšu tyto řádky ve stavu, kdy mi není úplně nejlépe: kýchám a smrkám, smrkám a kýchám, nos
skoro ucpaný, hlava rozbolavělá. Samozřejmě
jsem musel vyškrtnout běžné akce. Jsem izolovaný. Znamená to však, že tyto dny „přežiji“,
dokud se neuzdravím? Že teprve tehdy budu
mít opět plnohodnotný život? Anebo, pokud
to mám pojmout z větší šířky: tyto covidové
dny máme „přežít“, dokud neskončí restrikce
a nepomine epidemie? A teprve tehdy budeme
skutečně žít? Inu, víme velmi dobře, že ani po
skončení pandemie nebudeme mít ten vysněný
„pohodový a bezstarostný život“ – stále budou
nějaké těžkosti, kamínky v botě. Takže by to byla
iluze, upnout se na budoucnost a nechat projít mezi prsty tento den, tento vzácný čas. Však
kdoví, kolik dní nám ještě zbývá?
Jistě, teď v době mnoha omezení nemůžeme žít
tak jako jindy. Ale můžeme žít. Anebo jen přežít. Rozdíl mezi žít a přežít je v nasazení: žít znamená „plně investovat svůj čas, energii“, přežít
znamená žít s nohou na brzdě, uškrceně, v ekonomickém režimu. Život naplno přináší radost,
přežívání nikoli.
A teď důležitá otázka: Jak skutečně žít v těchto
dnech restrikcí? Nemůžeme do hospody nebo
na oslavu? Můžeme však někomu napsat, třeba
právě tomu člověku, na kterého běžně čas nemáme (právě před několika minutami jsem napsal
několika svým přátelům). Nebo můžeme doma
opravit to, co na nás čeká už několik let . Můžeme se věnovat dětem, partnerovi nebo vnoučatům (konečně s nimi vyrazit na procházku, mít
čas „jen tak spolu pobýt“). Konečně otevřít tu
knihu, která leží na stolečku…
Před mnoha lety jsem o sobě objevil jednu
„skrytou pravdu“: dokážu toho daleko víc, než si
myslím. Od té doby nežiji „monotematicky“, ale
se stále novou radostí z toho, že mám víc možností, než si myslím. A různé překážky jsou pro
mě výzvou „přeskočit laťku“, hledat způsob, jak
žít tady a teď naplno.
Osobně mě hodně inspirují příběhy lidí těžce
nemocných, kteří dokázali být oporou pro druhé. Tito lidé byli často hodně omezení v mnoha
směrech (třeba trvale upoutáni na lůžko), ale naučili se objevit nové životní dimenze, nové barvy
a tóny. A to je příležitost i pro nás, právě v těchto
dnech: žít, ne přežít. Objevit to nové, čím mohu
naplnit čas. Vzít koronavirus jako příležitost, která může vykřesat solidaritu, nasazení i pro „vzdálené“ lidi (jako třeba jarní akce „šití roušek“).
Jsem přesvědčený, že právě díky tomu nebudou
tyto listopadové dny „přežíváním“, ale životem –
naplněným ne steskem a ufňukaností, ale kreativním nasazením.
To vám ze srdce přeje Angelo Scarano, farář
Zdroj foto: archiv ŘKF Dobříš

Z činnosti Městské policie Dobříš
v říjnu 2020
pokračování ze strany 9
Muži, který měl náhlou zástavu srdce, podal na
místě okamžitou první pomoc pan Jiří Vnučko
a prodavačky z prodejny, které mu asistovaly při
provádění nepřímé masáže srdce.
Po příjezdu našich strážníků, kteří na místo
dorazili společně s PČR z Mníšku pod Brdy, byl
ihned použit automatizovaný externí defibrilátor. Ten byl muži připevněn na tělo a ihned
vyslal dva výboje k obnovení srdeční činnosti.
V zápětí už na místo dorazili záchranáři z Mníšku pod Brdy, kteří si převzali muže do své péče
a pokračovali v resuscitaci. Po jeho stabilizaci
převezla záchranná služba pacienta k dalšímu
ošetření do nemocnice v Příbrami.
Poděkování od syna zachráněného:
„Chtěl bych jménem rodiny Martínkových poděkovat panu Vnučkovi, prodavačkám, dobříšským
strážníkům i záchranářům za výbornou spolupráci, díky které se povedlo přivést zpět k životu mého
otce,“ vzkazuje s pozdravem Martínek ml.

K třetímu případu, který se stal v bývalé vojenské ubytovně na Větrníku, obdrželi strážníci
oznámení také 8. 10. Tentokrát se mělo se jednat o kolaps ženy. Po příjezdu MP Dobříš byl
již na místě lékař s posádkou rychlé záchranné
služby, kteří společně podávali první pomoc
ženě, která se předávkovala alkoholickými nápoji. Po stabilizaci jejího stavu byla žena převezena do nemocnice v Příbrami k dalšímu
ošetření.
Zpracovala strž. Alena Kovaříková,
zástupkyně velitele MP Dobříš

Do lesa s lesníkem
Také letos město plánovalo spolu s Nadací dřevo pro život a vlastníky dobříšských lesů tradiční akci
pro děti ze základních škol pod názvem Do lesa s lesníkem. Těšily se děti ze „staré“ i „nové školy“,
děti z Trnky, organizátoři i lesní pedagogové. Akce byla naplánována ve dvou skupinách, na čtvrtek
8. a 15. října. První akci jsme ještě za zpřísněných epidemiologických opatření zrealizovali, druhou
akci si již nikdo užít nemohl. Věříme však, že její termín pouze o nějaký týden posuneme.

opravdovým přínosem, že se zde konkrétně seznámí s náročnou prací lesníků a myslivců a zjistí sami, že v lese není správné křičet, odhazovat
odpadky a les poškozovat. Doufáme, že i touto
akcí pomáháme v dětech rozvíjet jejich lásku
k přírodě a utváříme jejich pohled na svět.
Ing. Alena Harmanová,
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

A jak se v lese líbilo samotným
dětem?
Ve čtvrtek 8. října jsme se tedy potkali s dětmi
4. a 5. tříd ZŠ Dobříš z Komenského náměstí
v lesích Jeroma Colloredo-Mannsfelda kousek
nad rybníčkem Bzdinka. I počasí nám přálo.
Lesní pedagogové z nadace se ze všech sil snažili ukázat dětem zázraky nejen tohoto lesa.
Děti viděly, jak roste v lese strom, a mohly si
ho i zasadit, změřit a být u toho, když se kácí.
Prohlédly si lesní techniku a nástroje, které se
v péči o les používají. Pobavily se o tom, jakou
zvěř můžeme v lese potkat, a poznávaly i její
zvuky. Ukázky z mysliveckých vábniček byly
malým koncertem.
Všichni opět odcházeli z lesa nadšení a nikomu
se nechtělo zpět do civilizace k problémům
dnešních dní. Věříme, že tyto akce jsou pro děti

V lese jsme měli možnost pod vedením zkušených lesníků a myslivců poznat, jak les žije a jak
mu lidé pomáhají, jak se o něj starají. Bylo tady
pro nás připraveno šest stanovišť, na kterých se
nám odborníci úžasně věnovali. Viděli jsme, jak
se les vychovává, prořezává nebo jak se měří
výška stromu. Zkusili jsme si zasadit strom, poznávali hlasy zvířat a přiřazovali, kde je v přírodě
můžeme najít.
Všichni jsme si den v lese užili a těšíme se, jak
si své sazeničky přijdeme zkontrolovat. Děkujeme Městskému úřadu Dobříš – odboru výstavby
a životního prostředí, Polesí Sv. Anna Dobříš –
Colloredo-Mannsfeld, s. r. o., a Nadaci dřevo pro
život za velice dobře připravenou akci.
Žáci a třídní učitelé 4. a 5. ročníků

ŠKOLY
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1. ZŠ Dobříš, Komenského náměstí
Prevence zubní hygieny
Ve dnech 8.–9. října 2020 proběhla na naší škole prevence zubní hygieny v rámci Projektu Dental
Prevention. Cílem programu bylo naučit žáky, jak správně pečovat o zuby a dásně. V první části
zubní lékařka MDDr. Klára Havlíčková informovala žáky o dutině ústní, o zubech, o procesech, které
v dutině ústní probíhají, o důvodech, proč je třeba čistit zoubky, a jak si správně vybrat kartáček.
Druhá část proběhla zábavnou a interaktivní formou. Žáci si mohli přinést svůj osobní zubní kartáček a paní doktorka ukázala každému individuálně, jak správně zoubky a dásně čistit, popř. jak opravit špatné návyky. Vše zároveň ukazovala na zvětšeném modelu chrupu. Kromě toho odpovídala
žákům na jejich zvídavé otázky.
Mgr. Světlana Housková

Udělení zvláštní ceny žákům 3.B
Žáci 3.B se zúčastnili soutěže pod názvem BOŽÍ (JAKO) BOŽENA. Soutěž vyhlásila Městská knihovna Dobříš ke 200. výročí narození Boženy Němcové. Ve třídě nejprve žáci pracovali s texty z díla této
slavné spisovatelky, a nakonec se rozhodli poslat do soutěže dramatizaci pohádky O kocourovi,
kohoutovi a kose.

Online výuka na 2. ZŠ Dobříš
a PROJEKT BEZPEČNÝ INTERNET

Velkou radost žákům udělala zpráva o získání zvláštní ceny, kterou si převzali přímo v Městské knihovně Dobříš. Při této příležitosti opět předvedli své herecké umění a sklidili velké ovace.
Všem děkujeme za pěkné vystoupení, všechny herce a pohádku můžete vidět v odkazu na videu
Mgr. Václava Petrásková
https://youtu.be/POn7Fu-dBmQ.

