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Vážení spoluobčané, 
předvánoční čas bude letos vlivem epidemie covid-19 
jiný. Bude ale takový, jakých si ho každý z nás udělá. 
Řada z nás strávila nějaký čas doma, v nemoci, péčí 
o děti či blízké nebo na home office z důvodu omeze-
ných možností chodit do práce. Mnozí se tak spíše těší 
na uvolňování a dohánění restů než na adventní čas 
zklidnění a rozjímání. 
Dovolte mi přeci jen ještě trochu těch pracovních zpráv. 
Na radnici usilovně pracujeme na rozpočtu města 
na rok 2021. Letos nám vlivem epidemie poklesly příjmy 
o 24 milionů korun, a to již po započtení částečné vládní 
kompenzace těchto výpadků. Je to největší propad pří-
jmů za posledních 30 let. Výhled na rok 2021 není lepší, 
naopak. Podobně je na tom rozpočet státu, všech ostat-
ních měst, mnoha firem i každé rodiny. Při sestavování 
rozpočtu Dobříše musíme škrtat všechny možné plány 
na provoz i investice a každou korunu výdajů zvažovat. 

Dotýká se to nejen chodu města, ale i příspěvkových organizací: škol, školek, knihovny, kulturního 
domu. Co to znamená konkrétně? Především se nám nepovede opravit všechny ulice či budovy, 
které by to potřebovaly. Bude však pokračovat rekonstrukce Pražské ulice a navazujících chodní-
ků. Pustíme se konečně do budování Březové ulice, která je dlouhodobě v havarijním stavu. Zahá-
jena bude také celková rekonstrukce ubytovny Větrník, kde jsme na část nákladů již získali dotaci. 
V plánu máme také zahájení projektu celkové rekonstrukce Komenského náměstí. To je z větších 
investic vše, na víc bohužel nebudeme mít prostředky. I tak bude třeba tyto investice hradit z úvě-
rového rámce a v dalších letech postupně splácet. Zní to jako špatné zprávy? Není to bohužel vše. 
Díváme se také na příjmovou stranu rozpočtu. Uvažujeme o prodeji některých budov, abychom 

Jsme velká rodina a fungujeme úplně stejně jako 
každá jiná. Čas na nudu u nás ale rozhodně není
Velké rodiny jsou dnes raritou, přesto i takové 
u nás v Dobříši máme. Jednou z těch nejpočet-
nějších je rodina manželů Gatnarových s celkem 
8 dětmi. 
Maminka Zuzana pochází z Příbora, vystudovala 
VŠE a nyní je v domácnosti na mateřské dovo-
lené. Tatínek Pavel pochází z Opavy a studoval 
UK v Praze, dnes pracuje v oboru IT. Spolu se se-
známili už před 18 lety ve vlaku cestou na Moravu.
Na Dobříš se přistěhovali v roce 2007 s 1 dítětem 
a od té doby se naše město stalo jejich pravým 
domovem. 
Oba svoje děti milují a dnes jsou šťastní, že mají 
tak velkou a zdravou rodinu, přestože původně 

se jim o tolika dětech ani nesnilo. Z někdy ne-
věřících reakcí ostatních lidí ohledně velikosti 
jejich rodiny mají vlastně radost.
Právě maminku Zuzanu jsme požádali o spolu-
práci při tvorbě titulní fotografie prosincových 
Dobříšských listů. Proč? Protože vánoční svátky, 
které k nám nyní opět přicházejí, s sebou nesou 
symbol rodiny, lásky, klidu, míru a vzájemné to-
lerance. Právě v dnešní době je více než důleži-
té si připomenout, že zrovna rodina vám může 
přinést to pravé štěstí a bezpodmínečnou lásku. 

Při této příležitosti jsme se tak maminky této 
velké rodiny zeptali na pár otázek:

Byl to váš plán a přání mít tak velkou rodinu?
Já i manžel jsme původně chtěli 3–4 děti, ale po-
stupně se to změnilo až na 8.
Představíte nám všechny vaše děti a řeknete, 
jak každé z nich vnímáte?
Nejstarší Eliška studuje nyní obor hotelnic-
tví na SŠ v Praze, ráda kreslí, poslouchá hud-
bu a  tančí. Spoustu času tráví venku s přáteli 
a kamarády. Doma nám z dětí nejvíc pomáhá. 
Je spolehlivá a cílevědomá.
Maruška navštěvuje 7. třídu, dlouhou dobu se 
věnovala závodnímu aerobiku, ráda čte, poslou-
chá hudbu a hraje na ukulele. Je přátelská a té-
měř vždy dobře naladěná. 
Vojta chodí do 5. třídy. Rád píše a kreslí příbě-
hy a hraje fotbal. Má velmi bujnou fantazii a je 
hodně aktivní. Je velmi kamarádský a nikdy ne-
odmítne pomoc. 
Jindra je ve 2. třídě. Rád čte, plave a hraje ša-
chy. Chodí cvičit do orlovny. Je citlivý, vnímavý 
a mazlivý.
Ondra je předškolák. Velmi se zajímá o vesmír, 
hlavně o planety a vše, co s tím souvisí. Rád po-
zoruje noční oblohu a staví z lega. Těší se do 
školy, je kamarádský, nekonfliktní a veselý ro-
zumbrada. 
Fíla začal v září chodit do školky. Má rád vlaky 
a železnice. Jeho vtipné hlášky nás dokážou po-
každé rozesmát. 
Lucinka je velmi živé batole, které zkoumá svět 
a začíná povídat. Velmi ráda už teď pomáhá 
s domácími pracemi.
Amálka je nejmladší člen naší rodiny. Ráda se 
chová, začíná se usmívat a zvědavě se rozhlíží.
Jak reagovaly nejstarší děti na další souro-
zence?
Děti se těšily. U dvou nejmladších byla obrovská 
radost, že budou mít sestřičku. 
U kterého dítěte to pro vás byl největší zlom 
a rozdíl?
Pro mě byl největší rozdíl 3. dítě, protože jsem 
měla pocit, že mě už nic nemůže překvapit. 
Jak zvládáte běžný den, vaření, úklid, rozvoz 
dětí do škol, nákupy a další věci?

takovým mimořádným příjmem pokryli mimo-
řádný výpadek příjmů. Od nového roku bude 
zvýšen poplatek za odpad, aby alespoň částeč-
ně pokryl vzrůstající náklady za svoz a likvidaci 
odpadů. O tom, jak nakonec bude rozpočet na 
r. 2021 vypadat, bude rozhodovat zastupitel-
stvo města 10. prosince.
I přes omezení chceme, aby naše město bylo 
dobrým místem k životu. Budeme hledat mož-
nosti, jak s omezenými zdroji i nadále prostředí 
města zlepšovat. Chystáme se například zpří-
stupnit jedlový hájek za domovem seniorů či 
upravit břeh Papeže, aby se tam snáze mohly 
koupat děti. 
Vážení spoluobčané, letošní rok nebyl snadný. 
Řada z nás musela ze dne na den měnit své 
plány, přizpůsobovat se, přemýšlet nad dříve 
samozřejmými věcmi. V době epidemie se uká-
zalo, že si v Dobříši umíme pomoci. To dokázali 
například skauti či v poslední době bleskový 
nábor dobrovolníků do Masarykova sanatoria 
či domova seniorů. To vše mě naplňuje jisto-
tou, že i nové výzvy společně zvládneme. Přeji 
Vám krásné a veselé Vánoce a šťastný nový rok.

Pavel Svoboda, starosta
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Úplně stejně jako každá jiná rodina s dětmi (smě-
je se maminka Zuzana). Vše přicházelo postupně 
a jenom se mírně uzpůsobovalo potřebám dětí 
podle jejich věku. Běžný den mi přijde hodně 
podobný jako v době, kdy jsme měli 3 děti. 
Pro celou rodinu běžně vaříme jenom o víken-
dech a o prázdninách. Je potřeba větší množství 
surovin a času na jejich zpracování, pokud vaří 
jenom jeden. V úklidu nevidím vůbec žádný 
rozdíl, tam záleží spíš na velikosti domu, a jestli 
jsou v rodině malé děti. Spíš mi postupně prá-
ce ubývá, jak děti rostou a zapojují se do péče 
o domácnost. Nejvíce je počet dětí znát na hro-
madě prádla k praní a množství nádobí na umy-
tí. Nákupy řeším cestou ze školy případně večer. 
Počítali jste s tak velkou rodinou při stavbě 
domu nebo musíte nyní řešit postupné úpravy?
Dům jsme plánovali pro čtyři děti. Rozšíření domu 
nás nejspíš brzy čeká. V době uzavření škol, kdy 
trávíme celé dny doma, už je nám tu těsno…
V letošním roce už nás podruhé potkal nou-
zový stav a s ním spojená distanční výuka 
dětí. Mnoho rodičů, kteří mají třeba „jen“ 
dvě děti, řešilo, jak se s nimi doma učit a jak 
plnit zadané úkoly. Prozradíte nám, jak jste 
tohle zvládli zorganizovat u vás doma?
V každém případě to bylo a je náročné. Z mého 
pohledu velmi záleží na přístupu školy a učitelů. 
Na štěstí se naše škola velmi rychle adaptovala 
na danou situaci a snažila se co nejvíce usnadnit 
domácí výuku. 
Na jaře jsme měli doma všechny děti, kdy nej-
mladší neměla ještě ani 1 rok. Bylo potřeba ně-
jak zorganizovat výuku čtyř školáků – 1., 4., 6. 
a 9. třída, a k tomu péči o 3 mladší děti. Většina 
výuky probíhala zadáváním úkolů přes internet, 
postupně se přidávala i online výuka hlavně  

cizích jazyků. Bylo potřeba se s dětmi učit, po-
máhat a dohlížet, aby každý zvládl vše, co měl. 
Na podzim bylo vše, co se týče výuky jednoduš-
ší, protože všichni už jsme měli zkušenosti z jara 
a děti zůstávaly doma postupně. Online výuka 
probíhá v mnohem větším rozsahu a  úkoly 
zvládají děti z velké části plnit samostatně s do-
hledem a občasnou pomocí. Také nám hodně 
pomohlo, že zůstala otevřená mateřská škola. 
Oproti jaru jsme víc řešili místo, aby měl každý 
co nejvíc soukromí a klidu. V září se nám naro-
dila Amálka, a proto mají děti méně klidu na 
učení. 
Pomáhají vám s dětmi babičky a dědečkové?
Vzhledem k velké vzdálenosti prarodiče pomá-
hají hlavně o prázdninách, kdy k nim děti mů-
žou přijet. 
Jezdíte všichni společně na dovolenou?
Na společné dovolené jezdíme hlavně v zimě na 
hory. V létě občas vyrazíme na kratší dovolenou 
do zahraničí.
Co máte nejraději na životě s velkou rodinou?
Různorodost, není čas na nudu. Každé dítě nás 
dokáže něčím překvapit. Je úžasné sledovat, jak 
se navzájem učí různým věcem, vycházet spo-
lu, pomáhat si, a jak se postupně rozvíjí jejich 
osobnost.
Máte někdy čas jen sami na sebe?
Mít čas jenom na sebe je u velké rodiny nutnost. 
Já si občas vyrazím na návštěvu ke kamarádce, 
na nákupy do Prahy, manžel vezme všechny děti 
na výlet nebo na prázdniny. 
Manžel si většinou večer přečte knížku nebo vy-
razí ven s kamarádem. 
Bez dětí společně trávíme čas výjimečně, když 
pohlídají babičky. To pak rádi vyrazíme na večeři 
nebo do divadla. 

Nyní se nám blíží vánoční svátky. Jak u vás 
probíhají přípravy, pečení cukroví, nakupo-
vání dárků, zdobení domu, vánočního stro-
mečku a samotný Štědrý den?
Nad dárky začínáme přemýšlet už v září. Na-
kupujeme většinou na začátku listopadu, 
a hlavně přes internet, aby se přípravy rozpro-
střely do co nejdelšího časového období. Ba-
lení dárků probíhá postupně po večerech, jak 
přicházejí jednotlivé balíčky, aby se nestalo, 
že je některé z dětí náhodou objeví. Výzdobu 
děláme na začátku adventu, kdy začínáme 
i  pomalu péct cukroví společně s nejstaršími 
dětmi. Během adventu navštěvujeme vánoč-
ní akce, jako je Vánoční cinkání, Mikulášská 
nadílka, rozsvěcení vánočního stromu na ná-
městí, vánoční trhy. 1–2 dny vrcholí přípravy 
na slavnostní den, kdy pečeme vánočku, vyrá-
bíme svícny z jablek a večer s nejstaršími dět-
mi zdobíme stromeček, aby bylo překvapení 
pro malé děti. Poslední večer před Vánoci patří 
přípravám bramborového salátu, rybí polév-
ky a ryby. Štědrý den probíhá v  mírné ner-
vozitě dětí, které se nemůžou dočkat večera. 
Díváme se na pohádky, jdeme na procházku. 
Večeři míváme kolem 16.30, následuje krátká 
procházka a poté už tolik očekávaná nadílka 
od Ježíška. Večer si užíváme klidu, pustíme si 
nějakou pohádku nebo si povídáme. Vánoční 
svátky trávíme různě. Někdy jsme sami doma, 
jindy přijedou prarodiče k nám nebo my jede-
me na návštěvu k nim. 
Co byste řekli, že je nejdůležitější pro rodinu 
v dnešní době?
Umět si dobře rozdělit a naplánovat čas, který 
věnujeme dětem, partnerovi a sobě. 

Zpracovala DH

Dobříšské listy vydávají manželé Frankovi  
více jak 25 let
CD STUDIO – grafické a reklamní studio patřící 
manželům Frankovým spolupracuje s městem 
Dobříš již více jak 25 let při vydávání tištěné 
a  dnes už i online formy Dobříšských listů. 
První číslo pod hlavičkou jejich studia vyšlo 
v říjnu 1995.

Jak vzpomínáte na první spolupráci s městem 
Dobříš a tvorbu prvních Dobříšských listů?
Spolupráce s městem byla za ta léta vždy pří-
jemná a na dobré úrovni. Jsme rádi, že se spo-
lečně podílíme na přípravě Dobříšských listů. 
Vždy jsme byli schopni se navzájem domluvit 

na obsahu a celkové podobě. Od samého počát-
ku až do konce roku 2016 jsme na přípravě Dob-
říšských listů spolupracovali s jejich redaktorkou 
Jindřiškou Kastnerovou. Postupem času jsme se 
stali přáteli a vždy jsme oceňovali její profesio-
nalitu, zkušenosti, nestrannost a odhodlání.

Jaký je postup zpracování Dobříšských listů?
Je pro nás důležité, aby čtenář dostal všechny 
informace v přehledné a čtivé formě. To samo-
zřejmě obnáší práci několika lidí, kteří se na pří-
pravě Dobříšských listů podílí.
V první řadě je to redaktorka. Nyní zastává tuto 
pozici paní Denisa Havlíčková, která má na sta-
rosti obsahovou stránku DL. Zpracovává pří-
spěvky na dané téma, připravuje náplň jednot-
livých rubrik, přijímá příspěvky od přispěvatelů 
– zastupitelů, městských odborů, občanů, škol, 
spolků a organizací. Dále je to korektorka, paní 
Erika Čapková, která před sazbou příspěvků pro-
vede pravopisnou korekturu textů. 
Když jsou všechny příspěvky připraveny, jsme 
na řadě my. Naší prací je zpracování a výsled-
ná podoba jednotlivých čísel Dobříšských listů. 
Graficky se upravuje text a fotografie tak, aby 
jednotlivé příspěvky a rubriky na sebe dobře na-
vazovaly, aby byly příspěvky i jednotlivé stránky 
přehledné, aby se v nich čtenáři dobře orientovali.  
S obsahem je potřeba pracovat, někdy musíme 
několikrát příspěvky posouvat a někdy se i po-
prat s místem, které na daný příspěvek nebo 
rubriku potřebujeme, a zrovna ho nemáme… 
Prostě upravit a dostat všechny příspěvky do 
připravovaného vydání.

pokračování na straně 4
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pokračování ze strany 3
Jakmile je toto úspěšně splněno, dostane redak-
torka a korektorka k náhledu a připomínkám 
„první náhled“ DL. Připomínky a úpravy zapra-
cujeme a po odsouhlasení finální verze připraví-
me data k tisku. Po vytištění jsou DL rozváženy 
na distribuční místa v Dobříši a Staré Huti.
Jak jistě víte, součástí Dobříšských listů je Nový 
směr. Ten přináší informace, zprávy a novinky ze 
Staré Hutě. Na jeho přípravě se podílí další dvě 
úžasné ženy, paní Kristina Váňová a paní Marie 
Guillennová. Paní Váňová je nejdéle aktivně pů-
sobící redaktorka.

Jak se vyvíjela grafika Dobříšských listů? 
Úprava vzhledu vychází od Vás, nebo je na 
vedení města či redaktorovi?
Grafická podoba novin je na nás, ale samozřejmě 
se k podobě vyjadřuje i vedení města. Probíhají 
schůzky, kde probíráme představy nebo nové 
možnosti. Grafická podoba Dobříšských listů se 
také odvíjí od jednotného vizuálního stylu měs-
ta a přizpůsobuje se aktuálním trendům. Stejně 
tak každé nové vedení radnice může k prezenta-
ci města v DL přistupovat odlišně. Výsledek ale 
musí být hlavně příjemný pro čtenáře.

Co bylo a je nejtěžší na přípravě městského 
měsíčníku?
Co bylo nejtěžší? Možná začátky, kdy bylo vše 
nové. Když začínáte s novým projektem, tak 
většinou nejde vše tak hladce, jak si představu-
jete, a je potřeba vychytat nedostatky a poučit 
se z chyb. 
Co je nejtěžší? Nejde přesně říct, co je nejtěžší. 
Pokaždé je to výzva . Máte určitý rozsah pří-
spěvků, máte daný čas na přípravu, je potřeba 
dodržovat termíny, a s tím se musíte nějak po-
pasovat, bez ohledu na to, zda je víkend, svátek 
nebo jedete na dovolenou. 

Kdy a proč vznikla elektronická verze Dobříš-
ských listů a kdo byl jejím iniciátorem?
Stránky s Dobříšskými listy na internetu vznik-
ly poměrně brzy, hned jak se internet stal 
dostupným. Je pravda, že se jednalo o jed-
noduché stránky, které víceméně nabízely 
možnost stažení celých novin nebo přečtení 
jednotlivých stran. Současná podoba stránek, 
kde jsou kromě archivu i jednotlivé příspěvky 
v podobě, jak jsme zvyklí, byla spuštěna v roce 
2017. Cítili jsme už nějakou dobu, že si DL za-
slouží modernější vizuální stránku a čtenáři 
více možností. Například poskytnout přehled-
né vyhledávání a návrat v čase ke starším pří-
spěvkům. Už byla otištěna spousta zajímavých 
článků, které je škoda zapomenout. Nápad 
vzešel z naší strany. Ve chvíli, kdy stránky byly 

téměř připravené, přišel nezávisle i impulz 
z radnice. Stačilo potom několik schůzek, kde 
se doladily vzájemné představy, a  stránky se 
mohly spustit. 

Pohled na tituly Dobříšských listů z minulých 
let je zajímavý. Jaký byl jejich vývoj z hledis-
ka obsahu a počtu stran, nákladu, ekonomic-
ké stránky a návštěvnosti online verze Dob-
říšských listů?
Tak to je téma na dlouhé povídání. Zkusíme 
to vzít stručně. Vývojem DL procházejí stále 
a  dnes se při pohledu na první čísla musíme 
pousmát. Noviny a časopisy jsme připravovali 
pro různé klienty, včetně úřadů obcí a měst. 
Během doby jsme zainvestovali a vybavili 
vlastní ofsetovou tiskárnu s knihárnou. Bylo 
nám líto, že Dobříš měla jen na kopírce vytiš-
těných pár černobílých stránek A5. A tak jsme 
to zkusili změnit. Zvětšili jsme formát novin na 
A4, rozšířili rozsah stran, více stran = více infor-
mací pro čtenáře. Obálka byla tehdy dvouba-
revná (to bylo v té době něco ). A hlavně se 
zvýšil náklad až na současných 3  500 výtisků. 
Postupem doby jsme přešli na křídový papír 
a plnobarevný tisk…
A co se týče ekonomické stránky, noviny jsou 
závislé na inzerci. Určitou částí se na financování 
podílí město Dobříš a obec Stará Huť, to ovšem 
na pokrytí všech nákladů nestačí. 
Webové stránky DLonline.cz logicky doplňují 
tištěnou verzi novin a počet čtenářů každý mě-
síc stoupá. U tištěné verze se čtenářům dostává 
jedenkrát za měsíc souhrnný přehled o celko-
vém dění. Naopak u webových DL mají čtenáři 
možnost se kdykoli rychle dostat ke konkrétním 
příspěvkům, které je zajímají. 

Máte nějak rozdělenou práci na Dobříš-
ských listech mezi sebou a jak moc Vám za-
sahuje pracovní život do toho soukromého?  
Shodnete se na všem a nenosíte si práci 
domů, nebo je to naopak?

Na přípravě se podílíme oba a málokdy se ne-
shodneme . I když v kanceláři sedíme kousek 
od sebe, stane se někdy, že až doma, v klidu, 
máme čas si promluvit o nějakém nápadu, vizi 
nebo problému… Práci si domů nosíme, někdy 
jen v hlavě, v myšlenkách, někdy třeba v kap-
se na flash disku, pokud zakázku nestihneme 
v práci dodělat.
Do týmu jsme letos přibrali i dalšího člena 
rodiny, naší dceru Lucku, která se při studiu 
vysoké školy podílí na chodu DL online a face-
booku. 

Vidíte v Dobříšských listech nějaký nevyuži-
tý potenciál, na kterém budete chtít v příš-
tích letech pracovat? 
Limity se dají vždy posouvat dál. Myslíme si, že 
noviny poskytují to, co se od nich momentálně 
očekává, ale i co si mohou udržitelně dovolit. 
Na  potřeby reagujeme průběžně. Kde ale vidí-
me potenciál, jsou webové stránky DL online. 
Velké množství příspěvků jedenkrát za měsíc 
může být na čtenáře najednou velký nápor. 
Některé příspěvky pak mohou zapadnout nebo 
ztratit svoji důležitost. 

Co Vám za těch 25 let udělalo při práci na 
Dobříšských listech největší radost?
Musíme říct, že těch 25 let uteklo jako voda. 
Když porovnáme listy z roku 1995 s těmi součas-
nými, je to samozřejmě obrovský rozdíl. Je vidět 
velký kus práce všech, kteří se na nich podíleli 
a podílí. Máme radost, když si můžeme listy po 
vytištění jako první prohlédnout, vlastně i zkon-
trolovat. Říct si, že je vše v pořádku a že se číslo 
povedlo. Ovšem nejvíc nás těší, že čtenáři mají 
o Dobříšské listy a o informace v nich neustále 
velký zájem. Stává se nám, že při rozvozu aktu-
álního čísla nám berou noviny natěšeně z rukou, 
ještě než je stačíme donést do stánku. To nás ne-
smírně těší a naplňuje pocitem dobře odvedené 
práce.

Obálky 
DL 
 

1995 
– 

2020
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Dovolte nám, abychom na závěr poděkovali 
všem, kteří s námi během těch 25 let na Dobříš-
ských listech spolupracovali. Za jejich pracovní 
nasazení, zkušenosti, profesionalitu, inspiraci 
a životní optimismus. Dobříšským listům bychom 
chtěli popřát hodně kvalitních, objektivních a za-
jímavých článků, a hlavně spokojené čtenáře. 

Krásné prožití večera splněných přání, svátků 
vánočních a do nového roku 2021 vše nejlepší, 
hlavně hodně zdraví Vám všem přejí Petra a Sta-
nislav Frankovi. 

Shrnutí:
První číslo vyšlo v říjnu 1995 a mělo celkem 
12 stran. Od roku 1996 do roku 1999 byla sou-
částí DL příloha Novoknínského zpravodaje. 
Od roku 1996 dosud je součástí DL také příloha 
Nového směru obce Stará Huť. Na Dobříšských 
listech se za celou dobu podílelo 7 redaktorů 
a 2 korektoři. Nejdéle spolupracující redaktor – 
od roku 1996 doposud. Redaktor, který se podí-
lel na přípravě DL nejkratší dobu – 1 vydání. 
Nejrozsáhlejší číslo mělo celkem 50 stran vč. 
přílohy. DL změnily svou obálku 7krát. DL zatím 
vyšly celkem 277krát.

Advent a Vánoce 2020
Prostor k zamyšlení a k meditaci v adventní 
době nabízíme v kostele v Dobříši (za dodržení 
platných hygienických nařízení):
každé úterý od 1. 12. ráno od 6.15 do 7.00 (rorá-
ty), každou sobotu od 5. 12. od 10.00 do 12.00.
Betlémské světlo 23. 12. Pokud se tato akce 
uskuteční, bude možné vyzvednout si světlo 
z Betléma na prahu kostela v Dobříši (u zámku) 
v době od 14.30 do 15.00 a pak u vstupních dve-
ří do Pastoračního centra sv. Tomáše v době od 
15.10 do 17.30.
Na Štědrý den 24. 12. od 12.30 do 15.00 bude 
možné navštívit kostel v Dobříši a podívat se na 
jesličky. Od 13.00 do 15.00 bude „setkání u jesli-
ček“ se zpíváním koled (pokud to bude možné 
podle PES).
Konání bohoslužeb o Vánocích bude zveřej-
něno na internetových stránkách www.far-
nostdobris.cz, na www.dobrisskoaktualne.cz, 
na stránkách města a na nástěnkách kostelů 
a PCSvT (podle odpovídajícího PES stupně).

Přejeme všem pokoj a trpělivost v této neleh-
ké adventní době, hodně radosti a lásky nejen 
o Vánocích a velikou naději do nového roku!

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

Za Pastorační centrum sv. Tomáše 
Ludmila Musilová

Vánoční slovo pátera Angela aneb Jiné Vánoce
Letošní Vánoce budou jiné, tak jako jiný byl celý letošek: jiný školní rok, jiný způsob práce (u mno-
hých „home office“), jiný způsob prožívání vztahů (méně osobně, více „online“). Tak proč nekoruno-
vat tento rok a nezkusit „jiné Vánoce“?
V čem budou jiné? Určitě v tom, že nadále budou platit určité restrikce. 
V čem mohou být jiné? Jiné mohou být v tom, že je zkusím prožít jinak: takové alternativní Vánoce. 
Koneckonců mnozí z nás bývali často rozpačití a unavení z dosavadního prožívání těchto svátků: ho-
rečnatá snaha o pokojnou, slavnostní atmosféru, nadměrná očekávání od druhých (jak děti budou 
hodné, jak budeme spolu „v pohodě“), nebo dokonce od sebe (jak musím obšťastnit celou rodinu) 
se snadno zvrátily ve zklamání, hádky, vypjatý Štědrý večer. Někdy pak přicházela spontánní otázka: 
„Jsou to ty Vánoce, po kterých toužím?“, „Jsou to svátky lásky a pohody, anebo křečovitosti a kon-
zumu?“

Letošní pandemie nás může inspirovat k novému pohledu na vánoční svátky: Co je prožít jinak? 
Ne podle hesla: „Užijme si tyto Vánoce“, ale „Ať si tyto Vánoce užijí aspoň trochu ti, kteří si život ne-
užívají“, „Ať mají Vánoce i ti, kteří nemají ani Vánoce, ani normální život“. Během adventu nemusím 
složitě shánět to, co (náhodou) ještě stále nemají moji nejbližší (neskončí to pak náhodou tak, že po 
dvou dnech nebudou vědět, kde ten skvělý vánoční dárek mají?). Co tak obdařit ty, kteří budou sku-
tečně vděční za nečekaný dar? Místo hledání nejoriginálnějšího dárku, proč neobdařit originálním 
způsobem… někoho, kdo nemá ani všední věci potřebné k životu?
Věřím, že takové Vánoce přinesou radost novou, nevšední, opravdu sváteční, protože mimořádnou: 
budeme prožívat radost z toho, že uděláme něco nového. Radost z toho, že obdaříme někoho „jen 
tak“, protože mu chceme zlepšit život. Obdaříme někoho, kdo nám ani nemůže poděkovat, protože 
o nás nebude vědět. Obdaříme, protože chceme dávat kapky dobra tam, kde je „suchopár a poušť“. 
Přineseme záblesky světla tam, kde je šeď a tma.
Krásné, nevšední a nejoriginálnější Vánoce vám přeji!

P. Angelo

Pane faráři, co je typické pro vánoční svátky v dobříšské farnosti?
Pro vánoční svátky jsou typické především bohoslužby… ale vlastně 
ty nejsou přímo typické pro naši farnost – ano, patří k jádru svátků, ale 
nejsou tím „dobříšským specifikem“. Tím jsou jiné akce, především Bet-
lémské světlo, které přinesou skauti pár dní před Vánocemi: sejdeme se 
v kostele, kde si nejprve povíme pár slov o symbolu světla, např. ve smy-
slu, že se skauti za chvíli rozejdou do města a budou zapalovat svíčky 
a lucerničky všem těm, kdo budou chtít (nepatrný plamínek z Betléma, 
kde se narodil Ježíš, se předává dál, a tím se „rozmnožuje“ a zaplavuje 
naši zem). Je to velmi milá akce, která trvá vlastně o něco déle než těch 
pár minut v kostele: Betlémské světlo zůstává v kostele, kam přicházejí 

lidé s lucerničkou, aby si ho taky vzali domů. Právě loni jsem zůstal ještě několik hodin v otevřeném 
kostele, kam nepřetržitě přicházeli místní, aby si zapalovali svíčku u Betlémského světla: pro mě to 
byla hezká zkušenost pozdravit a trochu poznat mnoho nových lidí.
Další větší akce je odpoledne 24. 12., malá bohoslužba pro děti. Není to přímo mše, ale krátká mod-
litba s přizpůsobenou promluvou pro ty menší, s kytarovými písněmi a žehnáním na konci: každý, 
kdo chce, může přijít dopředu a přijmout požehnání. Na tuto akci chodí standardně mnoho lidí, 
kteří jinak do kostela nechodí – loni jsem si všiml, že počet účastníků stoupá rok od roku. Velmi milé!
Půlnoční a další bohoslužby patří ke standardu, a tak můžeme popsat poslední typickou akci, a tou 
je inscenace „Živý Betlém“: tématem je putování těhotné Marie s Josefem až do Betléma. Cestou 
se k nim přidávají další „sympatizanti“ (i z řad neúčinkujících, dobříšských návštěvníků): začíná se 
před kostelem a poputuje se kaltánku u pastoračního centra, kde se u pomyslných jeslí shromáždí 
nazaretská rodina a ti, kdo přišli podívat se na narozené dítě. Celá tato cesta je obohacena krátkými 
dialogy a písněmi. 

pokračování na straně 6

PF2021
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Vánoční slovo pátera Angela aneb Jiné Vánoce
pokračování ze strany 5
Jak Vy sám vnímáte Vánoce a samotný Štědrý večer? 
Hmmm… tak Vánoce jsou pro mě velmi hektické tím, že mám několik bohoslužeb za sebou, a to 
už několik let (zpravidla kolem 7 bohoslužeb 24. 12. a 25. 12.). Takže se moc nezastavím! Proto se 
snažím trávit Štědrý večer sám, abych se připravil na oslavu Vánoc – a připravil nějaké povzbuzení 
pro ty, kdo přijdou na mši.
Musím přiznat, že skoro každý rok mě někdo zve domů právě na Štědrý večer (rodiče už nemám, 
proto „nemám s kým slavit Vánoce“), ale já to vždycky odmítám s tím, že se dostavím někdy v násle-
dujících dnech. Kromě praktického důvodu, který jsem právě uvedl, je ještě jeden: v ten večer mys-
lím na všechny ty, kdo jsou sami, bez domova, na ulicích. Znovu a znovu prožívám, že první Vánoce 
před 2000 lety byly takhle prosté, právě pro ty, kteří byli na okraji společnosti. A na všechny tyto lidi 
myslím v modlitbě. Štědrý večer je tak zvláštní příležitostí, abych se s nimi solidarizoval.