2. ZŠ Dobříš, Školní 1035
Sportovní den pro předškoláky

V úterý 22. 9. 2020 se uskutečnila první akce pro předškoláky – sportovní den. V současné době se
mohly sportování zúčastnit pouze děti z 5. MŠ a 2. MŠ v Dobříši. Pan učitel Michal Ciboch připravil pro předškoláky atletické disciplíny. Děti si vyzkoušely běh přes nízké překážky, skok z místa,
hod plastovými oštěpy a granáty. Držení florbalové hokejky, střelbu na branku a krátké zápasy vedl
pan učitel Vojtěch Paul. Předškoláci si užili příjemné sportovní dopoledne a ukázali nám, co už umí.
Domů si za odměnu nesli diplom s omalovánkami. Společně se budeme těšit na další setkání nejen
předškoláků u nás ve škole.
Mgr. Jana Kvídová

Žáci na naší škole mají k dispozici školní aplikaci
Microsoft Office, která jim nabízí všechny základní i rozšiřující aplikace Word, Excel, Powerpoint a aplikaci pro online výuku Teams. Postupně se žáci i učitelé v této aplikaci zdokonalují
a probíhají online hodiny.
Ve dnech 5. a 7. 10. 2020 jsme na naší základní
škole měli odborníka na kybernetickou bezpečnost, Ing. Ondřeje Saláka, který je konzultantem
firmy Next Generation Security Solutions, s. r. o.
Žáci osmých a devátých tříd se tak dozvěděli,
jak posílit svou bezpečnost na sociálních sítích
nebo jak si správně nastavit heslo. Získali také
řadu doporučení, jakým chybám se vyhnout
a jak se chovat, aby se nestali obětí kyberšikany
či sexuálních predátorů. Přednáška byla proložena i příklady z praxe a osobitým humorem,
který žákům odlehčil suchá fakta.
V rámci programu Středočeského kraje jsme se
také zapojili do projektu BEZPEČNÝ INTERNET
a žáci především osmých ročníků mohou soutěžit o věcné ceny ve vědomostním kvízu o bezpečném pohybu na internetu a vzdělávat se
v e-learningových kurzech.
Mgr. Michal Ciboch
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2. ZŠ Dobříš, Školní 1035
EDUbus s ozoboty a TECHAK
Březnice
V úterý 13. 10. 2020 navštívili žáci vybraných
tříd 2. ZŠ Dobříš EDUbus. Ve speciálně upraveném autobuse, který přijel za námi do školy,
se seznámili se základy programování. Některé
skupiny pracovaly s ozoboty, tedy s miniaturními programovatelnými roboty s optickými
senzory. Žáci si vyzkoušeli roboty jednoduše
programovat, například pomocí kresby na papír
s využitím barevných kódů. Další skupina zkoušela naprogramovat LEGO větrný mlýn. Pomocí
tabletu a bluetooth děti zadávaly jednotlivé příkazy, které měla pohyblivá hračka plnit. Všichni
si odnesli zajímavé poznatky ze světa robotiky
a programování. A to není vše. Škola získala od
MAS Brdy–Vltava šest ozobotů do výuky pro
naše žáky 1. stupně. Těšíme se, že je brzy společně vyzkoušíme i v dalších třídách.
Od konce září do 13. 10. 2020 jsme také navštívili s žáky 1. i 2. stupně (5 tříd) TECHAK Březnice, což je Technická akademie dětí a mládeže
v Březnici. Jde o centrum zaměřené na vzdělávání v oblasti ICT a digitálních technologií. Žáci
se zde učili hravou a nenásilnou formou základy projektového řízení, elektroniky, mechaniky,
programování a prezenční dovednosti. Věříme,
že se do Březnice brzy budou moci podívat i další třídy, které tuto možnost vzhledem k aktuální
situaci již neměly.
Mgr. Daniela Malá

Zprávy o činnosti ZŠ Lidická
Víte, že základní škola v Lidické ulici (škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami) stále
vyučuje, protože se na ni nevztahují nařízení vlády ani ministerstva školství o distanční výuce?
Tuto náročnou situaci – se všemi omezeními výuky a pohybu – denně řeší skvělé vyučující a asistentky, i když mnohé z nich mají doma vlastní děti právě na distanční výuce…
Oddych od roušek měly děti školy třeba při sportovním dni na tenisových kurtech, při účasti na lesní
pedagogice na Stožci, kde s odborným průvodcem a svými vyučujícími prošly naučnou lesní stezku
nebo při projížďce na kolech, které škole daroval její zřizovatel, MěÚ Dobříš.
Mgr. Eva Burešová

Týden vědy v Trnce
Ve dnech, kdy se k vám dostane toto číslo Dobříšských listů, už bude jasné, zda se děti po podzimních prázdninách vrátily do škol, či nikoliv. I v Trnce se během října učilo distančně. Těsně před plošným uzavřením škol se však v naší škole uskutečnil projektový týden, který stojí za zmínku.

ŠKOLY

Jeho tématem byl „Úvod do vědy“ a byl určen žákům a žákyním druhého stupně. Organizátorky
projektu chtěly poutavým způsobem seznámit holky a kluky s přírodovědnými a humanitními vědeckými disciplínami a pro tyto obory je nadchnout a získat jejich zájem.
Začátek se nesl zlehka ve znamení příběhů významných vědců a vědkyň. Druhý den přišly na řadu
ukázkové pokusy a bezpečnost práce při pokusech a bádání a při práci s přístroji a nebezpečnými
látkami. Ve třetím dnu si účastníci projektu mohli vybrat sedm ze dvanácti stanovišť, na kterých
si pokusy a různá pozorování přímo vyzkoušeli. Šlo například o výrobu takzvané nenewtonovské
kapaliny, pokus s tančícími rozinkami, výrobu tekutých krystalů, pokusy s průtokem vody různými
prostředími, práce s mikroskopem a mnoho dalšího.
Čtvrtý den byly připraveny tři workshopy, z nichž každý účastník absolvoval dva. Na výběr byla dílna pojednávající zpracování obilí, dále výprava s geologem do nedalekého lomu anebo mobilní
archeopark s odhalováním vykopávek. Tyto aktivity připravili rodiče trnkových dětí.
Poslední den pak měli mladí vědci za úkol vytvořit výstup, ve kterém by prokázali, co se za celý týden
naučili. Ten měl mít formu plakátu, PC prezentace nebo rozhovoru. Celý vědecký týden byl uzavřen

2. mateřská škola Dobříš se otevřela všem dětem
V minulém čísle Dobříšských listů jste si, milí čtenáři, mohli přečíst, jaký šok zažili zaměstnanci
2. mateřské školy 31. srpna 2020, když ráno přišli do práce. Půl budovy plavalo ve vodě kvůli prasklé vodovodní hadičce v horní třídě školy. Okamžitě se všichni pustili do práce. Do práce nelehké
a dlouho se zdající bez odměny. Každý, kdo měl zdravé ruce, vytíral vodu, odklízel nábytek. Management školy okamžitě jednal, žhavil telefony a tužil se v krizovém řízení. Nutno podotknout, že krizové
řízení školy bezprostředně po vytopení a v následujících týdnech bylo opravdové sáhnutí si na dno
sil. Bylo nutné zvládnout nejen komunikaci s úředníky, hygienou, řemeslníky a jinými odborníky, ale
rovněž komunikaci s rodiči dětí, které náhle nemohli přivést svoje dítě do mateřské školy, a to bez
termínu, kdy bude vše hotové. Dlouho byl termín otevření školy neznámý.
Ale… přálo nám teplé a slunečné počasí, přáli nám příznivci školy, kteří zapůjčili vysoušeče, přáli nám rodiče dětí, kteří se neobávali v dnešní nelehké době posílat děti do pastoračního centra.
To nám v září totiž poskytlo azyl alespoň pro děti s povinnou předškolní docházkou. Přály nám dob-
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„vědeckou konferencí“, kde své výstupy druhostupňoví žáci a žákyně odprezentovali svým
spolužákům a učitelkám.
Milí čtenáři, dovolujeme si vás také požádat
o pomoc v projektu Pomáhej pohybem Nadace
ČEZ. Trnka byla zařazena mezi žadatele o podporu, a má tak šanci získat až 100 tis. Kč. Pokud rádi
(a často) běháte, jezdíte na kole nebo chodíte
na vycházky, můžete s pomocí aplikace EPP –
Pomáhej pohybem (která je k mání v AppStore
a GooglePlay) sbírat body za uběhnuté, najeté či
nachozené kilometry a věnovat je Trnce. Děkujeme za vaši přízeň a podporu!
Adéla Sauerová
ré kontakty na šikovné řemeslníky, kteří se objevili v pravou chvíli, aby přiložili ruce k dílu. Navíc
se opravdu a s obrovskou energií tužili všichni
zaměstnanci školy. Jak se říká, tahali jsme za jeden provaz, a tak se dílo podařilo.
1. 10. 2020 bylo možné otevřít horní vytopenou
třídu pro děti s povinnou předškolní docházkou.
A v pátek 16. 10. 2020 se otevřela i spodní vytopená třída. Děti mají prostředí krásné, vymalované,
s novým linem a kobercem. Vše je hygienicky čisté a voňavé. Zaměstnanci školy se tímto plácají
po rameni a hrdě oznamují: „Zvládli jsme to!“ 
Kolektiv 2. mateřské školy Dobříš
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Kultura za časů koronaviru
Vážení čtenáři DL, milí návštěvníci kulturního domu,
moc jsme se těšili, že se po prázdninách opět uvidíme a zažijeme společně příjemné chvíle při kulturních akcích, které jsme pro vás naplánovali. Letošní podzim byl neobyčejně pestrý a umělecky kvalitní,
ať už šlo o koncerty, divadlo či výstavy.

Bohužel se naplnil podzimní černý scénář a my jsme nuceni akce rušit. Žijeme tento rok v zajetí
pandemie, která nás zasáhla všechny bez výjimky, ovlivňuje náš soukromý i profesní život a doléhá
na naši nervovou soustavu.

Omezení činnosti kulturního domu proto bereme
s pokorou a vědomím, že v současné době je třeba
zachovat především racionální uvažování, co se
týče životních priorit, a pokud možno pozitivní přístup k životu, který je najednou nejistý a ohrožený.
Stejně tak uvažují všichni umělci a partneři,
s kterými v současné době jednáme o náhradních termínech za zrušené kulturní akce. Já jim
za to děkuji, protože právě výkonní umělci – muzikanti, divadelníci i výtvarníci – jsou již od jara
jednou z existenčně nejpostiženějších skupin.
Pevně věřím, že až budeme z nejhoršího venku,
vrátíme se nejen do škol, zaměstnání, na sportoviště, ale i do divadel, kin, muzeí, galerií, koncertních sálů, hudebních klubů či kulturních domů,
protože to jsou místa, kde se podává ta nejlepší
potrava pro duši. Potrava, která dělá náš život
hlubší, krásnější, ale i příjemnější a zábavnější.
Přeji vám všem hodně zdraví a pevných nervů
do dalších dní… A až se zase budeme moci
shromáždit ve větším počtu, a pokud vám to
vaše osobní situace jen trochu dovolí, podpořte, prosím, kulturu, zejména tu živou, aby se po
tomto téměř ročním blackoutu mohla opět trochu nadýchnout a přežít.
Vás diváky totiž potřebuje ke svému životu
a růstu ze všeho nejvíce…
Děkuji a těším se snad brzy na viděnou…
Jindřiška Kastnerová,
ředitelka KS Dobříš

Změny v programu KS Dobříš:
25. 9. Poletíme? – koncert
ZRUŠENO – náhradní termín 12. 3. 2021
15. 10. – 15. 11. Výstava: Jiří Staněk, Jaroslav
Slanec: Ženy a trpaslíci – malba, kresba, kaligrafie
ZRUŠENO – o náhradním termínu jednáme
16. 10. Clarinet Factory – koncert
ZRUŠENO – náhradní termín 9. 4. 2021
3. 11. Techtle Mechtle a Kočky – travesti show
„Nemocnice na pokraji zkázy“
ZRUŠENO – náhradní termín 26. 1. 2021
6. 11. United Flavour – koncert
ZRUŠENO – náhradní termín 26. 3. 2021
27. 11. Sto zvířat – koncert
ZRUŠENO – náhradní termín 23. 4. 2021