Zpracovala DH

O vánočních svátcích u evangelíků popisuje 
Mgr. Jaroslav F. Pechar:
Jak probíhají vánoční svátky a samotný Štěd-
rý den u evangelíků?
Asi se to neliší od zbytku národa, protože tra-
dičně křesťanské vánoční zvyky se staly sou-
částí běžné kultury. Tradiční půst na Štědrý den 
(pravda – zlaté prasátko nevyhlížím!) zakonče-
ný večer rybí polévkou a obalovaným kaprem. 
Rodina je pohromadě, stromeček, dárky, zpí-
vání koled… „Půlnoční“ k evangelické tradici 
moc nepatří. Když už, tak se dělá v podvečer. 
Ale hodně evangelíků zajde na půlnoční ke ka-
tolíkům, tady chvála Bohu za ekumenu. Na Boží 
hod jdeme ráno opět do kostela, to bývá zpravi-
dla kostel nejplnější v roce.

Co pro Vás osobně Vánoce znamenají a jak 
předáváte jejich poselství svým věřícím?
První, co mne jako faráře napadne, je „práce“. 
Ale je to práce radostná. Vánoční příběh je vy-
právění o Boží lásce, která přichází za lidmi. My-
slím, že tohle si potřebujeme opakovat všichni, 

že nás má někdo rád, že je ochoten za námi za-
jít, aby nás povzbudil, potěšil. Aby nám pomohl. 
Tohle potřebovali slyšet chudí pastýři i bohatí 
mudrci od východu. Nejsme v tomto světě sami 
a od těch prvních Vánoc je to úplně „hmatatel-
né“, že už nikdy sami nebudeme. I do zapadlé 
stáje kdesi na periferii Římské říše Bůh přišel – 
tak můžeme mít naději, že přijde i za námi.
Může přicházet v každém z nás. Tohle se nám 
snaží nějak naznačit vánoční dárky. O Vánocích 
jsme byli všichni obdarováni narozením Spa-
sitele. Dostali jsme dárek. Tuhle radost se teď 
svými dárky snažíme šířit dál. Tak se bude radost 
šířit po světě stále víc. 

Jak si připravujete vánoční kázání?
Jako každé jiné – čtu si Bibli a přemýšlím, čím 
žijí lidé, kteří budou sedět v kostele. Příběh z Bi-
ble a  životní příběhy těch lidí se někde potka-
jí – a  právě o tom, v čem se potkají, o tom se 
snažím mluvit. Jeden teolog řekl, že farář má 
mít při psaní kázání v jedné ruce Bibli a v druhé 
ruce noviny. Aby jeho kázání vycházelo z té dva 

tisíce let staré Bible, ale mluvilo o tom, čím žijí 
lidé dnes.

Co Vám přijde jako nejdůležitější myšlenka 
do dnešní doby, kterou budete chtít ve svých 
letošních vánočních kázáních zmínit?
Myslím, že letošním velkým tématem bude 
osamocenost, oddělenost. Epidemiologická 
opatření na dlouhou dobu zabránila lidem v se-
tkávání. Vánoční příběh mluví o opačné zkuše-
nosti. Stačí si prohlédnout jakýkoliv Betlémek – 
v jednu chvíli se tam setkávají mladí i staří, chudí 
i bohatí. Lidoví autoři Betlémků se pak snažili do 
těch scenérií „propašovat“ své současníky, a to 
je velice dobře. Správně poznali, že do toho vel-
kého společenství okolo narozeného Spasitele 
patříme všichni.

A na konec poprosím o upřesnění, jak budou 
probíhat letošní bohoslužby, případně kde 
lidé najdou informace, zda plánujete napří-
klad nějaké online vysílání apod. 
V tuto chvíli netrpělivě očekáváme rozhodnutí 
vlády, tedy především odpověď na otázku, v ja-
kém počtu se budeme moci sejít, nakolik bude 
povolen zpěv, divadlo s dětmi… Na Dobříši jsou 
naplánovány bohoslužby 25. 12., 1. 1. a o všech 
nedělích, ale vzhledem k omezením je potřeba 
se předem přihlásit u sestry kurátorky Vojkův-
kové. 
Podrobnosti lze najít na http://dobris.evangnet.cz.
Mám na starosti nejen Dobříš, ale i svůj domov-
ský sbor v Praze-Braníku. Branické bohoslužby 
(24. 12. od 16.00, Boží hod a každá neděle 9.30) 
přenášíme online již delší dobu na Facebooku 
(https://www.facebook.com/jaroslav.f.pechar) 
a JitSi (https://meet.jit.si/CCEBranik) a v záznamu 
dáváme na YouTube (na https://www.youtube.
com/user/1972JFP/videos). Božíhodové branic-
ké bohoslužby bude přenášet Český rozhlas 2. 

Zpracovala DH

Prodejna ryb  
Colloredo-Mannsfeld, spol. s r. o.
Rybu na váš vánoční stůl pořídíte v Dobříši již tra-
dičně na sádkách rodiny Colloredo-Mannsfeld:

16. 12. – 20. 12. 
10.00–16.30 (živá ryba s možnou kuchyňskou 
úpravou na místě)
21. 12. – 23. 12. 
10.00–16.30 (pouze filety, hlavy, vnitřnosti)
21. 12. – 23. 12. – VENKOVNÍ STÁNEK
10.00–16.30 (živá ryba, možnost zpracování)

Adresa: Sádky Dobříš, ul. Partyzána Svobody 17, 
263 01 Dobříš. Vedoucí střediska: Jindřich Kučina. 
Mobil: +420 702 176 203.

Vánoce s Českobratrskou církví evangelickou 
v Dobříši
Tento sbor Českobratrské církve evangelické vznikl už roku 1851 v nedaleké obci Rybníky, kde si teh-
dy vybudoval i vlastní kostel (nyní v soukromém vlastnictví). Nynější kostel v Dobříši byl postaven 
v roce 1937 a v 90. letech 20. století byla v jeho těsném sousedství vybudována nová farní budova.
Duchovním správcem dobříšského sboru je od roku 1999 farář Mgr. Samuel Hejzlar ml., který je 
v současné době v pracovní neschopnosti. Nyní je tedy dočasně zastoupený Mgr. Jaroslavem F. Pe-
charem. V čele sboru stojí také kurátorka Mgr. Kateřina Vojkůvková. Sbor Českobratrské církve evan-
gelické v Dobříši má nyní 151 členů. 
Za normálních okolností se v dobříšském evangelickém kostele konají každou neděli od 10.30 hod. 
bohoslužby, každé úterý se zde provozují od 18.00 biblické hodiny pro dospělé a v pátek odpoledne 
biblické programy pro děti. 
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Provozní doba MěÚ Dobříš o vánočních svátcích

Vzhledem k nejasné situaci ohledně dalšího 
vývoje bezpečnostních opatření v důsledku 
pandemie covid-19 v České republice v době 
uzávěrky příspěvků do Dobříšských listů zde 

nemůžeme uvést přesnou provozní dobu MěÚ 
Dobříš a dalších městských organizací v době 
vánočních svátků. 
Pro aktuální informace proto prosíme sledujte in-
ternetové stránky města (www.mestodobris.cz), 
městských organizací (Dokas, Městská knihovna 
Dobříš, Kulturní dům Dobříš a Muzeum a archiv 
města Dobříše) a facebookový profil (Město Dob-
říš – oficiální stránka), kam budeme aktuální in-
formace přidávat.
 
Ve středu 23. 12. 2020 však bude MěÚ Dobříš 
z technických důvodů zcela uzavřen, proto mi-
mořádně rozšíříme úřední hodiny v úterý 22. 12. 
2020 od 12.00 do 17.00 hod. 
Děkujeme za pochopení.

Kolektiv MěÚ Dobříš

Co nesmí chybět u pana starosty na Vánoce? 
„Na Vánoce u nás doma nesmí chybět vrbový ad-
ventní věnec, který zdobí moje žena. Loni vypadal 
takto,“ prozradil Pavel Svoboda. (Foto 1)

Co považujete na Vánocích za to nejkrásněj-
ší? „Nejkrásnější Vánoce jsou, když se sejde široká 
rodina, potkají se generace, prarodiče, rodiče, děti, 
vnoučata. Ne všichni máme stále možnost sejít 
se se svými milovanými blízkými, važme si každé 
společné chvilky, která je nám dopřána. Uchovej-
me, upevněme si víru, že poctivá práce, slušnost 
a respekt ke svobodě se stále vyplatí. Přeji všem 
pokojné vánoční svátky. Neztrácejme naději, zase 
bude líp,“ posílá svůj vánoční vzkaz paní mís-
tostarostka Dagmar Mášová. (Foto 2)

Kdy u Vás doma začínají Vánoce a jak je s ro-
dinou trávíte? „Prvním poslem Vánoc je u  nás 
tradičně světlo z Betléma, které u nás ‚bydlí‘ vždy 
již cca týden před Vánoci. Tedy od té doby, co jej 
skauti rozváží vlaky po republice (Foto 3). Dřív 
jsme si dělali legraci, že zatímco u ostatních lidí 

plave ve vaně kapr, u nás je v ní Betlémské svět-
lo,“ říká radní města Miroslav Sochor a pro-
zrazuje, jak u nich vypadá Štědrý den a svátky: 
„Na Štědrý den dopoledne chodím s dětmi strojit 
stromeček zvířatům do lesa (Foto 4) – dáváme jim 
na přilepšenou jablka z naší zahrady, staré pečivo, 
kaštany, co nasbíráme na podzim, či slunečnicová 
semínka. Po tradičním houbovém kubovi k obědu 
chodíme celá rodina do katolického kostela na 
půlnoční pro děti a  také na hřbitov vzpomenout 
na ty, kteří tu s námi již nejsou. Večer pak prožije-
me v široké rodině – u stolu i u stromečku je nás je-
denáct. Tak jako tento večer, i ostatní dny do kon-
ce roku se snažíme vídat se širší rodinou či přáteli, 
ale zbyde nám čas i na zajímavý výlet či výběh do 
okolní přírody. V průběhu svátků ještě pomáháme 
s organizací Živého betléma u pastoračního cen-
tra – můžete mne zkusit poznat mezi třemi králi 
přicházejícími se poklonit narozenému Ježíškovi.“

Máte nějaký tip na vánoční dárek? „Pokud 
ještě nemáte tip na netradiční dárek či jen chcete 
někomu pomoci, rád Vám přidám hned dva. Zkus-

te Skutečný dárek od Člověka v tísni, který umožní 
věnovat pitnou vodu, učební pomůcky či třeba 
kozu potřebným v Africe či Asii. Pokud budete chtít 
podpořit někoho z České republiky, vyberte si třeba 
některý ze dvou hospiců – sedlčanská Křídla (s do-
sahem i na Dobříš) či pražskou Cestu domů. Vánoce 
jsou ten pravý čas na dobré skutky. Přeji vám krásné 
a požehnané svátky,“ vzkazuje Miroslav Sochor. 

Jak vnímáte Vánoce, jak je trávíte, co na nich 
máte nejraději a co si přejete do roku 2021?
„Vánoční doba je pro mě časem pohody, klidu, ro-
dinné idyly i jakéhosi zklidnění sebe sama. Byť miluji 
teplo, Vánoce, ať již jsou na sněhu či nikoli, mám vel-
mi ráda. Mám pocit, že se opravdu vše tak zvláštně 
zklidní a podlehne vánoční atmosféře. Co na Váno-
cích mám nejvíce ráda, je vůně domácího napeče-
ného cukroví a rozsvícená země vánočními světly. 
S dětmi vždycky pečeme pár druhů cukroví, a i když 
některé z nich jsou méně oblíbené, i tak je s dětmi 
prostě ‚musíme‘ upéci. Proč? Abychom je zkrátka 
měli. Je pravdou, že pokud je snědeno žádoucí cuk-
roví, dostane se i na to méně žádoucí. No a ty kous-
ky, které zbydou zcela, se zamrazí, a o Velikonocích 
se po nich velmi rychle zapráší. Vánoce je krásné si 
užít s rodinou, ať už je velká či menší. V rodinném 
kruhu je síla, štěstí, radost, porozumění... A i když 
jsme tento rok, s ohledem na situaci, trávili společ-
ně v rodinném kruhu více času, než bývá za normál-
ních okolností zvykem, na vánoční rodinou pohodu 
se i tak nesmírně těšíme. Protože je jiná, klidná, ne-
uspěchaná, bez značných povinností. Vánoční čas 
je pro mě opravdu kouzelný. Je to krásné období, 
v němž se lze zamyslet nad pravou podstatou lid-
ského štěstí. Tento rok, myslím, nám všem ukázal 
zcela jinou stránku žití. A já tak doufám, že příští 
rok všechny ty zvláštní a divné události budou za-
váty pořádnými sněhovými závějemi a my budeme 
moci s nadějí očekávat lepší příští dny. Všem přeji 
pohádkové Vánoce, strávené podle vašich představ 
a v novém roce štěstí, zdraví, spokojenost a naději 
v pozitivní řešení všech situací. 

pokračování na straně 8

Vánoční pozdravy dobříšských zastupitelů
Milí čtenáři, 
prosincovými Dobříšskými listy jsem se snažila vás, jejich čtenáře, potěšit zajímavým čtením. Dou-
fám, že v rámci možností se mi alespoň trochu povedlo ve vás navodit atmosféru vánočních svátků, 
a třeba vás i potěšit. Do našich domovů nyní přichází hlavně klid, mír, radost, většinu domácností 
zaplní vůně vánočního cukroví a tóny vánočních koled. 
Poprosila jsem proto i naše zastupitele, aby vám poslali svůj pozdrav, oblíbený vánoční recept, zvyk, 
tip, jak předejít vánočnímu shonu nebo radu, jak pořídit ty nejlepší dárky pod stromeček. Srdečně 
tímto děkuji všem, kteří mi pro vás zaslali své příspěvky. 

Foto 1

Foto 4

Foto 3

Foto 2
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Vánoční pozdravy dobříšských 
zastupitelů 
pokračování ze strany 7
A protože je smích důležitý nejen z hlediska lékařského 
(jak jsem si přečetla – smích povzbuzuje zažívání  
a podporuje tvorbu hormonů štěstí), ale i psychického, 
všem přeji mnoho upřímných dávek smíchu, a to ne-
jen v novém roce, ale stále. Užijte si překrásné Vánoce, 
tak jak vy sami chcete,“ posílá vám své vánoční přání 
zastupitelka Jindřiška Romba. (Foto 5)

Jak prožíváte vánoční svátky a samotný 
Štědrý den? „To jste si na nás vymyslela pěkně 
zvědavé zadání, když se máme podělit a nechat 
nahlédnout do našeho vánočního domova,“ píše 
zastupitel Jaromír Bláha. Co mi dělá o Vánocích 
největší radost: Příprava PéeFka, které se snažím 
rozeslat i s vánočním přáním. Ale honím to stejně 
jako všechno na poslední chvíli. Je pěkné probrat 
se všemi rodinnými fotkami za celý rok a vybírat 
z  nich jednu či několik kandidátů na PF (Foto 6). 
Někdy se je snažím doprovodit pár slovy či citátem. 
Grafické zpracování je pak na dceři Bětě, já s těmi 
programy pracovat neumím. Štědrovečerní dopo-
ledne zajdu za sousedy s přáním a Betlémským 
světlem, které den předtím roznášejí skauti. V dět-
ství jsem měl (a  mám dodnes) rád vůni františka 
a purpury, která se hodila na kamna. Bohužel 
zbytek rodiny se mnou tyto libé pocity nesdílí. 
Většinou se mi podaří jednoho františka nepozo-
rovaně zapálit. Po komentářích, které následují, 
už dalšího nezkouším. K večeru konečně dojde na 
smlsnutí cukroví, které mi hrozně chutná. Všech-
no. Když bych měl vybrat jedno top, tak vyhrají 
asi Brandenburská kolečka. Máme u nás netypic-

kou situaci, že cukroví pekl převážně nejstarší syn 
Jára a další máme od hodné tchýně. Já se snažím 
přispět aspoň dvěma druhy – zázvorkami a právě 
těmi Brandenburskými kolečky, která jsou ale dost 
pracná, takže nikoho nepřemluvím, aby je udělal. 
Pro zručnou kuchařku to není nic těžkého, ale to 
já nejsem. Štědrovečerní večeře, kterou připravuje 
manželka, dává vyniknout sváteční atmosféře. Ale 
ještě krásnější je společné zpívání vánočních koled, 
to jsme ještě snad nikdy nevynechali. A jsem rád, 
že mě v doprovázení na piano vystřídal nejmladší 
syn Mojmír, kterému to jde lépe než mně (Foto 7). 
Největší radostí je pak pozorovat děti, dokud jsou 
malé – jejich radost při rozbalování dárků.“
Recept na Brandenburská kolečka od Jaro-
míra Bláhy: 30 dkg hladké mouky (ve skuteč-
nosti pak mouku ještě bohatě dosypávám, aby 
se to tak strašně nelepilo), 30 dkg másla, 15 dkg 
moučkového cukru, 15 dkg mletých ořechů 
a pro tmavou verzi koleček 8 dkg kakaa (mám 
kakao rád, tak ho dávám 3× tolik). 
„Většinou si udělám polovinu těsta světlou a polo-
vinu tmavou a pak to různě kombinuji. Těsto zpra-
cuji a jdu vykrajovat malá kolečka. To je zkouška 
trpělivosti. Nejde to a lepí se to úplně všude. Řeše-
ní: krom podsypání moukou válet přes fólii z roz-
střiženého mikrotenového sáčku. Peče se v mírně 
vyhřáté troubě. Pak se kolečka promažou kré-
mem. Krém: utřu 20 dkg másla a 20 dkg moučko-
vého cukru. Vedle smíchám 2 vejce, 7 dkg moučko-
vého cukru a lžíci (já raději 3 lžíce) kakaa, ušlehám 
v páře a pak smíchám s utřenou máslocukrovou 
hmotou. Promazaná kolečka by se ještě měla po-
třít rozpuštěnou čokoládou a ozdobit mandlovým 
plátkem, ale to už nedávám. I tak jsou výtečná, na 
jazyku se jen rozplývají.“

Máte nějaký tip na originální vánoční dárek? 
„Dospělým, zejména přátelům, nemám-li konkrét-
ní tip na to, co doopravdy potřebují, jsem poslední 
roky začal dávat dárky, které zároveň pomáhají jin-
de – třeba strom v rezervaci, jehož koupě pomůže 
ochraně toho lesa (to má úspěch) nebo předplatné 
neziskového, ale výborného a přínosného časopisu 
Sedmá generace apod.,“ uvádí své tipy na vánoční 
dárky Jaromír Bláha. 

Zastupitel Petr Kadlec zaslal vánoční recepty 
pocházející z období 1. republiky a pozdrav 
od vánočního stromku s tím nejkrásnějším 
dárečkem . (Foto 8)

Zpracovala DH

Foto 5 Foto 7

Foto 6 Foto 8
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Předvánoční setkání 
s vedením města
Vážení spoluobčané, přijměte naše srdečné po-
zvání k předvánočnímu setkání u radnice. 
V pondělí 14. prosince od 17.00 do 18.00 hod. 
tu pro vás opět budeme, abychom s vámi pro-
mluvili o současném i budoucím vývoji našeho 
města. Pokud nám to situace dovolí, bude pro 
vás připraven vánoční svařák na zahřátí.
Těšíme se na vás.

Starosta Pavel Svoboda, 
místostarostka Dagmar Mášová 
a místostarosta Tomáš Vokurka

Kalendáře města Dobříš 2021:  
Historie a současnost ve fotografiích
Město Dobříš pro nový kalendářní rok 2021 již tradičně vytvořilo originální kalendáře. Tentokrát 
v nich naleznete pohled do minulosti a současnosti míst z našeho města. 
Historické fotografie do kalendáře byly vybrány ve spolupráci s Depozitářem a archivem Muzea 
města Dobříše a PhDr. Janem Michlem, Ph.D., který je jeho správcem. Současné obrázky konkrétních 
míst pak vytvořila fotografka Karolína Šejnová. Oběma touto cestou srdečně děkujeme za pomoc.

Kalendáře si můžete zakoupit třeba jako vánoční dárek pro své blízké v Informačním středis-
ku města Dobříše od 2. prosince 2020 za cenu 70 Kč. 

Radka Brožová, 
pracovnice informačního centra

Stručné informace z 15. zasedání Zastupitelstva 
města Dobříše 
Dne 12. 11. 2020 se konalo historicky první  
on-line zasedání zastupitelů města Dobříše. 
Někteří ze zastupitelů se za dodržení všech bez-
pečnostních opatření sešli ve společenském sále 
Kulturního domu Dobříš, odkud bylo on-line  
zasedání vedeno starostou města, jiní se připoji-
li přímo ze svých domovů či kanceláří. 

ZM schválilo:
• Jednací řád výborů a statut DL a pravidla 

pro zveřejňování příspěvků v DL
Zastupitelstvo města Dobříše schválilo a vydá-
vá nový statut a jednacího řádu výborů Zastupi-
telstva města Dobříše. 
Zastupitelstvo města Dobříše schválilo přejme-
nování mediálního výboru na redakční výbor 
a  vydalo nový statut dobříšského městského 
informačního zpravodaje – Dobříšské listy a pra-
vidla pro zveřejňování příspěvků v Dobříšských 
listech. 
• Rozpočtové opatření č. 5/2020 vč. přehle-

dů o plnění rozpočtu k 31. 10. 2020
Komentář k návrhu RO č. 5/2020 uvedl mís-
tostarosta města Tomáš Vokurka. Konstatoval, 
že předložený návrh rozpočtového opatření 
(RO) zohledňuje zejména skutečnosti, které ne-
byly známy v době schvalování rozpočtu města 

na rok 2020. Celkový objem příjmové stránky 
rozpočtu se touto rozpočtovou změnou snižuje 
o 11 085 tis. Kč (příjmy po změně činí celkem cca 
281,6 mil. Kč) a celkový objem výdajové stránky 
rozpočtu se snižuje o 38 072 tis. Kč (výdaje cel-
kem činí cca 273,5 mil. Kč). 
V letošním roce bylo schváleno čerpání úvěro-
vého rámce do maximální výše 37 700 tis. Kč 
na rekonstrukce komunikací. Úvěrový rámec se 
letos nečerpal a je reálný předpoklad, že ani ne-
bude. Pro jistotu je ponechána v rámci RO mož-
nost čerpat do 5 mil. Kč. Čerpání tedy zůstává ve 
výši k 31. 12. 2019, tj. 48 327 tis. Kč. Plánovaný 
zůstatek na účtech (rezerva) se po provede-
ní navrhovaných změn sníží o cca 5 713 tis. Kč 
a  bude po akceptovaných změnách činit cel-
kem 30 972 tis. Kč, což by mělo bezpečně pokrýt 
možný výpadek daňových příjmů. 
V rámci tohoto bodu zastupitelé schválili 
rozpočtové opatření č. 5/2020 a zároveň vza-
li na vědomí přehledy o plnění příjmů a čer-
pání výdajů rozpočtu k 31. 10. 2020.
• Spolupráce s obcemi – Vodohospodářská 

společnost Dobříš
 Zastupitelstvo města Dobříše vza-
lo na vědomí zprávu z auditu hospodaření. 
Na základě velmi dlouhé diskuze zastupitelů, 
jednatele Vodohospodářské společnosti Dob-
říš a místostarosty Nového Knína nakonec 
zastupitelé schválili spolupráci s okolními ob-
cemi. Nový Knín, Obořiště, Rybníky, Rosovice, 
Chotilsko a  Stará Huť založí Dobrovolný sva-
zek obcí POKOCÁBÍ, který získá 1% majetko-
vý podíl v  dobříšské VHS. VHS tak bude moci 
spravovat vodohospodářskou infrastrukturu v 
těchto obcích bez omezení daných zákonem o 
zadávání veřejných zakázek. Jedná se o strate-
gickou spolupráci na zásobování vodou, která 
bude sloužit ku prospěchu Dobříše i okolních 
obcí. I nadále však zůstávají vodohospodářské 

sítě v  majetku jednotlivých obcí, stejně tak si 
i nadále každá obec bude stanovovat cenu za 
vodné a stočné samostatně.
Zastupitelstvo města Dobříše zároveň sou-
hlasilo s uzavřením dohody společníků 
o  principech řízení a fungování společnosti 
Vodohospodářská společnost Dobříš se 
zamýšleným Dobrovolným svazkem obcí 
POKOCÁBÍ.
• Prodej spoluvlastnického podílu id. 14/16 na 

pozemku p. č. st. 1089/4 o výměře 14 m2 pro 
stavbu garáže ve vlastnictví jiného vlastníka

Uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem 
je převod vlastnického práva ke spoluvlastnic-
kému podílu id. 14/16 na pozemku p. č. 1089/4 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4 m2 pod 
stavbou bez čp./če. na pozemcích p. č. 1089/4 
a  p. č. 1089/30 ve vlastnictví kupujícího, vše 
v k. ú. a obci Dobříš, za kupní cenu 11 228,00 Kč 
a náklady s převodem spojené.
• Návrh OZV o omezení provozní doby hos-

tinských provozoven
Zastupitelstvo města Dobříše vydává obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 7/2020, o omezení provozní 
doby hostinských provozoven, s tím, že hostinské 
provozovny musí mít stanovenou provozní dobu 
v rozmezí od neděle do čtvrtka v době nejdříve 
od 8.00 a nejpozději do 2.00 hod. následujícího 
dne; v pátek, v sobotu a ve dnech předcházejí-
cích dni pracovního klidu nejdříve od 8.00 a nej-
později do 4.00 hod. následujícího dne. Z těchto 
ustanovení může udělit výjimku rada města na 
žádost podanou nejpozději 15 dní před konáním 
akce. Prodloužení je možno udělit pouze do 4.00 
hod. Bližší informace na str. 13.
• Návrh investičního záměru zvýšení akce-

schopnosti Hasičského záchranného sbo-
ru Středočeského kraje dislokovaného 
v katastrálním území města Dobříše

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí účelo-
vého peněžního daru ČR – Hasičskému zá-
chrannému sboru Středočeského kraje...

pokračování na straně 10
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pokračování ze strany 9
... ve výši 120 000 Kč na pořízení chemického 
kontejneru, zařazení této částky do návrhu roz-
počtu města Dobříše na rok 2021 a uzavření da-
rovací smlouvy.

ZM vzalo na vědomí:
• Informace o činnosti a zápis z jednání kontrol-

ního výboru ze dne 6. 10. 2020, zápis z kon-
troly Základní umělecké školy Dobříš prove-

dené dne 21. 10. 2020 finančním výborem 
se závěrem, že finanční výbor považuje fun-
gování ZUŠ Dobříš za ekonomicky efektivní, 
zápis z jednání výboru ze dne 5. 11. 2020.

• Externí zprávu z auditu hospodaření Vodo-
hospodářské společnosti Dobříš za období 
2019 a 1. pololetí 2020. 

Příští zasedání ZM se uskuteční 10. 12. 2020.

Projekt rekonstrukce náměstí Komenského
V našem městě chybí centrální prostor, který by sloužil jako klidová zóna pro se-
tkávání. Historicky tuto roli ve městech zpravidla tvoří hlavní náměstí. V posledních 
letech takto revitalizovali náměstí například v Příbrami či Berouně, nejnověji obdob-
ný projekt připravuje Praha 6 pro „Kulaťák“. V Dobříši však Mírové náměstí tuto roli 
neplní a plnit ani dlouhodobě nebude. Město protíná rušná ulice Pražská. Prostor 
mezi sokolovnou a radnicí je využíván pro autobusové zastávky. Policie ČR nepo-
volila přesun zastávek autobusů na ulici Pražskou, autobusy tedy i nadále budou 
projíždět Mírovým náměstím.

Prostor pro klidovou zónu tak je v centru pouze na náměstí Komenského. Projekt, který připravilo 
studio FAM ARCHITEKTI pod vedením Ing. arch. Pavla Nasadila předpokládá celkovou úpravu pro-
storu mezi základní školou, poštou a křižovatkou. Projekt tak navazuje na původní studii z roku 2015 
od stejného architektonického studia. Komenského náměstí je veřejný prostor související s Mírovým 
náměstím, hlavní společenské, správní, kulturní a duchovní srdce města Dobříše. Současný stav ná-
městí Komenského však neodpovídá této významné poloze v rámci městské struktury. Cílem změny 
je vytvořit náměstí nové, které bude sloužit pro klidné posezení, setkávání, konání farmářských trhů, 
slavností a koncertů. Projekt počítá s úpravou celkové plochy 4 146 m2.

Hlavní předpokládané změny:
1. Sjednocení plochy náměstí
Současné náměstí je členěné řadou vystouplých 
travnatých ostrůvků kolem stromů, hlavní plo-
cha je krytá asfaltem, na některých částech jsou 
dlaždice. Na řadě míst kořeny stromů poničily 
asfalt a obrubníky. Nové náměstí bude pokryto 
dlažbou v jedné rovině, aby prostor byl co nej-
více otevřený. Dojde tím ke sjednocení plochy 
od křižovatky až k 1. ZŠ. Budovu pošty současný 
majitel Immotel připravuje na celkovou rekon-
strukci pro rozšíření administrativní funkce bu-
dovy se zachováním provozu pošty. Před objek-
tem pošty je navržen pobytový a odpočinkový 
prostor.

2. Vytvoření pěší zóny bez aut
V současné době náměstí v pracovní dny slouží 
především jako parkoviště pro 26 aut. Projekt 

počítá se zrušením těchto míst. Zachována bu-
dou pouze 2 místa pro handicapované, přede-
vším pro návštěvy ordinací lékařů na náměstí 
Komenského. Zásobování obchodů bude ome-
zeno na určité hodiny, předpoklad pracovní dny 
9–11. Z důvodu bezpečnosti a pro oddělení pro-
storu od ulic bude z obou stran náměstí umístě-
no zábradlí, tedy jak na straně u rušné Pražské 
ulice, tak před základní školou, aby žáci nevběhli 
do vozovky. V rámci redukce reklamního smogu 
v centru města nebude zábradlí využíváno pro 
reklamní panely. Projekt nepočítá se zachová-
ním existující trafiky. Společně s majitelem hle-
dáme jiné vhodné umístění.

3. Náhrada současných stromů novou výsad-
bou

Během revitalizace proběhne odstranění větši-
ny dřevin na základě dendrologického průzku-

mu a s přihlédnutím k celkové koncepci řešení 
revitalizace náměstí. 
Původní dvouřadá alej lip se vzrostlými koruna-
mi, která tvořila výraznou prostorovou figuru na 
náměstí Komenského, je v současnosti opako-
vaně tvarována řezem tzv. „na hlavu“. Radikál-
ním sesazováním korun dochází u těchto stromů 
k neustálému snižování jejich vitality a poškozo-
vání zdravotního stavu. Následkem je vznik du-
tin v kosterních větvích, odumírání částí korun 
a  v mnoha případech silné poškození kmene, 
kde v podélných otevřených ranách dochází 
k narušení dřevní hmoty trouchnivěním, dřevo-
kazným hmyzem a houbovými chorobami. 
Kromě osově založeného stromořadí byly také 
před školou symetricky vysazené čtyři lípy, je-
jichž koruny jsou obdobně radikálně tvarované. 
Na okraji náměstí roste ještě několik věkově 
a tvarově nesourodých stromů ve špatné zdra-
votní kondici. Samostatně byl upraven prostor 
před poštou, kde převládá množství různoro-
dých keřů, které jsou taktéž nevhodně tvarová-
ny. V souladu s celkovou koncepcí revitalizace 
náměstí a vzhledem k narušenému zdravotní-
mu a estetickému stavu dřevin budou stromy 
nahrazeny novou výsadbou.