Další program prozatím nerušíme. Jeho
uskutečnění ale závisí na aktuálním vývoji
epidemie a přijatých vládních opatřeních:
 23. 11. – 20. 12. Broumovská skupina
kostelů a Památky osiřelé (fotografie)
Dvě fotografické výstavy doplněné množstvím
doprovodných textů.
Broumovská skupina kostelů
Výstava fotografií významného souboru barokních památek v regionu Broumovska od fotografa Jana Záliše (PIN Studio) a PhDr. Martina Mádla
z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.
Soubor barokních venkovských kostelních staveb uváděných pod názvem „broumovská skupina kostelů“ tvoří mimořádný a v mnoha ohledech

jedinečný památkový a architektonický soubor.
Kostely z tzv. „broumovské skupiny kostelů“
byly na území klášterního panství postaveny
s jednou výjimkou podle plánů nejlepších architektů své doby, Kryštofa Dientzenhofera a jeho
syna Kiliána Ignáce Dientzenhofera v poměrně
krátkém časovém rozmezí mezi lety 1690–1743
díky velkému rozmachu výstavby sakrálních staveb iniciované zejména opaty řádu benediktinů
Tomášem Sartoriem a Otmarem Zinkem.
Památky osiřelé
V minulých dvou desetiletích se podařilo ve
spolupráci českých spolků, měst a obcí a německých krajanských organizací zachránit velké
množství památek na území České republiky
v oblastech bývalých Sudet. Přes všechny tyto
úspěchy a vzájemnou spolupráci obou stran zůstává, zejména v příhraničních oblastech, velké
množství památek, které jsou stále ve velmi zuboženém stavu a čekají na své zachránce.
Výstavní sál KD Dobříš. Výstava potrvá do
20. 12. 2020. Otevřeno po–čt 8.30–16 hod.,
pátek a sobota zavřeno, ne 14–16 hod. Vstup
zdarma!
Prosinec 2020:
3. 12. Snow film fest – přehlídka filmů s tematikou outdoorových zimních sportů
6. 12. Setkání se sv. Mikulášem a rozsvícení
vánočního stromu
18. 12. Vánoční koncert na zámku pod názvem
Magická vánoční noc – vánoční hudba, koledy,
hudební vzpomínka na geniálního skladatele
Enia Morriconeho. Hrají: symfonikové ČRo a sólisté. Koncertem provází herečka Tereza Kostková.
O datu předprodeje vstupenek vás budeme
informovat na webech a fb kulturního domu,
informačního střediska a města.

KULTURA A SPOLEČNOST
Knihovna: dílna, divadlo,
Noc literatury, přednášky,
BOoK Con i pohádka
Milí čtenáři,
snažíme se plánovat služby a programy knihovny ve víře, že se zdravotní situace společnosti
zlepší, ale prosíme: Předem si vždy ověřte (na webových stránkách či facebooku
knihovny, popřípadě telefonicky), že program nebyl v důsledku karanténních opatření přeložen či zrušen! Bezpečnostní pravidla
budou v souladu s aktuálními vládními nařízeními.
TÝDEN KNIHOVEN – od 2. do 8. 11.
Výtvarná dílna s Jíťou: BÍLÝ KŮŇ
– pondělí 2. 11. od 12 do 17 hodin
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STÁTNÍ SVÁTEK: V úterý 17. 11. je knihovna
zavřena!
BOoK! Con 2020: pátek 20. – neděle 22. 11.

GENERACE – čtvrtek 5. 11. od 17.00
Pro Malou dobříšskou univerzitu přednáší
MUDr. Jana Peclová, psychiatrička a odbornice
na ovlivňování chování a myšlení v pracovním
prostředí. Tato přednáška změní váš pohled na
mezigenerační konflikty, pomůže vám vnést do
vašich vztahů více vzájemného respektu a cítit
se lépe a sebejistěji mezi lidmi jakéhokoli věku.
A navíc je vtipná! Nemáte-li koupené předplatné MDU, vstupné je 60 Kč; káva/čaj v ceně.

foto: archiv knihovny
Milovníci sci-fi a fantasy, je to tady! Devátý ročník BOoK Conu vám přináší besedy se spisovateli, komiksovými vydavateli a s mnoha dalšími.
Přijďte si také vyzkoušet virtuální realitu a hlavně si zahrát rpg, deskové, karetní, pc, ps4 a nintendo hry! Vstupné na třídenní program pro
jednotlivce 200 / pro rodinu 250 Kč. Jednodenní
vstupné: pátek 100 / sobota 120 Kč. Více informací na fcb stránkách BOoK! Con 2020.
Chvíle pro pohádku: O HLOUPÝCH ČERTECH
A CHYTRÉM ŠEVCI – čtvrtek 26. 11. od 17.00

foto: archiv knihovny
K svátku svatého Martina pro vás Jíťa chystá
něco úplně nového – tentokrát budete opravdu
pracovat rukama, nohama... Vstup volný, materiál zdarma.
JÁ, ELIŠKA PŘEMYSLOVNA – úterý 3. 11. od
18.00

foto: archiv J. Peclové
ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE – od 2. do 8. 11.
Máte v knihovně jakýsi dluh či vroubek? Přijďte
to vyřešit v Týdnu knihoven a promineme vám
veškeré pokuty.
REGISTRACE ZDARMA pro nové čtenáře
– od 2. do 8. 11.
Staňte se čtenářem naší knihovny právě teď
– jako bonus vám promineme registrační poplatek na celý jeden rok – tedy do listopadu 2021!
PO STOPÁCH ZLOČINU – neděle 15. 11.,
odchod v 17.00 od radnice (hlavní vchod)
Další procházka městem neboli Dobříš jako
detektivka... Petr Kadlec, autor dvacítky knih
o dobříšské historii, tentokrát v nezvyklém žánru. Vstup volný.

foto: archiv knihovny
S tímto představením měla Stanislava Hošková
velký úspěch u nás i na mnoha dalších místech,
proto ho po letech rádi opakujeme. Vstupné
50 Kč.

foto: archiv knihovny
Vtipná pohádka dnes už pozapomenutého
pohádkáře Beneše Methoda Kuldy a Divadlo
Knihovna. Doporučujeme zejména pro děti od
5 do 10 let s doprovodem. Vstup volný.
Malá dobříšská univerzita – MISE: BRÁNIT
BEZPEČÍ – čtvrtek 3. 12. od 17.00

Marek Orko Vácha: SPOLEČENSTVO OBĚTÍ
– pondělí 16. 11. od 17.00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – středa 4. 11. od
12 do 17 hodin
Komentované prohlídky knihovny, kvízy a soutěže...
NOC LITERATURY – středa 4. 11. od 19.00
v Tiskárně Dvořák, areál Rukavičkářských závodů Dobříš
Ukázky z novinek evropské literatury v podání
známých herců Heleny Virgler a Roberta Tylečka, hudba a na přání dokonce i komentovaná
prohlídka tiskárny! Vstup volný.
Číst vám bude Helena Virgler a Robert Tyleček
(fota z archivu herců)

Známý teolog, přírodovědec a pedagog si klade
otázky, zda se máme bát spíš těch, kteří zákony
porušují, nebo těch, kdo je dodržují; proč se tak
rádi zbavujeme zodpovědnosti a jak důmyslně
to děláme a jak se k tomuto postavit, aby člověk
prožil zdařilý život. Vstup volný!

foto: archiv P. Pavla
Generál Petr Pavel a diplomat, politik a vědecký
pracovník Petr Kolář v dialogu o svobodě, obraně demokracie, bezpečnostních rizicích státu
a o tom, jak se jim bránit.
pokračování na straně 16
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Knihovna: dílna, divadlo, ...
pokračování ze strany 15
Generál Pavel v misi UNPROFOR v Jugoslávii
vyprostil odříznuté francouzské vojáky, po řadě
zahraničních přidělení byl jmenován náčelníkem Generálního štábu AČR; v roce 2015 se stal
předsedou Vojenského výboru NATO. Petr Kolář
působil mimo jiné jako velvyslanec ve Švédsku,
Irsku, USA i Rusku či jako náměstek ministra zahraničních věcí ČR. Vstupné 60 Kč.
Kromě přednášky pro MDU budou vést pánové
Pavel a Kolář též interaktivní debatu se studenty
GKČ.
Novinka: OUTDOOR KROUŽEK
– od 2. 10. každý pátek od 16.00 do 17.30
Jak se v přírodě chovat a vyznat, základy přežití
a správného putování, základy ekologie... Volnočasový vzdělávací kroužek: venkovní aktivity se
zázemím v knihovně, možnost víkendových výletů a pobytů v přírodě. Pořádá Asociace pro volný
čas, sport a kulturu ve spolupráci s knihovnou.

Cena za pololetí 1 900 Kč. Přihlášky v knihovně,
více info: Jan Svoboda, 734 370 077, svoboda@
avcsk.cz.
A na závěr prosba:
DOBŘÍŠSKÉ POVĚSTI – UMĚLECKÝ KOMIKS
Karel Jerie, jeden z nejlepších českých komiksových autorů, právě dokončuje práci na své verzi
dobříšských pověstí. Bohužel v důsledku koronakrize není jednoduché knihu vydat – prosíme
tedy znovu o vaši pomoc. Přispět můžete do
sbírkové kasičky v knihovně, v potravinách Bedřich
či COOP, na sbírkový účet č.
115-9851610297/0100 nebo
jednoduše načtením tohoto
QR kódu. Děkujeme!
Milí čtenáři, přejeme vám listopad bez virů a bacilů a těšíme se na vás šestkrát v týdnu – kromě
čtvrtka a státního svátku…
Romana Bodorová

Sdružení pro obnovu varhan v kostele
Nejsv. Trojice v Dobříši
Sdružení pro obnovu dobříšských varhan zve na benefiční koncert pod názvem
VEČER S ČESKOU HUDBOU, pořádaný 29. listopadu 2020 od 19.00 hod. v Zrcadlovém sále
dobříšského zámku. Představí se Škampovo kvarteto se skladbami „Meditace na staročeský
chorál Svatý Václave“ od Josefa Suka, Smyčcový kvartet č. 1 od Leoše Janáčka a Smyčcový
kvartet G dur, op. 106 od Antonína Dvořáka. Vstupné dobrovolné.

obr.: K. Jerie: Svatý Tadeáš čte dobříšské pověsti

Římskokatolická farnost
Dobříš, Pastorační
centrum sv. Tomáše
Pozvání na listopad 2020
(Pokud to vládní nařízení dovolí)
V neděli 1. 11. se bude konat MODLITBA
ZA ZEMŘELÉ: v 15.00 na hřbitově ve Svatém
Poli a v 16.00 na hřbitově v Dobříši.
Od 5. 11. každý čtvrtek ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
pro 55+ probíhá od 18.30 (do 19.30) v pastoračním centru. Jde o cvičení na zlepšení fyzické
kondice a na protažení svalů. Cvičení vede lektorka ze Seniorfitnes, z. s., poplatek je 80 Kč za
lekci.
V sobotu 21. 11. od 16.00 (do 18.00) zveme na
KRUHOVÉ TANCE s Evou Fenclovou. Poplatek
je 200 Kč. Děti, senioři a rodiče na RD 140 Kč.

Konání koncertu závisí na hygienických opatřeních vyhlášených v souvislosti s průběhem pandemie.
Prosíme o respektování hygienických nařízení platných v den konání koncertu.
Škampovo kvarteto odstartovalo strmou uměleckou dráhu v roce 1989 na pražské AMU pod vedením členů legendárního Smetanova kvarteta, a velice rychle zdomácnělo na našich i zahraničních pódiích. Po obdržení několika cen na mezinárodních soutěžích komorní hudby získali první
cenu v prestižní světové soutěži Charlese Hennena v Holandsku. V roce 1992 si připsali na své konto
zvláštní cenu Českého komorního spolku, o rok později obdrželi za úspěšné vystoupení v londýnské
Wigmore Hall cenu Královské filharmonické společnosti Best Debut 1993 a v roce 1994 se pak soubor stal prvním rezidenčním kvartetem v historii Wigmore Hall.
Kvarteto dnes vystupuje po celém světě na pódiích prestižních hudebních festivalů. Na svém kontě
má také řadu alb hudebního vydavatelství Supraphon. Kvarteto spolupracuje také s dalšími osobnostmi české i světové hudební scény. Z významných počinů Škampova kvarteta zmiňme i jejich
pedagogické aktivity. Vedle mistrovských kurzů pro Wigmore Hall, Concertgebouw Amsterdam či
University of Mexico City je to zejména spolupráce s londýnskou Royal Academy of Music, kde jsou
od září 2001 jmenováni hostujícími profesory v oboru komorní hudby na katedře smyčců.
Informace ohledně aktuálního stavu sbírky na dobříšské varhany
Pro zajištění finančních prostředků na stavbu varhan ve výši 4 300 000 schází ke konci října 2020
částka 690 000 Kč. Chápeme, že doba pandemie přináší jiné priority, přesto nabízíme možnost podpory projektu formou adopce píšťal, zasláním DMS, nákupem přes internet prostřednictvím Givt.cz
nebo přímo na účet 115-99660227/0100. Více informací naleznete na www.varhanydobris.cz.
Ivo Kylar
Všem dárcům děkujeme!

Od středy 4. 11. pokračuje pro děti „Výtvarka
s Mirem a Danielou“, dvě místa jsou ještě volná. Zájemcům, kteří nás budou kontaktovat na
pcstomas@volny.cz, pošleme bližší informace.
Kontakt: Na Nábřeží 1650, Dobříš,
tel. 602 308 881, www.farnostdobris.cz,
e-mail: pcstomas@volny.cz.

KULTURA A SPOLEČNOST
ZE ZÁMKU
A PODZÁMČÍ…
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Pestrá Čapkova Strž
Zahrada letního sídla Karla Čapka ve Staré Huti hraje barvami podzimu. Po nabité
sezóně, završené novou výstavou o robotech, je čas poděkovat návštěvníkům
za přízeň. A také rozšířit tým památníku, aby byl napřesrok kulturní program ještě
pestřejší.

Podzim je obdobím, kdy se Zrcadlovým sálem
dobříšského zámku nesou zvuky hudebních nástrojů a zpěvu při adventních koncertech.
Srdečně doufáme, že po nedávných opatřeních
vlády budeme moci zrealizovat všechny naplánované kulturní akce:
19. listopadu vystoupí žáci dobříšské ZUŠ.
Tradiční benefiční koncert na podporu Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové je plánován na
28. listopadu a o den později, 29. listopadu,
další z řady benefičních koncertů na podporu
varhan v kostele Nejsvětější trojice – koncert
Škampova kvarteta.
V galerii JCM pro vás chystáme výstavu, která
bude zachycovat české moderní umění od různých známých i méně známých autorů. Výstava
bude k vidění v měsíci listopadu a prosinci. Další
informace o kulturních akcích a otevírací době
naleznete na našich webových stránkách.

Zámek Dobříš
www.zamekdobris.cz
tel.: 318 521 240
info@zamekdobris.cz
Pokladna a prohlídkové okruhy
září–červen
út–ne
8.00–16.30
červenec–srpen
út–ne
9.00–17.30
Francouzský park
duben, květen, červen, září, říjen
út–ne
8.00–16.30
červenec–srpen
po–ne
9.00–18.00
listopad–březen
uzavřen

PŘIPRAVUJEME:
Listopad a prosinec:
Výstava českého moderního umění
v Galerii JCM
Koncerty v Zrcadlovém sále
na měsíc listopad:
19. 11. Koncert ZUŠ Dobříš
28. 11. Benefiční koncert na podporu
Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové
29. 11. Benefiční koncert pro obnovu
varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši
– Škampovo kvarteto
12. 12. Vánoční trhy na nádvoří zámku
Na měsíc prosinec připravujeme další
adventní koncerty.

„To zvláštní místo,“ jak tichý dům u potoka pod
hrází rybníka Strž nazýval Karel Čapek, přivítalo
i letos řadu návštěvníků – navzdory koronavirovým omezením. Sice dočasně ubylo školních
výprav, zato nechyběli jednotlivci, dvojice i početnější rodiny, místní usedlíci, cyklisté, ale také
turisté z daleka. Za přízeň, vstřícnost a pochopení jim patří velký dík.
Kdo snad propásl zářijovou besedu s profesorem Martinem C. Putnou, může si jím glosovaný výběr spirituálních pasáží Čapkova díla vychutnat v knize Skoro modlitby. Téma setkání
nad překlady, uspořádaného na sklonku léta ve
spolupráci s PEN klubem, zase rezonuje v právě
stoleté Čapkově antologii Francouzská poezie
nové doby. A 100. výročí hry R.U.R. připomíná až
do konce března nová výstava Cesta do hlubin
robotovy duše. Pokud snad brány Památníku
Karla Čapka dočasně uzavřel covid-19, najdete
odkazy na zajímavé články a reportáže z těchto
akcí, ale také řadu půvabných fotografií z expozice i zahrady Strže na webových stránkách, instagramu či facebooku.
Už jste si stáhli papírový model historického
domu? Že vám slepovačka nestačí a chtěli byste
na skutečné „Čapkárně“ aktivně trávit mnohem
více času? Do 30. listopadu se můžete přihlásit
do konkurzu – jde o průvodcovskou, edukátorskou a administrativní práci – nebo se vrátit jako
návštěvníci.
Více na www.capek-karel-pamatnik.cz,
www.facebook.com/PamatnikKarlaCapka,
www.instagram.com/pamatnikkarlacapka

Uzávěrka příspěvků

do prosincového vydání Dobříšských listů
bude 19. listopadu 202.
Redakce DL: Ing. Denisa Havlíčková
tel.: 731 619 667
e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz.
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Dobříšský zimní stadion zažil chvíle slávy! Na ledové
ploše trénovali extraligoví a prvoligoví hokejisté
Vládní opatření proti koronaviru ovlivnila mimo jiné také tréninky profesionálních
sportovců ve vnitřních prostorách, mezi které patří i ty hokejové. Ve spolupráci
s vedením města Dobříš se povedlo některým profesionálním hokejovým klubům
tento problém vyřešit. Na dobříšskou ledovou plochu nastoupily české hokejové
špičky.

HC Sparta Praha, HC Škoda Plzeň, hokejisté
HC Slavie Praha a nakonec i Rytíři Kladno.

Vedení některých extraligových a prvoligových
hokejových klubů oslovilo město Dobříš s žádostí o možnost využití dobříšského zimního
stadionu. V nouzovém stavu a za v té době platných hygienických opatření se tak „nevýhoda“
nekrytého zimního stadionu ukázala alespoň na
chvíli jako velké dobříšské plus. Do Dobříše zavítalo hned několik profesionálních týmů.
Hlavním iniciátorem, který zprostředkoval
komunikaci mezi vedením hokejových týmů
a našeho města, nebyl nikdo jiný než Slavomír
Lener – bývalý šéftrenér svazu ledního hokeje
a současný manažer české hokejové reprezentace, žijící právě v Dobříši.

„Se zavedením opatření v nouzovém stavu se na
mě obrátili trenéři a manažeři některých týmů
s dotazem, zda je u nás zimní stadion už v provozu.
Obrátil jsem se proto na vedení města a díky jejich
rychlému jednání se vše povedlo zařídit během
pouhých čtyř dnů,“ říká Slavomír Lener a dodává: „Mně osobně dělá radost, že se tréninky předních mančaftů mohly uskutečnit právě tady u nás.
Hokejisté i trenéři jsou nadšení a užívají si to.“
Které extraligové a prvoligové kluby vyzkoušely ledovou plochu zimního stadionu
v Dobříši?
K tréninku na zimním stadionu v Dobříši nastoupil jako první tým BK Mladá Boleslav, za ním

Nový rezervační systém pro městská
sportoviště
Společnost DOKAS Dobříš, s. r. o., která je mimo jiné také správcem sportovišť města,
spustila nový rezervační systém těchto zařízení.
Online rezervační systém pro sportoviště
města Dobříš nově funguje přes webové
stránky společnosti a najdete ho v sekci
sport na adrese www.dokas.cz.
Zájemcům o rezervaci místa pro své sportovní aktivity nabízí jednoduchou možnost, jak
si zamluvit volné místo v multifunkční sportovní hale, v sauně, na hřišti pro beach volejbal nebo nohejbal. Systém brzy nabídne také
rezervaci ledové plochy zimního stadionu.
„Nový rezervační systém je jednoduchý, přehledný a nabízí možnost rezervace sportovních zařízení
města všem online z pohodlí domova. Jedná se o první z kroků propagace doposud málo využívaných
sportovišť. Jako další v řadě bude následovat web společnosti Dokas, kde se zaměříme především na prezentaci sportovišť, ale i zpřehlednění dalších nabízených služeb a propojení se stránkami města Dobříš,“
říká k novému rezervačnímu systému jednatel Dokasu Adam Šauer.