V hlavní aleji budou místo lip zasazeny nové 
stromy – kvetoucí třešeň ptačí (Prunus avium 
‚Plena‘). Namísto sakury před budovou pošty 
bude vedle nově umístěného památníku vy-
sazena vzrostlá lípa stříbrná (Tilia tomentosa 
‚Brabant‘). Řada stromů před prodejnou Coop 
bude doplněna o dva chybějící stromy stejného 
typu: javor polní – babyka (Acer campestre ‚El-
srijk‘). Na náměstí vznikne v rohu mezi poštou 
a prodejnou Coop klidové místo s lavičkami, kde 
bude zachována existují vrostlá lípa, doplněná 
novou výsadbou břestovce západního (Celtis 
occidentalis). Před boční stěnu prodejny Coop 
bude vysazena jednořadá alej – jasan úzkolistý 
(Fraxinus angustifolia ‚Raywood‘). Stěnu dále 
zakryje živý plot, který bude opticky vyvažovat 
protilehlou stěnu domů. Nová výsadba byla 
vybírána s důrazem na měnící se klimatické 
podmínky. Navrženy tak jsou typy, které mají 
v  tomto regionu uvnitř městské zástavby dob-
ré předpoklady pro uchycení a dlouholetý růst. 
Dešťová voda z celého náměstí bude svažována 
do středového vsakovacího tunelu a rozváděna 
ke kořenům stromů.

4.  Umístění památníku obětem 1. světové 
války 

Památník je v současné době umístěn v parku 
u  budovy Komerční banky. Původně však byl 
památník v roce 1924 umístěn právě na Komen-
ského náměstí. Projekt tedy počítá s jeho návra-
tem do původního prostoru, kde bude umístěn 
na prostranství před budovou pošty. Pomník 
bude přesunut se stávajícím kamenným so-
klem osazeným na novou plochu z broušeného 
probarveného betonu nebo kamene s integro-
vaným zemním scénickým osvětlením. K pa-
mátníku bude přičleněn nový strom s kruhovou 
lavicí.

5. Výměna vodního prvku
Současný vodotrysk před poštou bude nahrazen 
menším vodním prvkem, který bude umístěn ke 
klidovému zákoutí blíže k zadní části prodejny 
Coop. Jedná se o zákoutí v nejslunnější části ná-
městí. Kašna je navržena jako monolitický blok 
z probarveného betonu s nerezovým chrličem 

Stručné informace z 15. zasedání Zastupitelstva města Dobříše 
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pitné vody, který skromným proudem v místě 
vytvoří příjemnou atmosféru k zastavení.

6. Doplnění mobiliáře o nové lavičky a osvět-
lení

Na současném náměstí je jen velmi málo míst 
k posezení. Podle projektu by účel prostoru – 
klidné místo pro setkávání, měla podpořit insta-
lace většího počtu laviček. Podél boku budovy 
Coop bude umístěna dlouhá lavice. Okolo lípy 
u památníku a prvního stromu u křižovatky 
budou umístěny kruhové a čtvercové lavice ko-
lem kmene. Pod hlavní alejí budou samostatně 
stojící lavičky. Také v klidovém zákoutí u kašny 
budou další lavičky. Projekt také počítá s insta-
lací nových pouličních lamp, stojanů na kola, 
odpadkových košů či stojanů se zásuvkami pro 
koncerty a trhy. Scénická světla budou využita 
u  boční stěny prodejny Coop, k nasvícení pa-
mátníku či k osvětlení nové kašny.

Postup prací a další kroky
Veřejné projednávání projektu revitalizace ná-
městí Komenského proběhlo 9. března 2020, 
kdy byl projekt představen veřejnosti, a 27. října 
2020, kdy byla představena aktuální podoba na 
základě vyhotovené dokumentace pro vydání 
společného povolení vč. vizualizace. Otázkou 
kácení a výsadby se zabývala také komise rady 
města pro životní prostředí a ekologii na svém 
jednání 1. června 2020, kterého se zúčastnil ar-
borista i zástupci FAM ARCHITEKTŮ. 

V současné době se k projektu vyjadřují všech-
ny dotčené orgány. Rekonstrukce náměstí 
mimo jiné znamená také zásahy do existujících 
sítí, kterými je náměstí hustě protkáno a kte-
ré bude v  některých případech nutné přeložit. 
Vedle těchto aktivit probíhá intenzivní debata 
ve vedení radnice ohledně možností rozpočtu 
města. Odhadovaná cena realizace projektu je 
25 mil. Kč. V návrhu rozpočtu na r. 2021 je pro-
jekt zařazen. Hlavní slovo budou mít zastupite-
lé 10. prosince 2020, kdy rozhodnou, zda i tato 
položka bude v rozpočtu na příští rok schvále-
na. Pokud projekt získá podporu, bude v roce 
2021 vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele 
a v druhé polovině roku by mohly být zahájeny 
práce. Pokud by vše šlo dobře, v roce 2022 by 
mohlo být nové náměstí Komenského zpřístup-
něno veřejnosti. 
Opravené Komenského náměstí by tak doplnilo 
probíhající změny v centru Dobříše, především 
opravu ulice Pražské a navazujících chodníků na 
Mírovém náměstí. Naše město realizací tohoto 
projektu získá moderní a krásný prostor pro 
klidnou cestu do školy, pro posezení s přáteli 
či konání společenských akcí. Komenského ná-
městí se tak stane skutečným srdcem Dobříše.

Pavel Svoboda, starosta města

Odpady v roce 2020 – vyhodnocení MESOH roku
Po pilotním provozu v r. 2019 byl v Dobříši dne 
1. 12. 2019 spuštěn ostrý provoz motivačního 
a  evidenčního systému odpadového hospo-
dářství (MESOH). K 30. 9. 2020 tak bylo uzavře-
no druhé vyhodnocovací období. I s pilotním 
provozem v říjnu a listopadu 2019 tak máme za 
sebou prvních 12 měsíců s MESOH.

Statistka účasti v MESOH
Do systému MESOH bylo na konci září zapojeno 
32,78 % stanovišť, tj. domácností z celkového 
počtu 4 100.

Procento zapojení 
Rodinné domy 66 %
Bytové domy 13 %
Chaty a chalupy 10 %

Počet osob zaevidovaných v MESOH
rodinné domy 4 631
bytové domy 2 226
panelové domy 1 759
chaty 437
radnice, pečovatelský dům 429
celkem 9 482

Statistika odpadů
Rok 2020 je z pohledu produkovaného množ-
ství směsného komunálního odpadu (SKO) aty-
pický. Vlivem nouzového stavu na jaře a znovu 
na podzim strávilo velké množství občanů nu-
ceně čas doma nebo na svých chatách. Mnoho 
z  nás tento čas využilo pro velký úklid, který 
vedl k mimořádnému zvýšení produkce odpa-
du. Řada obcí uvádí nyní zvýšení množství SKO  
o 15–30 % oproti roku 2019. 
Za 12 měsíců s MESOH, tj. 10/2019 až 9/2020 
se svezlo od domů 1 419,7 tun SKO. To je opro-
ti předchozím 12 měsícům pokles o 168,7 tun, 
tj. –11 %. Zvýšený úklid domácností se projevil 
na zvýšeném množství velkoobjemového odpa-
du (nábytek, koberce atd.) odevzdávaného ob-
čany zdarma ve sběrném dvoře Dokas. Za obdo-
bí MESOH roku tam občané přivezli o 33,4 tun 
více než za předchozí období. I po sečtení 
množství SKO svezeného od domů s odpadem 
odevzdaným ve sběrném dvoře vykazuje Dob-
říš meziroční pokles o 135 tun (–8 %). To je ve 
srovnání s většinou obcí mimořádný úspěch 
s ohledem na změnu produkce odpadu v koro-
navirovém roce.

V tříděném odpadu se situace za 12 měsíců 
MESOH roku také zlepšila. Množství plastu 
odevzdávaného ve sběrném dvoře i sváženého 
z  pytlů a nádob od domů vzrostlo o 29,3 tun 
(+27 %). Papíru vytřídili obyvatelé o 22 tun více 
než v předchozím období (+11 %). Snazšímu 
třídění také pomohlo zavedení barevných po-
pelnic. Papír a plast se od léta svážejí jak z pytlů, 

tak ze žlutých a modrých popelnic. Ty lze koupit 
ve sběrném dvoře Dokas. Vedle svozu od domu 
zůstává možnost odevzdat odpad 6 dnů v týdnu 
ve sběrném dvoře. 

Na podzim 2019 při startu MESOH jsme si jako 
cíl v Dobříši stanovili zvýšení množství tříděného 
odpadu a další snižování směsného komunál-
ního odpadu. Vytřídit plast na dvojnásobek se 
nám podařilo jen částečně. Zde máme v Dobříši 
jistě další rezervu. To potvrdil i namátkový roz-
bor obsahu 2 kontejnerů na SKO, ve kterých tvo-
řil nevytříděný plast 20 % objemu. U papíru jsme 
již v roce 2019 byli téměř na hodnotách srovna-
telných s dalšími obcemi, kde se dobře třídí.
Pro porovnání mezi obcemi se používá nejčas-
těji přepočet odpadu na obyvatele a rok. Čísla 
za poslední rok vypadají v Dobříši takto:

Množství odpadu na obyvatele
(kg na obyvatele a rok)
SKO svoz + objemný odpad 174
Plast 15
Papír 26

Již několik let nezisková organizace Arnika udě-
luje tzv. Odpadového Oskara za omezování 
produkce odpadů. Do soutěže se hlásí města 
s produkcí SKO pod 150 kg na obyvatele a rok. 
V roce 2020 v obcích nad 5 000 obyvatel ve Stře-
dočeském kraji získalo tuto cenu město Sedlča-
ny, za produkci SKO 130 kg / obyvatel. Celore-
publikově byl v této kategorii nejlepší Fulnek 
s 98,4 kg / obyvatel.
V Dobříši tento ukazatel dlouhodobě klesá, 
i  když letos vlivem zvýšeného úklidu vzrostl. 
Produkce odpadu ve městech je zpravidla vyšší 
než v malých obcích, kde obyvatelé mají mož-
nosti lépe zužitkovat bioodpad. Odpadového 
Oskara za rok 2020 v nejmenších obcích získaly 
Dalešice s produkcí 42,5 kg / obyvatel. 

Při startu MESOH v roce 2019 jsme jako o mož-
ném výhledu pro Dobříš diskutovali o hodnotě 
120 kg / obyvatel, ke které bychom se chtěli do-
stat za 5 let. Zde nás čeká ještě kus práce. Ke sni-
žování směsného odpadu přispívá i důsledné 
oddělování kuchyňského odpadu. Ten obsahuje 
až 80 % vody, takže jeho převážení je neekono-
mické. U rodinných domů je nakládání s biood-
padem snazší. Nejvhodnější je kompostování 
na zahradě – nic se nikam nevozí a majitel ještě 
získává kvalitní hnojivo do záhonů. Zde město 
podalo žádost o dotaci na domácí komposté-
ry, která byla nyní v listopadu ve výši 2 mil. Kč 
schválena. Pro bytovky bylo tento rok instalová-
no prvních 5 biotejnerů, do kterých obyvatelé 
přilehlých domů již vyhazují kuchyňské zbytky. 
Příští rok přibydou další.

pokračování na straně 12
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pokračování ze strany 11

Odpadoví premianti
Nejlepším třídičem za sledované období je 7člen-
ná rodina s dětmi, které jsou školou povinné. Cel-
kový vyprodukovaný odpad na jednoho člena 
rodiny je 479 litrů za uplynulých 10 měsíců. Takto 
početná rodina nedává svou popelnici pravidel-
ně ke svozu každých 14 dní, někdy ani každý 
měsíc, protože ji nenaplní, ale většinu vypro-
dukovaného odpadu vytřídí. Získali plný počet 
bodů za kompostování, protože jejich kuchyňský 
bioodpad nekončí v popelnici, což by se promítlo 
v objemu odpadu a počtu svozů. 
Na dalších místech se umístili samostatně žijící 
senioři: pán zřejmě žijící podle zásad „zero was-
te“. Zaplněnou popelnici ke svozu přistavil za 
12 měsíců jednou(!) a mezitím odevzdal několik 
pytlů vytříděného odpadu. Místostarostka Dag-
mar Mášová k tomu uvedla: „S tímto pánem jsem 
mluvila při vyplňování dotazníku a měl obavu, že 
vzhledem ke svému způsobu produkce odpadu, 
který praktikuje již několik let, bude mít tak málo 
odpadu, že bude mít málo bodů.“
Početných rodin je v první skupině poměrně 
dost, ať se jedná o rodiny, které mají více dětí, 
nebo vícegenerační rodiny. Příklady: 9členná ro-
dina s miminkem, kterým stačí 110litrová popel-
nice. Vícegenerační rodina 10 lidí s jednou 120li-
trovou popelnicí, stejně tak další 8členná rodina.
Řada občanů při změně svozu na 1× za 14 dnů 
mělo obavu, že nebudou mít kam svůj odpad 
dávat. „Jsem moc ráda, že je mezi námi rostoucí 
skupina lidí, kteří přemýšlejí nad tím, co naku-
pují a jak se svým odpadem nakládají,“ dodala 
místostarostka Mášová. 

Kolik jsme ušetřili
Za období MESOH roku jsme snížili objem SKO 
o 135 tun, to představuje jen na skládkovném 
úsporu 149 850 Kč. Tento objem by zaplnil 
15  popelářských aut, která nemusela jet na 
skládku Bytíz a zpět. Za vytříděný plast, papír 
a  další suroviny jsme získali odměnu od EKO-
-KOMu ve výši 1 164 505 Kč, to je o 188 tisíc Kč 
více (19 %) ve srovnání s přechozím obdobím.
Přesný evidenční systém umožňuje odměnit 
ty, kteří ke svému odpadu přistupují odpověd-
ně. Každý může sledovat na svém odpadovém 
účtu www.mojeodpadky.cz, jak splňuje kritéria 
a získává EKO-BODY. Za uplynulý MESOH rok 
nasbírali občané za ekologické chování celkem 
102  409 EKO-BODŮ. Při rozdělení do 5 skupin 
podle získaných bodů je v prvních 4 skupinách 
26 % domácností. Přesná výše slevy pro jednot-
livé domácnosti se bude odvíjet od výše poplat-
ku za odpad na rok 2021, o kterém bude rozho-
dovat zastupitelstvo v prosinci. Slevu následně 
uvidí každý ve svém odpadovém účtu. Slevu ne-
mohou získat domácnosti, které se do systému 
MESOH nezapojily.

Budoucnost MESOH
Systém MESOH patří mezi moderní řešení, kdy 
obyvatelé platí podle svého nakládaní s odpa-
dy. Takové systémy postupně zavádí stále více 
měst. Souvisí to i s připravovanou změnou 
odpadového zákona. V Německu zákaz sklád-
kování nevytříděného odpadu platí od r. 2005, 
v ČR nyní diskutujeme, zda rok 2024 není moc 
brzy. Podle současného návrhu bude v České 
republice zakázáno skládkování SKO od roku 
2030. I když ještě pár let půjde odpad vozit na 

Svoz směsného komunálního odpadu na přelomu 
nového roku
Poslední vývoz komunálního odpadu v roce 
2020 proběhne na Dobříši beze změny dle 
aktuálně platného harmonogramu v pondělí 
28. 12. 2020 a ve středu 30. 12. 2020. Svoz ko-
munálního odpadu v roce 2021 začne náhrad-
ním svozem (pro lokality svážené v pátek) 
v sobotu 2. 1. 2021. Následně proběhnou vý-
vozy v pondělí 4. 1. 2021 a v pátek 8. 1. 2021. 
Další svozy již budou probíhat opět jednou 
za 14 dní vždy v lichý týden dle nového har-
monogramu svozů pro rok 2021. Dále chceme 
upozornit občany nové zástavby navazující 
na ulici Anenskou, že od nového roku budou 
probíhat vývozy odpadu místo středy vždy ka-
ždý lichý týden v pátek. První vývoz zde pro-
běhne 8. 1. 2021.