Trenéři jednotlivých týmů byli vděční za
možnost být se svými hokejisty opět na ledě.
Během hodinových tréninků využívali prostor
zimního stadionu k maximálnímu nasazení hráčů bez zbytečných prostojů. Všem se v prostředí
dobříšského zimního stadionu navíc vybavily
jejich začátky a tréninky právě na takových stadionech a pod otevřeným nebem.
Dobrá nálada a pohoda ovládla i samotné
hráče. Hokejisté z klubu HC Sparta Praha se
při tréninku shodli, že „tohle je nejlepší zimák
na světě“!
Za vedení města Dobříš řešil možnost tréninků prvoligových mančaftů místostarosta Tomáš Vokurka: „Co dodat. V této zvláštní a neveselé době to byla pro naše malé město skvělá věc
a moc si vážíme příležitosti nabídnout špičkovým
hokejistům právě náš zimní stadion.“
Zpracovala DH

Aerobik studio Orel
Dobříš: Podzimní závodní
sezóna zahájena
V září měly naše závodní týmy napilno a trénovaly na podzimní závodní sezónu. První víkend
v říjnu se prvních podzimních závodů v Praze zúčastnil tým juniorek se sestavou „Ženy
v běhu“, se kterou vybojovaly naše holky zlato.
Tým kadetek se sestavou „Just married“ se umístil na čtvrtém místě. Moc všem gratulujeme.
Doufáme, že další závody budou stejně úspěšné. Čekají nás závody Bohemia Aerobic Tour
17. 11. v Jičíně, kde se představí i naše mladší závodnice, a to tým benjamínků a děti step. Další
závody jsou naplánované na 28.–29. 11. v Praze.
I když byly v říjnu omezené možnosti trénování,
přesto doufáme, že naše týmy budou na stupních vítězů.
Přestože byla orlovna zavřená, tak náš tým nezahálel. Po ukončení spolupráce s naší dlouholetou
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Fotbal není
to nejdůležitější
Na jaře zastavení soutěže, na podzim nejprve
omezení počtu diváků, pak i jejich vyloučení ze
zápasů a nakonec přerušení soutěže na (snad)
čtrnáct dní. Připočtěme k tomu i několik hráčů
v karanténě, to vše přinesl nepřítel a největší
soupeř covid-19. Nerad o tom píši, ale je to skutečnost.
lektorkou spinningu jsme měli nelehký úkol najít adekvátní náhradu. Podařilo se.
Naše lekce povede zkušený lektor. Těšíme se na spolupráci a přejeme mu, aby se mu v dámském
kolektivu lektorek líbilo a měl mnoho spokojených klientů.
Všem v současné době přejeme pevné zdraví, pozitivní mysl a především nezapomínejte ani v těchto dnech na aktivní pohyb, protože endorfiny se dají vyplavovat nejen v tělocvičně! Aktuální informace o provozu studia naleznete na internetových stránkách www.aerobikdobris.cz a na oficiálním
Facebooku a Instagramu.
Tým lektorů ASOD

Dobříšský Sokol opět musel přerušit svou činnost,
ale nevzdává se
V říjnu z důvodu vládních nařízení musel dobříšský Sokol již po druhé v tomto roce přerušit
svou činnost, zrušit nejen pravidelné cvičení, ale
i plánované akce. Přesto se nevzdává a plánuje
další akce, jako je tradiční Mikulášská zábava
pro děti, šipkařský turnaj apod.
Jakmile to bude možné, vrátíme život do sokolovny. Sledujte tedy náš web www.sokoldobris.cz,
facebook nebo venkovní nástěnku na sokolovně.

Co jsme v říjnu stihli…
Začátkem října se konala tradiční drakiáda nad
rybníčkem Bzdinka, počasí přálo, vítr foukal, což
drakům náramně svědčilo.
Ve čtvrtek 8. října jsme se sešli u příležitosti
Památného dne sokolstva, abychom uctili památku padlých sokolů během 2. světové války.
S lampiony jsme se vypravili k rybníku Papeži,
kde jsme vypustili sokolská světla.

Co dalšího se v tomto roce v Sokole uskuteční,
je však otázkou… Prozatím si vzájemně přejme
pevné zdraví a optimismus v duši.
Těšíme se s našimi cvičenci a s vámi ostatními
na shledanou.
Za T. J. Sokol Dobříš
Gita Otavová

Turnajová sezóna mladších žáků se uzavírala v Dobříši
V sobotu 26. 9. 2020 začal na tenisových kurtech V Lipkách nejsledovanější turnaj sezóny
2020. Tohoto turnaje mladších žáků kategorie
B se účastnila celá špička hráčů České republiky
v této věkové kategorii, jelikož se rozhodovalo o konečném umístění hráčů na celostátním
žebříčku pro rok 2020. I přes nepřízeň počasí
jsme mohli sledovat skvělý tenis. Déšť, teploty
kolem 5 °C, přerušované zápasy – to vše skvěle
zvládnul dobříšský talent Tomáš Krejčí, který si
v turnaji vedl opravdu skvěle. Ve čtvrtfinále si
nejprve vyšlápl na nejvýše nasazeného hráče
turnaje – Kryštofa Komínka (5. hráč v ČR) a poté
v semifinále dokázal porazit 7. hráče ČR Jana
Psotu 6:3, 6:4. Nad jeho síly byl pouze druhý
nasazený hráč turnaje – David Bruckner. I přes
finálovou prohru odehrál Tomáš další skvělý
turnaj v této sezóně. Tento výsledek mu zajistil
konečné 1. místo na celostátním žebříčku v jeho
ročníku pro rok 2020.
Zároveň se tímto turnajem uzavřela sezóna letních tenisových turnajů konaných v našem klubu. Měli jsme možnost sledovat nejlepší starší
žákyně (MČR), turnaj mladších žáků kategorie A,

skvělé výkony nejmenších babytenistů a na benefičním turnaji (Šampioni pro Aničku) i hráče
ATP, včetně nejlepšího českého tenisty Jiřího
Veselého.
Tomášovi velmi gratulujeme, děkujeme za výbornou reprezentaci po celou sezónu 2020 a do
nadcházející sezóny přejeme mnoho dalších
úspěchů!

Muži A pokračovali v divizní soutěži. Ve dvou
domácích utkáních po sobě s týmy horní poloviny tabulky nezískali ani bod, i když výkon
nebyl nejhorší. S Chomutovem prohráli 1:3
a s Kladnem těsně 1:2. V dalším utkání v Mostě
na soupeře nestačili a prohráli 1:5. V posledním
utkání před přestávkou v souboji týmu dolní
poloviny tabulky porazili Tatran Rakovník 2:1
a drží v současné době třinácté místo.
B-tým podává nevyrovnané výkony. Po debaklu
v Milíně 0:11 porazilo toto mužstvo v nervózním
utkání tým z Tlustic 5:4, trochu nešťastně prohrálo
v Petrovicích 3:4 a remizovalo s mužstvem FK Lety
1:1, když neuspělo v penaltovém rozstřelu.
Největší radost nám dělá naše mládež. Tu asi
nejvíc mrzí koronavirová přestávka. Dorostenci
v I.A třídě kralují tabulce a dosud získali plný
počet bodů. Starší žáci v krajském přeboru ze
sedmi zápasů kromě jedné remízy všechny
ostatní zápasy vyhráli a drží si zatím pěkné třetí místo. B-tým žáků se drží v tabulce I.A třídy
uprostřed na pátém místě. První tým mladších
žáků za jejich staršími kolegy nezaostává. Drží
se na pátém místě jen s dvěma porážkami.
B-tým mladších žáků vede svou skupinu okresního přeboru s náskokem čtyř bodů. „Céčko“
mladších žáků dosud vyhrálo všechny své zápasy a na druhém místě je jen z důvodů, že má
sehráno o jeden zápas méně než vedoucí tým.
Týmy přípravek se také drží výborně a hrají
s velkým zápalem a úspěšně. Tabulkově si vede
nejlépe A-tým starší přípravky, který dosud vyhrál všech sedm zápasů.
I v této době se snaží vedení MFK Dobříš zvelebovat prostředí na stadionu V Lipkách. Připravuje se úprava v prostoru parkoviště i za kabinami podél plotu k zimnímu stadionu.
Hráči, funkcionáři a určitě i většina našich příznivců chápe, že fotbal není to nejdůležitější.
Důležité je vítězství nad nemocí tohoto roku.
Všichni věří, že tohoto nepřítele zdoláme, aby
se fotbal dostal do normálních kolejí, abychom
mohli sledovat zápasy na stadionech, a ne jen
prostřednictvím videa.
Vzhledem k nejasné situaci neuvádíme program dalších mistrovských zápasů. Informace si
můžete zjistit na webové stránce: mfkdobris.cz
nebo na vývěsce na Komenského náměstí.
RW
Ilustrační foto: zdroj www.pixabay.com
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SOCIÁLNÍ A PEČOVATELSKÁ ČINNOST

Zajištění nákupu
pro seniory a další
rizikové skupiny osob

Letošní Den seniorů jako krásná zahradní slavnost

Pečovatelská služba města Dobříše a dobrovolníci ve spolupráci s městem Dobříš nabízejí
zajištění nákupu a jeho donášku pro seniory
a všechny ostatní osoby, pro které je riziková
případná nákaza koronavirem covid-19.
V případě zájmu o nákup a donášku do domu
volejte městské informační středisko, tel.:
318 523 422. Službu zkoordinují paní Jaroslava Reháková a Radka Brožová. Do naplnění kapacity zajistí nákupy v rámci svých nabízených
služeb pečovatelská služba. V případě velkého
zájmu se zapojí dobrovolnici koordinovaní vedoucími skautských oddílů.
Redakčně zpracováno

Tato již tradiční událost se v Dobříši každoročně odehrává v rámci Týdne sociálních služeb, který
probíhá ve dnech 5.–11. 10. Letošní datum bylo z organizačních důvodů stanoveno lehce s předstihem, na čtvrtek 1. 10., což se z hlediska restriktivních opatření v souvislosti s koronavirem ukázalo
jako šťastná volba.

Společenská kronika
Blahopřání
Dne 7. listopadu 2020
oslaví krásné životní jubileum 90 let paní Květa
Došková. Naší milé mamince, babičce a prababičce přejeme pevné
zdraví a životní elán.
Syn Karel s Jindrou,
vnuk Karel s Míšou,
vnučka Monika s Milanem
a pravnoučata Adam, Matouš,
Kuba, Vojta a Johanka.

Vzpomínky
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v měsíci říjnu nás ve věku 77 let opustil dlouholetý místopředseda českého rybářského svazu
MO Dobříš, pan RNDr. Karel Štych. Skvělý
a ochotný kamarád, který v případě potřeby neváhal kdykoli pomoci. Bude nám chybět.
Čest jeho památce. „Petrův zdar!“
Za výbor ČRS, z. s., MO Dobříš
předseda Josef Hrabák
Skromný ve svém životě,
jak tiše žil, tak tiše odešel.
Dne 8. listopadu 2020
to bude rok, kdy zemřel
Miroslav Průcha.
Vzpomínají syn Jan
s rodinou a sestry Jana
a Věra.

I přes mimořádnou situaci současné doby se kolektivu pečovatelské služby ve spolupráci s městem Dobříš podařilo uspořádat Den pro seniory.