Ing. Kateřina Rambousková, 
referentka odpadového hospodářství, 

MESOH – odbor životního prostředí

Provozní doba sběrného dvora DOKAS Dobříš, s. r. o., 
v období vánočních svátků

PO 21. 12.  7.00–12.00 13.00–17.00
ÚT 22. 12. 7.00–12.00 13.00–15.00
ST 23. 12. 7.00–12.00
ČT 24. 12. zavřeno
PÁ 25. 12. zavřeno
SO 26. 12. zavřeno
NE 27. 12. zavřeno

PO 28. 12. 7.00–12.00 13.00–17.00
ÚT 29. 12. 7.00–12.00 13.00–15.00
ST 30. 12. 7.00–12.00 13.00–17.00
ČT 31. 12. 7.00–12.00
PÁ 1. 1.  zavřeno
SO 2. 1. 9.00–12.00 13.00–17.00

Odpady v roce 2020 – vyhodnocení MESOH roku skládky, cena se bude zvyšovat. Obce budou 
moci získat slevu na skládkovném v závislosti 
na poklesu množství směsného komunálního 
odpadu, který se bude sledovat v kg / osoba 
a rok. Podle diskutovaných návrhů z letošního 
léta bude pro slevy potřeba pohybovat se pod 
200 kg / osoba. To sice plníme v Dobříši už nyní, 
sleva bude ale tím větší, čím méně SKO na hlavu 
vyprodukujeme. 
Díky MESOH máme v Dobříši lepší přehled, kde 
odpad vzniká a jak celé odpadové hospodářství 
nastavit. Pro rok 2021 se chceme více zaměřit 
na bytové domy, kde je momentálně nižší za-
pojenost a kde je třeba podle konkrétního místa 
navrhnout vznik uzavřených sběrných hnízd. 
Smlouva s provozovatelem systému MESOH, 
firmou ISNO IT, s. r. o., končí na konci tohoto 
roku. Chceme systém dál využívat tak, aby kaž-
dý obyvatel měl možnost sledovat přesně, kolik 
a jakého odpadu odevzdal. Zjišťovali jsme také 
alternativy. MESOH je stále nejrozšířenější sys-
tém evidence s motivační složkou v ČR. I když 
jsme na jaře předpokládali, že vypíšeme výbě-
rové řízení, ukázalo se, že naše požadavky jsou 
natolik specifické, že by je splnila opět jen firma 
ISNO IT, s. r. o., proto soutěž nebudeme vypiso-
vat. Budeme tak postupovat podle výjimky dle 
článku 9 směrnice č. 1/2000, o zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu. 

Detailní statistiky najdete na webových strán-
kách města:
http://mestodobris.cz/odpady-v-roce-2020-vy-
hodnoceni-mesoh-roku/d-481686.

Děkujeme, že třídíte a nad odpadem přemýšlíte, 
už když nakupujete.

Dagmar Mášová, Pavel Svoboda

Rekonstrukce tělocvičny 
1. ZŠ Dobříš

Projekt „Rekonstrukce sportovní podlahy tělo-
cvičny 1. ZŠ Dobříš“ byl realizován za přispění 
prostředků státního rozpočtu ČR z programu 
Obnova obecního a krajského majetku po ži-
velních pohromách, který vyhlásilo Ministerstvo 
pro místní rozvoj. Výše dotace činí 416 926 Kč. 
Celkové náklady stavby byly 992 182 Kč. Staveb-
ní práce provedla firma Profil Plus, s. r. o. Cílem 
projektu byla rekonstrukce podlahy tělocvičny 
1. ZŠ, která byla poškozena v důsledku havárie 
z března roku 2019. Stávající parketová podlaha 
byla vybourána a nahrazena litou polyureta-
novou, která splňuje nejnovější požadavky pro 
provozování sportovních aktivit.

Ing. Eva Hladíková, 
odbor místního rozvoje
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Vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2021 a stanoví, 
že hostinské provozovny, není-li dále stanove-
no jinak, musí mít stanovenou provozní dobu 
takto:
a) od neděle do čtvrtka v době nejdříve od 8.00 

a nejpozději do 2.00 následujícího dne;
b) v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých násle-

duje den pracovního klidu, v době nejdříve od 
8.00 a nejpozději do 4.00 následujícího dne.

Zkrácení možnosti provozovat hostinská zaří-
zení o 2 hodiny ráno bylo motivováno snahou 
zamezit, aby se žáci přijíždějící autobusem ne-
museli ráno prodírat davem opilých hostů kou-
řících před hostinci.
Provozovny s převyšujícími službami – uby-
tovacími, maloobchodními a velkoobchod-
ními v  kombinaci s hostinskou činností (tedy 
provozovny, u nichž je hostinská činnost jen 
doplňková či okrajová – např. bufety) – mo-
hou mít stanovenu provozní dobu nejdříve od 

6.00  a nejpozději do 2.00 od pondělí do neděle. 
Druhou změnou je stanovení možnosti provo-
zovatelů hostinských zařízení požádat Radu 
města Dobříše o udělení výjimky ze stanovené 
doby. Žádost musí být doručena Městskému 
úřadu Dobříš alespoň 15 dnů před konáním 
akce, kvůli které má být provozní doba hostin-
ské provozovny delší, a musí obsahovat označe-
ní druhu a popisu akce, datum a místo jejího ko-
nání, čas zahájení a ukončení, předmět výjimky 
a zdůvodnění uvedené žádosti. Takto může být 
udělena výjimka nejpozději do 4.00, a tedy se to 
týká jen pracovních dnů (tj. pokud nejde o den 
pracovního klidu) – o víkendu a ve svátcích zů-
stala zavírací doba na 4 hodinách ráno. 
Celé znění vyhlášky, stejně jako všech ostatních 
platných předpisů, je dostupné na internetové 
stránce města www.mestodobris.cz v sekci „Ob-
čan“ – „Vyhlášky a nařízení“ – „Obecně závazné 
vyhlášky“ – „OZV č. 7/2020, o omezení provozní 
doby hostinských provozoven“.
Porušování vyhlášky, stejně jako ostatních práv-
ních předpisů města, kontroluje Městská policie 
Dobříš. Za přestupek může být udělena pokuta 
až do 100 000 Kč. 
Věříme, že tato kultivace prostředí v ranních 
hodinách přispěje k lepšímu užívání veřejných 
prostranství zejména ze strany dětí. 

Naděžda Mašková, vedoucí odboru 
obecní živnostenský úřad, 

a Jan Horník, tajemník úřadu

Údržba městské zeleně v roce 2020
Vážení obyvatelé města,
vzhledem k blížícímu se konci roku bychom vás 
rádi informovali i o tom, co se všechno v letoš-
ním roce událo v rámci údržby městské zeleně.
Během měsíce ledna pravidelně stříháme živé 
ploty, děje se tak 2× ročně, podruhé pak bě-
hem léta, letos konkrétně v červenci. Navázali 
jsme na podzimní výsadbu celkem 128 stromů, 
proběhla u nich následná péče, tzn. realizace vý-
chovných řezů, nátěr kmínků a instalace ochran 
proti okusu a mechanickému poškození, např. 
od křovinořezu. Dále byl proveden bezpečnost-
ní ořez stromů na urnovém háji a úprava sakur 
v  ulici Malé Paseky. 

V měsících únoru a březnu kromě úklidu po 
vichřici Sabina proběhla další etapa výsadby 
v  rámci projektu Revitalizace zeleně a v urče-
ných lokalitách bylo vysázeno dalších 14 stromů 
a 471 keřů. Následovaly už tradiční jarní svozy 
zeleně a v Prokopově zahradě byly ošetřeny tr-
valkové záhony. 
Pak už nám pomalu začala hlavní sezóna. Kro-
mě pravidelného jarního vyhrabání trávníků na 
dětských hřištích, ošetření růží, úprav dřevin, 
dalších bezpečnostních ořezů a odstranění vý-
mladků se začalo i s pravidelnou zálivkou a prv-
ní sečí travnatých ploch. Letos jsme se rozhodli 
následovat trend a město rozdělili do tří kate-

gorií intenzity údržby zeleně. Práce chceme při-
způsobit klimatu a zabránit zbytečně nízkému 
sečení a vysoušení travnatých ploch, leč příroda 
k nám v letošním roce byla díky množství srážek 
velmi vstřícná a tráva si vesele rostla. Ve výsled-
ku proto bylo provedeno celkem 6 sečí v různé 
intenzitě. 
V druhé polovině května se vysadily letničky do 
truhlíků a květináčů na Mírovém a Tyršově ná-
městí a do Lipek. 
Větší akce se odehrála v jedlovém hájku, při 
kontrolách pracovníky OVŽP bylo zjištěno, že 
velká část stromů, hlavně rodu jedle, je silně 
proschlá, z velké části odumřelá a napadená 
parazitickými škůdci – lýkožrout rodu Ips. Hro-
zilo velké nebezpečí statického selhání pev-
nostních charakteristik dřeva, ale hlavně rozší-
ření škůdců na okolní porost dřevin, proto bylo 
nutné dřeviny rychle odstranit. Výhodou je, že 
se v lokalitě nachází velké množství nových ma-
lých stromků, které budou důsledně chráněny 
a  podporovány v růstu. V plánu je i  realizace 
mlatových chodníčků po celém hájku, ze které-
ho tak vznikne malý přírodní městský lesopark. 
Během léta probíhaly seče travnatých ploch, 
zálivky nových výsadeb i stávajících záhonů 
a  okrasných květináčů. Nově se pro občany 
umístily kontejnery na větve a trávu ke garážím 
v ulici Na Chmelnici (cihelna), do kterých lze tyto 
odpady vysypat v době, kdy je zavřený sběrný 
dvůr Dokas.
V září a říjnu se realizovala poslední seč trav-
natých ploch, probíhal bezpečnostní ořez lip 
v ulicích Lidická a A. Dvořáka, došlo k zapěs-
tování zmlazeného porostu v aleji Na Bzdince, 
k úpravě dřevin jako přípravě na zimní údržbu 
chodníků a komunikací a k chemickému ošet-
ření zimostrázů u kostela Nejsvětější Trojice. 
Ty  byly stejně jako ty zámecké napadeny zaví-
ječem zimostrázovým (Cydalima perspectalis). 
Postřik pro město provedli v rámci výborných 
vzájemných vztahů zámečtí zahradníci. Na zá-
padní straně Mírového náměstí došlo k úpravě 
zálivkových mís u stromů a byly vysázeny okras-
né keře. U kruhového objezdu jsme doplnili do 
záhonů růže ve směsi různých barev. Dále ná-
sledovaly podzimní svozy zeleně a plynule jsme 
přešli do doby vegetačního klidu. 
V té realizujeme povolené kácení dřevin. Chtěli 
bychom tímto všechny ubezpečit, že ke kácení 
vždy dochází pouze z prokazatelného důvodu, ať 
už bezpečnostního – statického – nebo zdravot-
ního stavu, a vždy na základě rozhodnutí OVŽP. 

pokračování na straně 14

Město Dobříš má novou vyhlášku o omezení 
provozní doby hostinských provozoven
Zastupitelstvo města Dobříše se na svém zasedání konaném 12. 11. 2020 usneslo vydat novou 
obecně závaznou vyhlášku o omezení provozní doby hostinských provozoven.
Cílem této vyhlášky jsou opatření, která budou směřovat k zabezpečení místních záležitostí veřejné-
ho pořádku, jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů města Dobříše, vytváření příznivých 
podmínek pro život ve městě a podmínek k provozování hostinské činnosti bez kolize s dodržová-
ním veřejného pořádku podle místních předpokladů.
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Údržba městské zeleně v roce 2020 

pokračování ze strany 13
Jedná se dřeviny suché, napadené parazitickými škůdci apod. 
Za tyto jedince provádíme náhradní výsadbu, konkrétně v listopadu bylo vysázeno dalších 27 stro-
mů (6× javor v místě za židovským hřbitovem, 2× sakura v Nerudově ulici, 2× višeň v ulici u Pilského 
potoka, 1× jerlina a 1× katalpa na Dukelském náměstí, 5× sakura v Družstevní ulici, 1× hloh a 2× ja-
vor v ulici Příbramská, 3× javor na Mírovém náměstí mezi Penny Marketem a Kopáčkovým domem 
a 4× lípa v ulici V Lipkách) a v rámci projektu revitalizace zeleně došlo k další výsadbě okrasných keřů 
např. ve Školní ulici, ve vnitrobloku na Dukelském náměstí, na Větrníku a u sportovní haly. Probíhal 
též úklid listí po celém městě. 
Jen krátce, co nás čeká v roce příštím: Chceme se zaměřit na stav alejí. V Lipkách proběhne bezpeč-
nostní ořez lip, dojde také k obnově aleje v Dubinských Kaštánkách, a hlavně k náhradní výsadbě 
Na Bzdince, tu jsme letos z kapacitních a finančních důvodů nestihli. Dále konečně dojde na realizaci 
okrasných kvetoucích záhonů na Mírovém náměstí a kolem budovy radnice. Ulice Pražská včetně 
přilehlých chodníků už bude zrekonstruovaná, a tak na zkrášlení centra města navážeme i v zeleni.
Závěrem chceme všem obyvatelům města, kteří se větší či menší měrou podílejí na údržbě zeleně, 
ze srdce poděkovat. Děkujeme taktéž za zasílání různých podnětů na zlepšení, ať je to již formou 
přes aplikaci Hlášení závad, elektronicky emailem či osobní návštěvou na městském úřadě. 

Za odbor správy majetku zpracovala Bc. Klára Loudová, referentka pro úsek správy veřejné zeleně

Vítězem letošního ročníku se stal návrh La-
dislava Svobody na vybudování chodníku 
v  údolí Trnovského potoka. Tento projekt 
však nemůže být realizován na předjedna-
ném pozemku z důvodu ochrany přírody. 
Nyní se tak řeší namísto něj návrh, který se 
umístil na druhém místě.
„Územní plán na předem vytipovaném a předjedna-
ném pozemku připouští nadzemní liniovou stavbu 
(lávku). Bohužel prozatímní stopku vystavilo stano-
visko odboru výstavby a životního prostředí z toho 
důvodu, že by došlo k narušení břehového porostu, 
potažmo údolní nivy a drobného vodního toku Tr-
novský potok. Jedná se tady o významný krajinný 
prvek, který by měl být využíván pouze tak, aby 
nebyla narušena jeho obnova a nedošlo k ohrože-
ní nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce,“ 
upřesnil důvod, kvůli kterému nemůže být vítěz-
ný návrh realizován, zastupitel Miroslav Sochor. 

Z projektu Tvoříme Dobříš bude realizováno 
dobudování dětského hřiště na Větrníku
Návrh, ve kterém bylo původně zamýšleno 
dobudovat dětské hřiště pod školkou na Vě-

trníku, podala do soutěže paní Kocourková. 
Vzhledem k tomu, že pozemky pod tímto 
hřištěm však nejsou ve vlastnictví města, ani 
tento návrh nelze realizovat zcela podle od-
hlasovaného návrhu. S  autorkou projektu se 
tak nyní řeší doplnění dětského hřiště v ulici 
Nad Papežem, které je vzdáleno 100 metrů od 
původního místa. 
„Paní Kocourková vybrala několik herních prvků, 
které by bylo možné umístit na dětské hřiště na 
Větrníku, které se nachází v blízkosti parkoviště. 
Jedná se hlavně o prvky pro menší děti, které tady 
chybí (houpačky, kolotoč, prolézačky, balanční 
lávka, malá klouzačka nebo houpadla). Společně 
se zástupci úřadu jsme v polovině listopadu řešili 
prostorové umístění v rámci hřiště,“ upřesnil Miro-
slav Sochor.
Do konce listopadu by měly být definitivně 
vybrány nové herní prvky, místa, kde budou 
umístěny, a stanoven rozpočet celé akce. V rám-
ci rozšíření hřiště je totiž potřeba počítat nejen 
s cenou samotných herních prvků, ale také 
s  úpravou terénu. Samotná instalace prvků se 
uskuteční na jaře roku 2021.

Seriál: Pojďme společně 
zlepšit kvalitu ovzduší 
v Dobříši…
Kvalita ovzduší je ovlivňována chováním kaž-
dého z nás
O tom, jak působí znečištěné ovzduší na muž-
skou potenci a jak topit, abychom kvalitu 
ovzduší zlepšili, jste se mohli dozvědět v minu-
lém díle našeho seriálu. Nyní se se zaměříme na 
kvalitu ovzduší z hlediska prostředí, ve kterém 
žijeme a  ve kterém bychom jistě rádi dlouho 
a dobře žili. 
Je sice pravda, že hlavní příčinou znečištění 
ovzduší je průmysl, ale bylo by příliš jednodu-
ché obviňovat továrny, aniž bychom si uvědo-
mili, že i my k tomuto problému přispíváme. 
Továrny vyrábějí předměty, protože je potře-
bujeme, kupujeme a konzumujeme. Jezdíme 
automobily místo toho, abychom využívali hro-
madnou dopravu nebo chodili pěšky či jezdili 
na kole. Při  spotřebě energie jsme často bezo-
hlední a plýtváme. Vysokou životní úroveň v Ev-
ropské unii považujeme za normální. A přesto, 
nebo právě proto si musíme uvědomit, že ka-
ždý jednotlivec je odpovědný za to, co se děje 
na naší planetě, a že i jednotlivec může přispět 
svou kapkou v moři, inspirovat ostatní a dávat 
dobrý příklad.
Jak jistě víte, kyselý déšť je důsledkem dlouho-
dobého znečišťování ovzduší a významně pů-
sobí na životní prostředí. V důsledku zvýšené 
kyselosti vody, kterou kyselý déšť způsobuje, 
je ničena flóra a fauna vodních ploch a potoků. 
Když kyselý déšť dopadá na lesní půdu, mění 
tím složení jejího pH. Nemůžeme se pak divit, 
že stromy získají ze země méně živin, protože 
je velmi kyselá a jsou tudíž náchylnější k suchu,  

Proč došlo ke změně v projektu Tvoříme Dobříš 2020?
V letošním roce se uskutečnil další ročník Tvoříme Dobříš. Na realizaci návrhů jednotlivých projektů, 
které podávala veřejnost, bylo z rozpočtu města schváleno 500 tis. Kč. Celkem se sešlo 22 návrhů. 

„Jsme si vědomi velkého zájmu občanů o možnost 
přechodu údolí Lipížského potoka suchou nohou. 
Chtěl bych se za koordinátory projektu omluvit, že 
jsme nebyli schopni tento projekt realizovat. Dou-
fáme, že Tvoříme Dobříš zachovají přízeň i v roce 
2021. Realizace projektu lávky či mlatového chod-
níku do budoucna úplně nevylučujeme,“ dodává 
omluvu Miroslav Sochor. 

Tvoříme Dobříš 2021 
Další ročník Tvoříme Dobříš startuje už v prosin-
ci tohoto roku. Pro rok 2021 bude pro realizaci 
vašich nápadů vyčleněno 200 000 Kč z rozpoč-
tu města. Sběr návrhů bude spuštěn 12.  12. 
2020 a ukončen pak 24. 1. 2021. Hlasování ve-
řejnosti proběhne opět v únoru. 
Pojďte s námi tvořit z Dobříše pěknější místo 
k žití!
Pravidla zůstávají beze změn. V novém ročníku 
mezi základní pravidla patří: návrh může po-
dat osoba starší 15 let a každý může podat jen 
jeden návrh. Podmínkou pro zařazení do hlaso-
vání je účast navrhovatele na prezentaci návrhů, 
která bude realizována dle aktuální epidemiolo-
gické situace buď on-line, či osobně. Navrhova-
ný projekt nesmí propagovat produkty či služby 
komerčního, náboženského či politického cha-
rakteru. Celková částka může být využita jedním 
vítězným, případně více návrhy. 
Harmonogram a detailní pravidla jsou zveřejně-
ny na stránkách www.tvorime.dobris.cz.

Zpracovala DH
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Prvním nařízením je nařízení města Dobříše 
č. 5/2020, kterým se vymezují oblasti města, 
ve kterých lze místní komunikace nebo jejich 
určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjed-
nanou cenu. Toto nařízení nahradí dosud plat-
né nařízení č. 1/2018.
Vymezení stávajících parkovišť s parkovacím 
automatem zůstává beze změn. Nově k nim 
přibude parkoviště u sportovní haly, které bude 
zpoplatněno ve dnech PO–PÁ, v době od 7.00 
do 16.00 hodin. První půlhodina stání bude 
zdarma, poté je poplatek 20 Kč za zbytek zpo-
platněné části dne.
Cena parkovného se zvyšuje i na parkovišti P+R 
v ulici Pražská – zde bude parkování po celý den 
zvýšeno z 10 Kč na 20 Kč / 24 hod., po 48 hodi-
nách zůstává cena za každých dalších 24 hodin 
(i započatých) ve výši 100 Kč. 
Prakticky všechny parkovací zóny též zůstávají 
ve stejném rozsahu. Dojde pouze ke sloučení 
zóny „Karnetova zahrada“ a „parkoviště Bezru-
čova“. Dále bude částečně rozšířena parkova-
cí zóna „A“, a to o část ulic Mládeže a Žižkova 
a o ulici Družstevní. Nově bude zavedena zóna 
„E“ zahrnující ulice Husova, U Slávie a Mánesova.
Všechny parkovací zóny budou nově označeny 
písmeny (A až H) a parkování v nich bude mož-
né pouze s platnou parkovací kartou označenou 

stejným písmenem, jakým bude označena zóna. 
Výjimku představují parkovací zóny A, C a E, kte-
ré bude navíc možno využít k parkování vozidla 
bez platné parkovací karty (s parkovacím kotou-
čem umístěným viditelně ve vozidle, s nastave-
nou dobou začátku stání), ale pouze na časově 
omezenou dobu max. 2 hodin. 
Pravidla pro vydávání parkovacích karet se ne-
mění. Parkovací kartu do příslušné zóny si může 
zakoupit osoba, která má ve vymezené oblasti 
místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem či 
nájemcem nemovitosti v dané vymezené oblas-
ti města. Dále je možno parkovací kartu vydat 
právnickým nebo fyzickým osobám za účelem 
podnikání, které mají sídlo nebo provozovnu ve 
vymezené oblasti města, případně zaměstnan-
cům těchto osob.
Parkovací karta bude i nadále přenosná, bez 
omezení na konkrétní vozidlo nebo na konkrét-
ní osobu jejího držitele.
Parkovací karta se vydává s platností na kalen-
dářní rok. Její platnost počíná nejdříve 15. pro-
sincem roku, který bezprostředně předchází ka-
lendářnímu roku vyznačenému na kartě, a končí 
15. lednem bezprostředně následujícího kalen-
dářního roku. Proto také samotné nařízení nabý-
vá účinnosti až 15. prosince 2020.
Parkovací karty je možno vydat v maximálním 
počtu 2 ks na jednu bytovou jednotku. Při poža-
davku na vydání druhé parkovací karty na jednu 
bytovou jednotku musí žadatel prokázat právní 
vztah k oběma vozidlům (doložit technické prů-
kazy k vozidlům, leasingovou smlouvu, smlou-
vu o užívání služebního vozidla k soukromým 
účelům).
Druhým vydaným nařízením je nařízení města 
Dobříše č. 6/2020, kterým se vydává ceník 
za stání silničních motorových vozidel na 
vymezených místních komunikacích. Ceny 
zůstávají, až na výše uvedenou výjimku, stejné 
jako dosud. Tedy na Mírovém náměstí 30 minut 
zdarma, poté 20 Kč za hodinu, před prodejnou 
COOP 20 Kč/hod., náměstí Svobody u zámku 
10 Kč/hod. Cena za parkovací kartu pro nově vy-
mezenou parkovací zónu E je 100 Kč.

Pavel Vonášek, silniční správní úřad MěÚ Dobříš

Dobříš zadává 
veřejné zakázky plně 
elektronicky
Od března 2020 využívá město Dobříš elekt-
ronický nástroj E-ZAK. 
Rozšíření elektronické nabídky a žádosti o účast 
umožňuje dodavatelům jednoduché a plně 
elektronické podávání nabídek. Velmi praktické 
jsou dvě auditorské funkcionality. Auditor – role 
umožní přidat do E-ZAKu roli auditora organiza-
ce pro zadavatele. Uživatel s tímto oprávněním 
má pak přístup ke všem zadávacím řízením své 
organizace. Výhodným rozšířením je pak Audi-
tor – statistiky, který poskytuje nastavitelný pře-
hled o zadávacích řízeních.
V Dobříši používáme také modul Podpora VZMR 
(výběrová řízení malého rozsahu, tj. do zákon-
ného limitu 2 000 000 Kč bez DPH pro služby 
a dodávky a 6 000 000 Kč bez DPH pro stavební 
práce), který nabízí až tři nastavitelné postupy 
dle interní směrnice. Ne každý dodavatel dis-
ponuje elektronickým podpisem, díky Podpoře 
VZMR – vypnutí elektronického podpisu může-
me jako zadavatel u VZMR stanovit, zda musejí 
dodavatelé při komunikaci elektronický podpis 
použít.
Kromě splnění všech zákonných požadavků 
u zakázek v režimu zákona jsme nástroj pořídili 
zejména pro komplexní přehled nad zakázkami. 
Díky individuální instalaci E-ZAKu tak máme 
elektronický nástroj, který pomáhá při admini-
straci všech zakázek, tvoří ucelené manažerské 
přehledy a je pro nás oporou procesu, kdy mi-
nimalizuje lidskou chybu nastavenými pravidly. 
Je plně automaticky napojen na naší spisovou 
službu a registr smluv. Apelujeme na všechny 
dodavatele, aby si nastavili e-mailové notifika-
ce na náš oficiální profil https://zakazky.mesto-
dobris.cz/. Tak budou informováni o každé nové 
veřejné zakázce.
Díky E-ZAKu jsme vysoutěžili opravy ulic, napří-
klad ulici Jiráskova provede firma Robstav z jiné-
ho regionu, kterou bychom dříve určitě neoslo-
vili. V jiném případě zakázky rekonstrukce ulice 
U Slavie došlo i k tomu, že vysoutěžená cena 
7 757 000 Kč byla o téměř 1 500 000 Kč nižší, než 
jsme plánovali, při dodržení stejných parametrů 
zakázky. 

Petr Oplíštil

nemocem a útokům hmyzu. Dešťová voda pro-
niká i do systému podzemních vod. Zvyšuje ky-
selost naší pitné vody, což pro nás může zname-
nat zdravotní rizika. A v neposlední řadě je třeba 
zmínit, že kyselost postihuje i budovy a památ-
ky kolem nás a způsobuje korozi materiálu. 
Proto pojďme každý z nás udělat o trochu více 
pro naše prostředí, abychom se i v budouc-
nu mohli procházet po krásně rostlých lesích 
plných plodů a koupat se v čistých rybnících 
a přírodních koupalištích nebo si i v inverzním 
počasí zajít na procházku na čerstvém vzduchu, 
a nebát se přitom otevřít okna. Pomůžeme tře-
ba jen tím, že začneme dávat pozor na to, čím 
a  v čem topíme, a budeme přemýšlet o tom, 
co si koupíme, zda to nutně potřebujeme a jest-
li ten kousek „do obchodu, na poštu nebo na 
úřad“ nejsme schopni dojít pěšky.

Za město Dobříš zpracoval odbor výstavby 
a životního prostředí

Placené stání vozidel na místních komunikacích 
v Dobříši
Rada města Dobříše se na své 71. schůzi konané dne 3. 11. 2020 usnesla vydat dvě nová nařízení, 
která se týkají zpoplatněného stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Dob-
říši, tj. na parkovištích s parkovacím automatem a v tzv. parkovacích zónách.
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Covid-19 ovlivnil i fungování Městské policie 
Dobříš
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu 
a  vládou přijatými krizovými opatřeními pro-
ti šíření covid-19 byla od pondělí 5. října 2020 
Městská policie Dobříš uzavřena pro osobní 
jednání, a to až do odvolání. Strážníci MP Dobříš 
jsou však nadále k dispozici 24 hodin a v přípa-
dech opravdu nezbytných pro ochranu života 
a zdraví občanů zůstává zachován i osobní styk. 
Toto omezení platí především pro nedůležité 
záležitosti. Na služebně občané samozřejmě 
mohou zazvonit a my s nimi budeme komu-
nikovat přes mikrofon. Základní kontakty jsou 
uvedeny na vstupních dveřích MP Dobříš. 

Naše činnost v tomto období 
Kontrolujeme zejména dodržování krizových 
opatření vlády, dodržování nových vládních na-
řízení, nošení roušek, kontrolujeme sportoviště, 
dětská hřiště, dodržování zákazu srocování lidí. 
Probíhá také kontrola hřbitovů, zajištění budovy 
městského úřadu v úředních hodinách a kont-
rola prostor Pastoračního centra sv. Tomáše, 
objektů města a školských zařízení, aby nedo-
cházelo ke krádežím a pohybujeme se v blízkos-
ti zdravotnických zařízení. V nočních hodinách 
strážníci kontrolují zejména objekty, kde se pro-
dávají potraviny, a lékárny. 
S občany v této době probíhají ve větší míře 
konzultace po telefonu a písemně. Jejich dotazy 
se týkají hlavně záležitostí spojených s nouzo-
vým stavem. 
Na Dobříši zatím postačují v případě páchání 
přestupků spojených s nařízením vlády důraz-
né domluvy ze strany strážníků k dotyčným 
osobám. V první vlně pandemie koronaviru byli 
občané v Dobříši velmi solidární, zodpovědní 
a disciplinovaní. V druhé vlně je však znát, že 
mnohým lidem dochází trpělivost ze stále mě-
nících se opatření a veřejnost přestává těmto 
opatřením věřit. 
Lidé až na výjimky si obličeje předpisově zakrý-
vají, když je potřeba. Stále však upozorňujeme 
na odstupy, jelikož zvláště mládež se často shlu-
kuje ve skupinkách i dvaceti lidí. Při pěkném 
počasí strážníci více kontrolují i oblasti okolo 
Dobříše, kam v tu dobu vyráží více lidí na pro-
cházky. V době nouzového stavu někdy dochází 
k porušování veřejného pořádku, tj. rušení noč-
ního klidu zejména v centru města. Co se týká 
dopravních přestupků zaznamenáváme velký 
pokles. 
Dovolím si jen upozornit, že za neuposlech-
nutí výzvy úřední osoby při výkonu její pra-
vomoci, tedy strážníka, může být dotyčnému 
uložena pokuta příkazem na místě až do 
výše 10 tis. Kč. Ve správním řízení se pokuty 
pohybují mnohem výše. 

Strážníci MP Dobříš informovali občany k si-
tuaci v Pražské ulici 
Od 29. 9. 2020 se začalo s úpravami spojenými 
s obnovou povrchu vozovky. V této době není 
v provozu parkoviště P+R a placené stání u pro-
dejny COOP. Žádali jsme proto občany o maxi-
mální ohleduplnost a trpělivost při parkování, 
a to hlavně v zóně C (ulice Za Poštou). V místě 
dobříšského kruhového objezdu u plynové ko-
telny jsme žádali řidiče o velkou trpělivost a ma-
ximální soustředění při řízení vozidla. 