Den seniorů jsme tentokrát pojali jinak, než
bylo zvykem. Místo kulturního střediska jsme
zvolili venkovní prostory před domovem s pečovatelskou službou na Dukelském náměstí,
abychom respektovali přijatá hygienická nařízení a nemuseli připravit seniory o příjemný kulturní zážitek.
První říjnový den s sebou přinesl krásné
počasí, díky kterému jsme mohli uskutečnit
neobvyklé odpoledne formou zahradní slavnosti. Aktivnější účastníci měli možnost absolvovat komentovanou procházku po Dobříši
s oblíbenou paní průvodkyní Ivou Petřinovou a pak už všechny čekal společný program.
K poslechu i tanci hrál Český revival pana
Justycha, který u našich klientů sklidil úspěch
už při dřívějších vystoupeních. Zlatým hřebem
odpoledne se stalo několik skvělých tanečních vystoupení, které nacvičil Spolek odrost-

lých holek Sokol Dobříš. Součástí programu
bylo i okénko do historie dobříšských zákoutí
a koutek pro soutěživé, který připravily studentky gymnázia. Nechybělo ani občerstvení,
návštěvníci naší akce mohli po celé odpoledne
ochutnávat různé druhy cukrářských výrobků,
speciálně připravované varianty vybrané kávy
a voňavý domácí svařák.
Poctou pro organizátory i zúčastněné byla
návštěva starosty Dobříše, pana Pavla Svobody, paní místostarostky Dagmar Mášové,
zástupců sociálního odboru a Centra pro komunitní práci.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě
programu této vydařené zahradní slavnosti,
a také pracovnímu týmu pečovatelské služby, který se všem zúčastněným plně věnoval.
Těšíme se na setkání v příštím roce.
Za vedení organizace Dana Mlýnková

I člověk s postižením potřebuje někam patřit
Rozhovor s Monikou Bártovou, vedoucí Denního stacionáře Charity Starý Knín
Moniko, denní stacionář, který vedete, se stará o děti se
zdravotním postižením. Kolik máte
klientů? Můžete přijmout i další klienty
nebo máte kapacitu
naplněnou?
Kapacita stacionáře je 6 klientů, naše
služby však využívá
15 klientů, kteří se během týdne střídají. Většinou máme možnost přijmout někoho dalšího na některý den. Situace se mění, zvlášť teď,
kdy se některé rodiny rozhodují nechat si dítě
doma.
Služby nabízíte jen v odpoledních hodinách,
uvažujete o rozšíření doby, kdy mohou klienti Vaše služby využívat?
To závisí na zájmu rodin, v tuhle chvíli se staráme
hlavně o děti, které chodí dopoledne do školy.
V příštích letech se to pravděpodobně změní, až
část našich klientů dokončí školu a bude potřeba, aby měli kde trávit svůj čas.
Jak vypadá běžné odpoledne Vašich klientů?
Jaké různé aktivity s klienty podnikáte?

Každému klientovi se věnujeme podle toho,
jaké má postižení. Vždy vycházíme ze zájmu
dítěte, záleží také na věku dítěte. S někým
hrajeme společenské hry, jinému dítěti čteme
knížky. Hodně chodíme do přírody, do lesa. Některé děti doprovázíme ze školy, jiné potřebují
pomoc při hygieně nebo při stravování. Naším
cílem je děti začlenit do kolektivu, aby mohly
dělat stejné věci jako zdravé děti. Chodíme
s nimi nakupovat, účastníme se akcí pro děti.
Rozdíl je v tom, že „naše“ dítě doprovází asistent.
Někteří lidé mohou mít obavy z neobvyklého
chování lidí s postižením, jak byste jejich nejistoty zmírnila?
Sami se někdy setkáváme s nepříjemnými reakcemi okolí, když se některé z našich dětí dostane
například do afektu, začne křičet nebo do něčeho bouchat. Doporučila bych nedělat předčasné závěry, chvíli pozorovat, počkat, než někoho
odsoudí. Někteří lidé mají navíc tendenci děti
s postižením vychovávat, neuvědomují si, že
dítě má vážný handicap.
Naši klienti jsou také ze zákona osvobozeni
od nošení roušky a už jsme se setkali s tím, že
ochranka chtěla vyhodit asistenta i s klientem
z obchodu. Když uvidíte mladého člověka bez

SOCIÁLNÍ A PEČOVATELSKÁ ČINNOST
roušky, nemusí to nutně znamenat, že ji odmítá
nosit, ale může jít právě o člověka s postižením.
Představa části společnosti o lidech s postižením je taková, že se nedokážou o sebe
postarat. Část Vašich klientů je ale v mnoha
ohledech samostatná a leccos zvládnou sami
udělat. Mohli by být více zapojeni do běžného života ve společnosti? Co tomu brání?
Určitě by mohli být zapojeni víc, i oni můžou být
přínosem pro ostatní, ale potřebují pro to podmínky. Jsou práce, které by mohli vykonávat,
také chtějí být prospěšní. Až vyjdou ze školy,
potřebují být něčím zaměstnáni. Mnozí z našich
klientů zvládnou jednoduché práce, mohou
například vykonávat zahradnické práce, připravovat jednoduché občerstvení, uklízet nebo
obstarat pochůzky. Nejsou jen tolik výkonní, nezvládnou pracovat 8 hodin jako zdravý člověk.
Díky stacionáři mohou Vaši klienti žít v místě, kde mají své rodiny, v místě, na které jsou
zvyklí. To se ukazuje jako důležité. Jak může
místní komunita, obec, spolky či další organizace podpořit Vaši práci nebo přímo Vaše
klienty?
Nám už spousta lidí i institucí pomáhá. Ráda
bych poděkovala všem dárcům, kteří nám po-

máhají s vybavením stacionáře, ať už věcnými
nebo finančními dary. Do budoucna by bylo
skvělé, kdyby se pro naše klienty objevily v Dobříši nebo v blízkém okolí nabídky zaměstnání.
Potřeby mají stejné jaké zdraví lidé, chtějí někam patřit, být součástí společnosti, mít přátele. Také potřebují někde bydlet, ale s asistencí.
Určitě bude potřeba další chráněné bydlení
nebo menší domovy pro lidi s postižením.
Moniko, se svým týmem se staráte o děti
s postižením, vy sama ale také nabízíte pomoc pečujícím rodinám.
Je to tak, ve stacionáři se věnujeme dětem,
v rámci druhého úvazku pro Centrum komunitní práce střední Čechy (CPKP) pracuji s celými
rodinami. Pomoc rodinám nekončí tím, že se
na několik hodin postaráme o dítě. Pečující se
často ocitají v izolaci, potřebují se poradit, sdílet
svoje zkušenosti. Možnost propojit péči o děti
s podporou pro pečující rodiny považuji za velmi užitečnou a smysluplnou. Pokud by se na
nás někdo chtěl obrátit, může mne kontaktovat
na tel.: 606 418 406 nebo na e-mailu: stacionar.
dobris@socialnipece.cz.
Děkuji za rozhovor.
Petra Klvačová

DOBŘÍŠSKÉ LISTY | 21

Co se děje ve Světě
dobrých lidí?
Dne 1. října 2020 proběhlo slavnostní otevření
komunitního centra a celý den byly dveře Světa dobrých lidí otevřeny veřejnosti. Tým MAS
Brdy–Vltava tak děkuje všem, kteří se do nově
zrekonstruovaných prostor určených pro společné setkávání, vzdělávání, tvoření a sdílení
přišli podívat a podpořit nás. A že milých tváří
v průběhu dne bylo opravdu hodně! Také děkujeme paní Havránkové z Dobříše, která nám
věnovala krásné květiny.

Rodinné centrum Dobříšek se přesouvá do online
světa!
V době psaní příspěvku je bohužel naše rodinné centrum Dobříšek uzavřeno z důvodu
vládního nařízení. Fungujeme ale ONLINE!
Aktuálně je v provozu individuální poradenství s odborníky ve spolupráci s MPSV, které je možné
realizovat také ONLINE:
• Rodinné poradenství – Mgr. Bc. Neubauerová, DiS.
• Výchovné poradenství – Mgr. Bc. Neubauerová, DiS.
• Sociálně právní poradenství – Mgr. Koubková
• Prevence závislostí – Mgr. Přibylová
• Psychomotorický vývoj – Špačková Krasanovská
Rezervace termínu probíhá telefonicky na 608 906 559.
Představujeme také přednášky, které se nyní nově ve spolupráci s MPSV konají ONLINE:
26. 10. 2020		 Jak na férový plat aneb Proč ženy vydělávají méně a jak to změnit – Mgr. Haken
2. 11. 2020 Mezigenerační komunikace aneb Jak se domluvit s prarodiči
		 – Mgr. Bc. Neubauerová, DiS.
9. 11. 2020 Porucha příjmu potravy u dětí – Mgr. Přibylová
12. 11. 2020 Jak najít společnou řeč při výchově – Mgr. Bc. Neubauerová, DiS.
18. 11. 2020 Jak napsat životopis a motivační dopis s praktickými ukázkami – Mgr. Koubková
23. 11. 2020 Mají dívky a chlapci jiné předpoklady pro svá budoucí povolání? – Mgr. Haken
24. 11. 2020 Nedá tablet z ruky. Co s tím? – Mgr. Přibylová
30. 11. 2020 Co podporuje vznik závislosti u dětí a jak se tomu bránit? – Mgr. Přibylová
3. 12. 2020 Puberta aneb Jak se vzájemně neztratit – Mgr. Bc. Neubauerová, DiS.
7. 12. 2020 Diplomacie ve výchově aneb Odlišné názory a postoje vs. okolní svět
		 – Mgr. Bc. Neubauerová, DiS.
8. 12. 2020 Kouření, jeho dopady na rodinu a jak přestat – Mgr. Přibylová
9. 12. 2020 Time management – jak sladit práci s rodinou – Mgr. Koubková
14. 12. 2020 Experimenty dětí s drogami – jak podchytit rizika v počátcích – Mgr. Přibylová
17. 12. 2020 Jak se vyznat v nabídce výchovných stylů – Mgr. Bc. Neubauerová, DiS.
Snížená cena 100 Kč. Rezervace a platba probíhá přes www.dobrisek.webooker.eu.
Tato náročná doba doléhá především na děti, které přišly o všechny své volnočasové aktivity.
Nabízíme proto půjčení několika desítek deskových her, které zabaví celou rodinu, pro dospělé
máme nabídku vzdělávacích knih, takže během karantény mohou rozšířit své znalosti v mnoha
oblastech. Více informací, včetně seznamu knih, naleznete na našich stránkách www.dobrisek.cz.
Rezervace her a knih je zcela zdarma a probíhá po předchozí telefonické domluvě na 608 906 559.
Rádi bychom také poděkovali společnosti ELDOR za darování výbavy pro děti
Elektrotechnického kroužku. Děkujeme, že podporujete naše malé elektrotechniky!

Od září každé pondělí a středu probíhá Kreativní
malování s lektorkou Magdalenou Westman. Primárně je program určen pro lidi s mentálním či tělesným handicapem a pro seniory. Dopoledne je
rozdělené na dva bloky, kdy v prvním bloku jsou
vždy dva účastníci a v druhém tři, tak aby byla dodržena současná platná hygienická nařízení.
V říjnu také proběhl večerní kurz výroby přírodní kosmetiky s lektorkou Terezou Kamenickou.
Účastníci si vyrobili mimo jiné deodorant nebo
šumivku do koupele a za cenu 250 Kč si své
výrobky odnesli domů. Dále proběhlo tvoření
podzimních dekorací nejen pro seniory, kde si
mohli z připraveného či vlastního doneseného
materiálu vyrobit hezkou ozdobu.
Komunitní centrum je nyní vybavené pračkou
a sušičkou, můžeme tedy potřebným nabídnout
za poplatek 35 Kč vyprání a vysušení 5 kg vytříděného prádla.
Na další období můžete program KC Svět dobrých lidí s konkrétními termíny sledovat na facebookových stránkách. Prosím, pro více informací
k chystaným aktivitám se obracejte na lenhartova@
brdy-vltava.cz nebo na 603 592 627. Aktivity budou výrazně ovlivňovány epidemiologickou situací, a tak program bude koncipován tak, aby vyhověl aktuálně platným hygienickým nařízením.
Projekt SVĚT DOBRÝCH LIDÍ – Komunitní centrum
s registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0
016105 je spolufinancován Evropskou unií.
Za realizační tým MAS Brdy–Vltava
Eva Lenhartová
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Dobříšské hřbitovy
V chladné zemi odpočívá srdéčko Tvé upřímné,
takých dítek málo bývá jako to, co dříme zde.
V den Všech svatých a Dušiček uctívá celý křesťanský svět památku mrtvých. V ty
dny se ubíráme ke hrobům květinami zkrášleným, abychom ve vzpomínkách věnovali několik chvil památce drahých zesnulých. Ve večerních hodinách zazáří všechny hřbitovy záplavou světel. Také pomníky obětí světové války ozdobí v jednotlivých
obcích a městech milosrdná ruka květinami, věnci a světlem.

Dnešní dobříšský hřbitov jest umístěn v krásné poloze nad Starohuťským rybníkem, nedaleko bývalého dobříšského hradu Vargače.
Veřejnému užívání byl odevzdán vysvěcením
dne 24. dubna 1880 (tedy před 140 lety). Za tu
dobu přijal již do své země mnoho vynikajících
a zasloužilých občanů, veřejných pracovníků,
úředníků a vojáků. Odpočívá zde například
Ing. Souček, ředitel starohuťských železáren,
docent vysoké školy technické v Praze, básník
a spisovatel, jehož literární práce uveřejňovaly
občas Zlatá Praha a Světozor, dnes již zaniklé
časopisy. Mohli jsme zde spatřit i hrob notáře
Františka Weita, spolužáka Karla Havlíčka Borovského, a Antonína Heinze, spolužáka Karla

Hynka Máchy. Můžeme zde najít i hroby legionářů z dob 1. světové války, jako byl Švejnoha,
Švagr, Máša, Krejsa, Mráz a letec Karel Boris Dragoun. Nesmíme samozřejmě zapomenout na
brigádního generála Beránka. Z dob válečného
lazaretu zde spočinul i vojín Hejna, který se při
plavání utopil v rybníku Papež. Dobříšský hřbitov se stal i místem spočinutí spisovatelů, kteří
část života prožili na dobříšském zámku, jakým
byl Jan Drda a Jan Martinec se svou ženou Aničkou, a nesmíme ani zapomenout na dobříšského spisovatele Kopáčka. Mohli bychom takto
samozřejmě pokračovat dál.
Hřbitov zde nebýval vždy, dřív se dobříšští občani pohřbívali u kostela ve Svatém Poli, pod který

Pohled do roku 1920 v Dobříši
Rok 2020 rozhodně bude patřit k těm, na který se bude vzpomínat jako na rok, který
utvářela nová pandemie čínského viru, anebo mnozí na něj budou chtít zapomenout
jako na ztracený rok. Jaký byl ovšem rok 1920 z pohledu tehdejších dobříšských
občanů?

jsme farně spadali, a poté kolem nově založeného farního kostela Povýšení svatého kříže.
Nejvzácnější hroby byly přesunuty a kostel na
dlouhá desetiletí osiřel, nakonec byl kolem něj
založen urnový háj. Dobříšští se dále pohřbívali
i na židovském hřbitově, který na Větrníku vznikl
již kolem r. 1650, a pak i v kolumbáriu v chrámu Českobratrské církve evangelické, který stojí
v Příbramské ulici. Sem jsou ukládány urny s popelem příslušníků této církve, které byly dříve
pohřbívány na hřbitově v obci Rybníky.
Během morových ran z let 1680 a 1713 se pohřbívalo i na několika morových hřbitovech,
které ještě do nedávna stály. Jedním z nich byla
kaple sv. Rocha a sv. Rosálie u Svatého Pole, kde
v r. 2009 okrašlovací spolek obnovil pamětní
kříž. Tento hřbitov byl využíván až do 20. století
a pohřbívali se tam nemajetní z širokého okolí. Dalším byl hřbitůvek u sv. Tekly, kde je dnes
v Lipkách křižovatka ve směru na Rybníky. Až do
padesátých let zde stával barokní sloup, který
snad jednou zase postavíme. Posledním byl starohuťský hřbitůvek „U černých vrat“, který býval
označen železným křížem a nacházel se nedaleko silniční spojky státní silnice ke Staré Huti.
Petr Kadlec (článek svým základem vychází
z práce JUDr. Františka Heinze z r. 1938)
Zdroj foto: archiv Petra Kadlece

Již krátce po novém roce rozvířila dění v Dobříši střelba. Během krádeže na půdě byl místním
legionářem postřelen zloděj, 39letý František L.
Byl to celkem známý recidivista, který se živil
žebrotou a krádeží. Během světové války musel narukovat, a jak sám během soudu v březnu
téhož roku tvrdil, prošel všechny bitvy bez jediného škrábnutí. Hned krátce po válce na zábavě v Dobříši vypíchl v bitce sokovi oko. Střelbu
na svou osobu také přežil a po odpykání 8týdenního trestu si to špacíroval dál.
Ve čtvrtek dne 15. 4. se měla v Dobříši konat
generální polední stávka, kdy veškeré dělnictvo mělo o půl druhé ukončit svou práci
a dostavit se na tábor lidu do Dobříše, jenž se
měl od 14 hod. konat před „Lidovým domem“
(hotel Na Knížecí). Ke stávkujícím měl dokonce
promluvit Antonín Zápotocký, pozdější druhý
dělnický prezident. Akci pořádala „Okresní dělnická rada v Dobříši“. Není ovšem úplně jasné,
zda se akce konala, protože deníky o ní mlčí.
V květnu se rozhodli darovat dělníci z Colloredo-Mannsfeldských železáren ministerskému předsedovi 3 274 Kč jako dar republice, za což obdrželi od ministerského předsedy písemný dík.

Z HISTORIE MĚSTA DOBŘÍŠE
Tato správa oběhla republiku v několika denících. Zřejmě se jednalo o významnou částku.
Téhož měsíce došlo ke slavnostnímu otevření
místní sokolovny, kterého se účastnili i sokolové z Prahy. Toho dne odjeli z Prahy do Řevnic, ale nejeli přímo do Dobříše, ale vystoupili
zde a pěším pochodem přišli přes Kytín do
Dobříše, kde následně předvedli při okrskovém cvičení veřejné pohybové cviky. Odtud
odjeli vlakem do Nového Knína, kde přespali, a v neděli pokračovali pěšky do Živohoště, odtud lodí do Štěchovic a poté pěšky do
Davle na dráhu. I z dnešního pohledu krásný
výlet.
Již na tuto akci byl pozvaný prezident T. G.
Masaryk, jenž však svou účast odřekl, ale na
druhé pozvání místních sokolů, jejichž dramatický odbor chtěl sehrát Jiráskovu hru „Lucerna“, reagoval kladně. Do Dobříše dorazil v sobotu 11. 9. o sedmé hodině odpolední v několika
automobilech i se svou rodinou. Nenacházel
se tehdy daleko, v této době totiž využíval své

první letní sídlo v zámku Hluboši. Na dobříšském náměstí byl přivítán činovníky místní
sokolské jednoty, legionáři a obyvateli města,
za které je uvítal starosta Klouda. Prezident
Masaryk následně přednesl svou představu
o tom, jakou si přeje republiku mít on sám, vláda a lid. Během představení se při přestávkách
informoval o různých místních otázkách, a když
po představení odjížděl, slíbil, že se s k nám jistě znovu podívá. Ostatně byl zde v Dobříši již
před válkou častým hostem v hotelu u Heinzů.
Bohužel republika stále bojovala s nedostatkem, a proto se někteří místní živnostníci dostali k soudu za zatajování zásob nebo předražování. Od 6. 10. byla v Dobříši ustanovena
pravidelná autobusová doprava Dobříš–Příbram, ale o tom více v samostatném článku
pana Michla.
Dne 6. 11. byl ustanoven všeobecným doktorem místní lékař MUC. Richard Frankl, který to
nakonec dotáhl na okresního lékaře. Během
dalších let pravidelně asistoval jak u automobi-
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lových nehod, tak při různých výjezdech místních četníků.
Konec roku se bohužel psal jen černou kronikou. Od konce listopadu se pohřešovala Kateřina S. z Trnovského dvora, která se zamilovala
do hocha, jenž musel nastoupit vojenskou
službu. Ten se s ní přišel rozloučit a poté odešel na nádraží do Zdic. Kateřina utekla za ním,
a jako by se po nich slehla zem. Naposledy byli
viděni v lese u Hostomic a předpokládalo se, že
spáchali společně sebevraždu. Jejich těla však
nikdy nebyla nalezena. Nakonec dne 10. 12. zemřel ve stáří 46 let Otta Heyna, ředitel hospodářství Colloredo-Mannsfeldského velkostatku
v Dlouhé Lhotě, a byl 12. 12. pohřben na hřbitově v Dobříši.
Ono se samozřejmě toho roku v Dobříši stalo
mnohem více, ale tyto zprávy pronikly až do
celostátních deníků.
Petr Kadlec,
Zdroj foto: archiv Petra Kadlece

Počátky autobusové dopravy v Dobříši

Poštovní autobus jezdící na lince Dobříš–Příbram
v serpentině u zámku někdy kolem roku 1924

Bus dopravce Baleje v roce 1929
Moderní způsob dopravy se za Rakouska-Uherska i první dva roky po vzniku Československa dal
z Dobříše provozovat pouze vlakem, a to směrem na Mníšek pod Brdy a dále na Prahu. Proto nepřekvapí, že první autobusovou linkou se stal spoj do Příbrami a zpět, protože do nejbližšího města
žádné koleje nevedly. První pokus o autobusovou dopravu v roce 1911 se nedal nazvat pravidelným spojem a měl pouze jepičí život. Od 6. října 1920 začal cestující přepravovat autobus Laurin
a Klement MS provozovaný Ministerstvem pošt a telegrafů. Zmíněný poštovní autobus moc pohodlí
nenabízel. Sedělo se na podélných dřevěných lavicích, o pérování nemohla být vůbec řeč, protože
kola neměla pneumatiky, ale pouze nalisovanou gumu. Do autobusu se vešlo až dvacet cestujících,
ale ve skutečnosti vozy jezdily poloprázdné, vždyť při maximální rychlosti 25 km/h jízda do Příbrami
trvala minimálně 45 minut, což oproti koňskému povozu nepředstavovalo příliš velký pokrok.
Jelikož v průběhu dvacátých let výrobci z továren Tatra, Walter, Praga a Škoda (do roku 1925
Laurin a Klement) své stroje výrazně modernizovali a Československá pošta naopak příliš nereagovala na poptávku cestujících, dostali se v druhé polovině dekády ke slovu soukromí dopravci. V Dobříši jako první dne 28. ledna 1927 obdržel koncesi pro autobusovou dopravu po trati Dobříš–Praha
pan Jaroslav Tichota. Jeho firma pro výrobu lihovin a likérů sídlila v Pražské ulici čp. 112 a provozovala
výhradně autobusy značky Praga. Tyto stroje řady AN, NO a MO už dosahovaly rychlosti až 40 km/h
a kromě klasických pneumatik měly ve výbavě i vytápění z výfukových plynů a elektrické osvětlení.
I přes omezenou kapacitu od 14 do 20 sedících cestujících se první rok podnikání vydařil a vozový
park firmy se rozrostl na 14 autobusů a autodrožek. Všechny autobusy byly modrobílé se žlutým pruhem. Úspěch ihned vyvolal zrod konkurence – 19. července 1928 byla udělena koncese k periodické
dopravě osob autobusem na trati Dobříš–Sedlčany a zpět panu Karlu Slancovi a dne 17. listopadu
téhož roku obdržel povolení k autobusové dopravě i pan Stanislav Balej na trati Dobříš–Županovice–
Sedlčany. Zlaté časy malých dobříšských dopravců však netrvaly dlouho. Už v roce 1929 se v Dobříši objevila Jihočeská automobilová společnost (dále JAS), která bez podpory města Dobříš a navzdory globální hospodářské krizi postupně do roku 1934 ovládla místní autobusovou dopravu,

Poštovní autobus Laurin a Klement MS,
jenž zahájil 6. října 1920 dopravu
na pravidelné lince Dobříš–Příbram
což vyústilo i v odprodej všech autobusů firmy
Tichota do vlastnictví firmy JAS. Malí dopravci,
ke kterým mezitím přibyli Františkové – Chýla,
Balej či Neuberger, na nástup silné konkurence
pružně reagovali změnami tras, někdy i do těch
nejzapadlejších vesnic, a většině z nich se, alespoň na nějaký čas, podařilo koexistovat vedle
velkého dopravce. Na rozmach autobusové dopravy zareagovalo 8. září 1930 i městské zastupitelstvo rozhodnutím o vybudování chodníkového nástupiště pro 5 vozů na východní straně
radnice, odkud autobusy obvykle vyjížděly. Jen
pro představu – cesta do Prahy trvala 90 minut a stála 15 korun, do Sedlčan a do Berouna
100 minut.
PhDr. Jan Michl, Ph.D.
Depozitář a archiv Muzea města Dobříš

24 | DOBŘÍŠSKÉ LISTY

NOVÝ SMĚR

NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Výsledky voleb 2020
v naší obci
Volby do zastupitelstev krajů
Volební účast
ODS
Česká pirátská strana
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
ANO 2011
KSČM
SPD
Česká strana sociálně demokratická
Spojenci – TOP 09, Hlas, Zelení

44,00 %
18,58 %
18,37 %
17,95 %
16,91 %
7,30 %
6,26 %
4,8 %
4,17 %

Volby do Senátu Parlamentu ČR
1. kolo: volební účast
44 %
MUDr. Stanislav Holobrada, ČSSD
28,41 %
Ing. Jiří Burian, ODS
15,59 %
Mgr. Simona Luftová, Piráti
15,38 %
Petr Štěpánek, STAN
14,31 %
Mgr. Dis., Jindřich Havelka, KSČM
10,25 %
Mgr. Václav Švenda, TOP 09
7,26 %
Bc. Jiří Novotný, SPD
5,34 %
PhDr. Jiřina Rosáková, Zelení + SEN 21 3,41 %
2. kolo: volební účast
10,94 %
Petr Štěpánek, STAN
67,21 %
Ing. Jiří Burian, ODS
32,78 %

Každoročně se touto dobou v Novém směru dočítáte o plánovaných vánočních akcích. Žijeme
v době, kdy koronavirus ovládá naše životy. Práci, rodinu, školu, přátelství, volný čas… A je jen
na nás, jak se s tím vypořádáme. Za obecní úřad stále platí možnost odběru dezinfekce AntiCovid,
stále disponujeme látkovými rouškami. Bude-li potřeba zajistit nákup nebo jinou službu pro občany, kteří budou momentálně v tísni se zajištěním těchto základních potřeb, neváhejte se na nás
obrátit.
Nenechme se ale zdeptat touto situací. Využijme nastalou situaci k věcem, které jsme třeba dosud
odkládali, a tím nemáme na mysli třeba vyklízení skříní. I když očista prostředí kolem sebe, tedy
včetně skříní, mnohdy napomůže i úlevě na duši.
Ačkoliv být pozitivní se nyní jeví poněkud paradoxně, přejeme, abyste zůstávali dobře naladění,
optimističtí, zdraví a vzájemně ohleduplní.
Ke stanovišti tříděného odpadu v ulici Malostranská byl na žádost občanů na zkoušku přidán velký
kontejner se sklápěcím víkem určený pouze na papír. Přesto byly kolem kontejnerů i nadále odkládány papírové odpady. V kontejneru se pak kromě papíru nacházely pytle s domovním odpadem.
Obrázek o přístupu některých spoluobčanů si udělejte sami.

Blahopřání
V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum
paní Štěpánka Šimonovská.
Srdečně blahopřejeme!

Zprávičky z mateřské školičky
Milí čtenáři,
ohlédneme-li se za měsícem říjnem – děti se ve
školce už dobře zabydlely, sblížily se s novými
kamarády, ale i s paními učitelkami. Začali nám
první akce, jako např. pojízdné „Kino do škol”
s promítáním podzimní pohádky plné zvířátek.
Kino mělo u dětí velký úspěch.

Také se ještě v předposledním říjnovém týdnu stihla připravit „Dýňová slavnost”, spojená
s dlabáním a vykrajováním dýní. Měl ještě následovat „Halloweenský karneval”, na který se
děti moc těšily. Bohužel však na karneval nedošlo, protože i naši školku postihla druhá vlna
pandemie covid-19 a musela se uzavřít.

Věříme však, že se brzy vše navrátí do starých
kolejí a všichni se ve zdraví sejdeme ve školce
a dokončíme tak naše halloweenské oslavy
a také slíbenou túru k památníku Karla Čapka,
kde chceme dětem předat diplomy za krásné
podzimní draky, které doma společně s rodiči
vyráběly a moc se jim povedly.
Kolektiv MŠ

NOVÝ SMĚR
Základní škola

... a máme to tady zase. Jako na jaře, tak i na podzim nás všechny ohrožuje covid-19.
Ve škole jsme byli jeden a půl měsíce a stihli jsme toho celkem dost.
30. září 2020 jsme se zapojili do Českého dne proti rakovině. Žáci třetího ročníku
prodávali žluté kytičky a byli velice úspěšní.
5.–9. října 2020 proběhl veselý a barevný týden.
Letos se opět zúčastníme celostátního projektu RecykloHraní. Prvním úkolem projektu bylo schéma zachycení koloběhu vody ve vodárenství. Žáci vytvořili schéma, do kterého zakomponovali
místo našeho regionu – tedy zdroj vody – vodní nádrž na pitnou vodu, vodárnu, vodojem a čistírnu odpadních vod. Do úkolu se zapojili žáci 3. ročníku, pro které byl projekt poučný a velmi je bavil.
Vzpomínka
Dne 12. 11. 2020 uplyne rok, kdy nás navždy opustila paní ředitelka Štěpánka Hoštáková, na kterou
stále vzpomínáme.
Dana Kunrtová
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Úspěch starohuťské slévárny
V nedávné době pracoval pan Aleš Svojitka ve
starohuťské slévárně na výjimečné zakázce.
Odlévali zde bronzovou plastiku umělce Davida
Černého, nazvanou „Quo Vadis?“, určenou pro
veřejné prostranství v německé Postupimi.
Jedná se o plastiku auta značky Trabant na nohách, symbolizující hromadný exodus východních Němců přes velvyslanectví Německé
spolkové republiky v Praze v létě a na podzim
roku 1989. Slévárenský závod ve Staré Huti
pokračuje již třetí generací Svojitků. Nyní však
zájem o toto mimořádné a starobylé řemeslo
klesá a noví učňové se těžce hledají. Výtvarníka Davida Černého známe jako tvůrce spíše
provokativních projektů – např. Miminka na
Žižkovském vysílači nebo nebo instalace Entropa v bruselské budově Rady EU při příležitosti českého předsednictví v roce 2009. Vznik
plastiky zachycují zajímavé fotografie.

Sbor dobrovolných hasičů
Mladí hasiči
Kroužek mladých hasičů, probíhá 4. rokem. Scházíme se každý pátek od 16. 30–
17.30 v místní hasičárně. Děti se seznamují s hasičskou technikou, učí se základy jednání v krizových situacích a první pomoci. Mladí hasiči dále nacvičují disciplínu požárního
sportu – útok.
Letos jsme se zúčastnili pouze jedné soutěže, a to domácí, která se konala u rybníka Strž. Naše
dvě družstva obsadila 3. a 4. místo.
V září naše řady rozšířilo 5 nových dětí, které se zapojují do činností stávajících kmenových členů.
Gabčo, Pepčo, Honzíku, Martínku, Daníku, Jony, Vojto, Mildo, Adámku a Marečku (maskote) .
Těšíme se na vás.
Kačena Petáková, Aleš Vandas

Sport – Národní házená
Stejně jako v ostatní sportech i v národní házené stačili házenkáři Staré Huti odehrát pouze část
mistrovských soutěží oblastního přeboru Středočeského kraje. Zbývající 2 kola se Spoji Praha
a v Bakově byla zatím odložena na neurčito.
Výsledky:
Řevnice Modřany Čakovice Březno
Bakov
Muži
24:20
B*19:10
B* 17:8
–––
–––
Ml. žáci
20: 5
–––
10:10
–––
–––
St. žáci
12:31
8:6
8:26
–––
–––
Ženy
–––
B* 10:9
B* 23:13
17:13
–––
Dorostenky
–––
20:15
30:12
29:12
–––
St. žákyně A
–––
21:7
26:2
32:0
–––
St. žákyně B
–––
25:1
20:5
24:2
–––
Ml. žákyně
–––
–––
--15:17
–––
Nadstavbový turnaj ml. žákyně – – –
7:28
1:12
–––
Koeduci
–––
20:10
17:14
–––
–––
* B týmy

Začátkem září se také uskutečnila v Bakově
nad Jizerou, za přísných hygienických opatření, tradiční utkání mužů a žen Čechy – Morava,
která jsou vyvrcholením sezony, protože se
utkávají nejlepší hráči a hráčky České republiky. V utkání mužů měla Stará Huť opět zastoupení, protože trenérem Čech byl Jirka Pešek.
Je to další ocenění a důkaz kvality jeho trenérské práce. Po vyrovnaném boji se z vítězství
nejtěsnějším rozdílem 19:18 radovali hráči
Moravy. V ženách se utkaly výběry oblastí Východ – Západ. Zvítězilo přesvědčivě družstvo
Západu, složené převážně z hráček Plzeňského kraje, 28:23.
j.s.
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