Městská policie na světelné křižovatce zpočátku 
po uzavření části Pražské ulice řídila provoz, než 
se situace zklidnila. 

Problémy s kamiony v úzkých ulicích města
V souvislosti s uzavřením hlavní silnice v na-
šem městě docházelo ke komplikacím, kdy 
nám i přes zákazy projížděly kamiony do uliček 
u  zámku. V několika případech řidiči kamionu 
způsobili dopravní nehodu, jeden cizinec do-
konce z místa nehody ujel.
Následné doplnění dopravních značek pro ome-
zení vjezdu nákladních aut a kamionů do ulice 
Lidická byla tedy nutnost, jelikož i přes umístě-
né dopravní značení, které upozorňuje na uza-
vírku Pražské ulice a omezený průjezd centrem 
města, sem najížděli řidiči s velkými nákladními 
auty a kamiony. Tady pak velmi složitě manév-
rovali, aby se dostali zase pryč. Naposledy v této 
ulici dokonce uvízl bulharský kamion, který tak 
poničil nejen vozovku, ale mimo jiné i lampu ve-
řejného osvětlení. Proto byly na hlavní Pražské 
ulici ve směru od Prachandy do centra doplněny 
další dopravní značky, které už snad řidiče do-
statečně upozorní, že průjezd nákladních aut 
přesahující 3,5 tuny je daným místem zakázán.

Něco dalšího z naší činnosti v říjnu
– I v době nouzového stavu odchytáváme tou-

lavé psy a jsme ve spolupráci se správcem psí-
ho útulku.

– Stále často řešíme problémy občanského 
soužití. Většinou se jedná o manželské hádky, 
kdy ve většině případů hraje hlavní roli alko-
hol, na jehož základě dochází ke slovnímu na-
padání a někdy i drobnému postrkování. 

– V součinnosti s PČR jsme v této době pátrali 
po pohřešované osobě.

– Ve spolupráci s Centrem ochrany fauny ČR ře-
šíme společně problémy s pobíhající a ocho-
čenou liškou v  centru Dobříše. V tomto pří-
padě se již učinila opatření a ve městě byla 
umístěna odchytová klec. Dovoluji si upozor-
nit, že vzteklina tady určitě nehrozí. Jak nám 
bylo sděleno ředitelem OF ČR v současné 
době se u lišek vzteklina nevyskytuje. 

– Často se zabýváme ležícími osobami na silní-
cích pod vlivem alkoholu, ve většině případů 
voláme rychlou záchrannou službu, protože 
se osoby nachází již v deliriu a je potřeba lé-
kař.

– Řešíme také ve spolupráci s myslivci usmrce-
nou lesní zvěř na silnicích.

– Apelujeme na dodržování OZV města ohled-
ně hlučných strojů ze staveb. 

– Hlásíme závady ve sjízdnosti silnic (například 
poražený strom, větve stromů v jízdní dráze) 
a činíme opatření k okamžité nápravě.

– V rámci naší činnosti jsme řešili také dva opi-
lé muže, kteří se snažili dostat do autobusu 
odjíždějícího ve směru na Prahu. V nástupu 
jim správně zabránil samotný řidič autobusu, 
jelikož osobám, které jsou zjevně pod vlivem 
alkoholu, se vstup do prostředku veřejné do-
pravy zakazuje. 

– Opakovaně pak řešíme špatné parkování vo-
zidel jak v zákazech, tak například před kon-
tejnery, které pak není možné vyvézt. 

Zpracovala strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš
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1. ZŠ Dobříš 
Komenského náměstí 
Úspěch v soutěži Logická olym-
piáda
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou 
České republiky založená na logických úlohách, 
jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní 
přístup. I v letošním školním roce se do jejího 
základního kola zapojilo mnoho našich žáků 
od 1. do 9. ročníku. V kategorii žáků prvních tříd 
byl nejúspěšnějším řešitelem Roman Štajmar 
ze třídy 1.B, kterému jen těsně unikl postup do 
krajského kola. V  kategorii žáků 3.–5. tříd byla 
nejlepší soutěžící Johana Dušánková ze třídy 
5.B. V kategorii žáků 6.–9. tříd a odpovídajících 
ročníků víceletých SŠ zazářila Eliška Sokolová 
ze třídy 9.B, která se svým výsledkem nomino-
vala do krajského kola. Z celkového počtu 1 389 
řešitelů obsadila dělené 59. místo. Všem úspěš-
ným řešitelům blahopřejeme.

Mgr. K. Sobotková

A zase „dištanc“
Opět nás to potkalo 14. října – zavřená škola 
pro všechny. Někteří ve škole se dostali do ka-
rantény, někteří se blíže seznamovali s nepří-
jemnou nemocí, ale všem se nám do distanční 
výuky nechtělo. Vždyť žáci a učitelé byli ve škole 
jen měsíc a půl! Atomová elektrárna nebouch-
la, ale 2. listopadu jsme do školy stále nesměli. 
Tedy jsme se učili distančně online asynchronně 
a  i  synchronně. Učitelé se učili učit zcela jiným 
způsobem, žáci se učili učit jinak a někteří rodi-
če se najednou stali hospitujícími na hodinách 
svých dětí. K výuce jsme u nás ve škole všichni 
používali platformu Google Suite. 

Snažili jsme se držet starého úsloví: Co nás ne-
zabije, to nás posílí. S některými úsměvnými 
hláškami žáků se chceme podělit (neupraveno):
– informace z chatu: „Pardon, pančelko, já jsem 

vás teď neslyšel, byl jsem kadit.“
– dotazníkové šetření „Život ve škole 2020“: 

„Paní učitelko, proč se nás ptali, kolik máme 
doma televizí a aut? Mě to přišlo chvilkama ty 
otázky, že by nás chtěli vykrást.“

Obrázky z on-line hodin

Výuka českého jazyka
Učitelé českého jazyka se během distanční výuky nesoustředí jen na procvičování pravopisných 
jevů a na větné rozbory, ale snaží se rozvíjet děti i v oblasti literární a slohové výchovy. Většinou 
se my češtináři na druhém stupni základní školy setkáváme s odmítnutím a nevolí, pokud dětem 
sdělujeme, že se bude psát sloh, báseň, tvořit. Děti nemají odvahu a nevěří si, že by v tomto oboru 
mohly být úspěšné, někteří se stydí vyjádřit se, pracovat s fantazií, nebo dokonce svoji tvorbu uve-
řejnit třeba jen před spolužáky. A v době, kdy je třída s vyučujícím propojena pouze elektronicky, je 
obtížné děti pro něco nadchnout a dodat jim sebevědomí. Myslím ale, že v VII.D se žákům podařilo 
všechny obavy z neúspěchu dát stranou a dobře pochopili naše říjnové téma v literatuře, což bylo 
téma nonsensu, tedy záměrného nesmyslu v literárních dílech. Seznámili se s limericky – říkankami, 
které se neřídí běžnou logikou a mají jasně stanovenou formu. Děti pak psaly vlastní říkanky a do 
prvního verše limericků vybíraly Dobříš nebo vesnice z blízkého okolí. Tak už víte, kdo u vás bydlí?
Říkanky najdete straně 18.  Tereza Moslerová

2. ZŠ Dobříš, Školní 1035
Virtuální nástěnka
Na začátku září jsme se po dlouhých jarních týdnech distanční výuky a po dvou měsících bezstarost-
ných prázdnin společně s žáky vrátili zpět do lavic, abychom se v polovině října opět ocitli před ob-
razovkami svých notebooků a telefonů na online hodinách anglického jazyka. Naštěstí jsme byli v tu 
chvíli již na takovou situaci mnohem lépe připraveni a nebrali ji zdaleka tak pesimisticky jako v břez-
nu. Distanční vzdělávání je totiž příležitost ke změně našeho přístupu k učení. Pro každého kantora 
je to příležitost posunout se z pozice pouhého poskytovatele vzdělání k pozici rádce a zprostřed-
kovatele, jehož hlavním úkolem je vést a navigovat žáky na jejich cestě za poznáním. Dnešní doba 
nám nabízí mnohé online nástroje, kterými lze zvýšit zájem žáků o učení a posílit jejich motivaci. 
Mezi takové nástroje patří i platforma pro vytváření virtuálních nástěnek (padlet.com). Žáci několika 
tříd se tak podělili o své zážitky z víkendu, z letních prázdnin nebo si procvičili popis oblečení. Žáci 
9. ročníku pak v rámci KAJ vytvořili virtuální nástěnku o sobě, svých zálibách a blízkých. Děkuji všem 
svým žákům, kteří na společné nástěnky přispěli, a přeji nám všem brzký návrat do školních tříd.
Fotografii virtuální nástěnky najdete straně 18. Mgr. Simona Pavlíková (AJ, 2. ZŠ Dobříš)

Zemědělství v pravěku 
Příprava na Halloween 

– hodina matematiky ve druhé třídě, příklad 
typu r + 20 = 50; odpověď žáka: „R se převlék-
lo za 30.

– úkol: „Jaké znáš druhy čtyřúhelníků, načrtni 
a zapiš vše, co o nich víš.“ Odpověď: „Čtverec, 
kosočtverec, obdélník, nevím, jak se to nazý-
vá, vypadá to ňák .“

– písemné zkoušení: „Paní učitelko, já se omlou-
vám, ale nic si nepamatuju, matematika mi 
nejde, ale budu se učit.

– hovor s babičkou: „A babi, proč ti táta musí 
pořád nastavovat mobil?“ „Protože dřív mo-
bily nebyly.“ „A co bylo? Už to mám! Poštovní 
holubi!“

Všem žákům a rodičům přejeme v roce 2021 
hodně zdraví, pohody, klasickou výuku a už 
žádný „dištanc“. 

Všichni ze „staré“ školy
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Říkanky a virtuální nástěnka
Byl jeden muž z Dobříše, milion slov za minutu 
opíše. A když mu síly chyběly, ruce mu znehyb-
něly. Už ani slovo nenapíše.

Tereza Trampotová

Byl jeden pán z Mníšku, kafem polil knížku.
Knížka rázem ožila, stránkou dvě ho praštila.
Toho šmudlu z Mníšku.

Natálie Tóth

Bylo dítě ze Svatého Pole, zamklo se ve stodole.
Křičelo a chtělo pryč, nedivte se, spolklo klíč.
„Jé, jé!“ volá ve stodole.

Jakub Vašek

Byl jeden pán z Dobříše a měl doma chřestýše.
Jednou chřestýš usmyslel si, že nechá si narůst 
vousy. Nyní má pán z Dobříše chlupatého chřes-
týše. 

Tonda Nedbal

Byl jeden pán z Rosovic a ten neměl v hlavě nic. 
On jedl z hrnce nohama a řídil auto očima. Vždyť 
neměl v hlavě nic.

Jakub Chrenšč

Byl jeden strejda z Bukový, ten jedl jen buchty 
makový. Tak si řekl: „Mohl bych zkusit ty s tvaro-
hem.“ Za chvilku ležel na zemi za rohem. Řekl si: 
„Život už je zkrátka takový.“

Ondra Janoušek

Byla jedna žena z Županovic, měla doma deset 
opic. Až se jedna splašila, kalhoty jí zašila. Chu-
dák ta paní z Županovic. 

Zuzka Bouchalová

Jak to žije v lesní školce 
Dítě v lese
Dítě v lese – tak se jmenuje mokrovratská lesní 
školka, která už jedenáctým rokem vzdělává ty 
nejmenší a která hledá inspiraci ve waldorfské 
pedagogice. Příroda poskytuje předškoláčkům 
zázemí a učební pomůcky, svými pravidelnými 
cykly ročních období a jevy pro ně typickými 
poskytuje jedinečný vhled do zákonitostí života. 
V malebném prostředí jurty ukryté na kraji lesa, 
s poklidným praskáním ohně v kamnech a v úz-
kém kruhu předškolních dětí různého věku 
rozvíjejí průvodkyně individuální schopnosti 
každého žáka a zároveň posilují jejich vzájemné 
vazby a sociální a emocionální schopnosti.
Vzhledem k tomu, že lesní školka zapojuje nejen 
děti, ale také jejich rodiče a často i širší rodinu, 
že spolu s ročními obdobími a svátky chystá pro 
své svěřence pravidelné oslavy a slavnosti, na-
rušila bohužel „doba koronavirová“ také běžný 
režim lesní školky. V loňském školním roce přišly 
děti o téměř dva měsíce výuky, o několik slav-
ností a společnou školku v přírodě, které se pra-
videlně účastní i rodiče. V letošním školním roce 
se průvodkyně snaží, seč mohou, aby narušily 
výuku co nejméně a zároveň dodržely všechna 
nařízení – vždyť o bezpečí dětí jde především. 
Jak ale skloubit komunitní setkávání se zákazem 
shromažďování a s dalšími pokyny danými vlá-
dou? Jde to vůbec? 
Do určité míry jde. Více aktivit dělají děti samy 
pouze s průvodkyněmi, školka však nerezigno-

vala ani na společné aktivity v tandemu dítě–
rodič. V listopadu například děti poznávaly 
legendu o sv. Martinovi, který se podělil o svůj 
plášť s  potřebným. „Dny se krátí a světla ubývá. 
V  našem nitru však můžeme naše vnitřní světlo 
posilovat. Martinský svátek je spojen s význam-
ným lidským gestem – soucitem a rozdělením se 
s trpícím. S dětmi jsme upekli podkovy Martinova 

koně, o které jsme se vzájemně podělili. Také jsme 
se podělili o světélko v lucerničce, kterého neu-
bývá, tak jako našeho soucitu a lásky k bližním,“ 
vysvětluje význam slavnosti Miluše Jekoschová, 
zakladatelka první lesní školky na Příbramsku. 
Děti vyráběly lucerničky, pekly perníčky a vy-
právěním příběhů i divadýlkem se nenásilnou 
formou seznámily s důležitým poselstvím. 
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Letošní Vánoce v Trnce budou jiné
Je tady advent, také děti z Trnky netrpělivě vyhlížejí blížící se Vánoce a hlavně Štědrý den. Zdá se, 
že tyto svátky nemůže narušit ani pandemie. Přesto budou letos probíhat zcela jinak, než jak jsme 
zvyklí. Adventní čas bývá u nás v Trnce tradičně věnován každodennímu vánočnímu čtení, přípra-
vám na vánoční divadlo a těsně před zimními prázdninami také vánočním dílnám. Ještě vloni tomu 
tak bylo. Ve chvíli, kdy vzniká tento článek (18. 11.) však není nic jisté. Většina dětí je stále doma, do 
školy se právě vrátili prvňáci a druháci. Diskutuje se o obnovení prezenční výuky pro žáky a žáky-
ně prvního stupně a pro závěrečné ročníky. Vánoční čtení se pravděpodobně uskuteční alespoň  

Zprávy ze ZŠ Lidická
Do konce října naše škola měla prezenční výu-
ku. Žáci chodili na výuku do školy a spolu se za-
městnanci se snažili chránit zdraví, nosili roušky. 
Musíme ocenit, že to zvládali.
Od 2. 11. 2020 škola nastoupila na distanční vý-
uku jako poslední ze základních škol v Dobříši. 
Bylo to velice náročně, ale navázali jsme na své 
zkušenosti z jara 2020. Žáci plnili zadané úkoly, 
komunikovali s vyučujícími. Převážná část rodi-
čů s námi velice dobře spolupracovala, dohlíželi 
na plnění distančního vzdělávání. Naši pedago-
gové i provozní zaměstnanci velice dobře zvlá-
dali tento způsob výuky. 
Od 18. 11. 2020 jsme se vrátili do běžné výuky. 
Těšili jsme se na setkání, povídali jsme si o tom, 
co jsme dělali, jak to šlo i jaké se objevily pro-
blémy. Všichni chápou, že to není jednoduché, 
ale je na každém z nás, abychom se nenakazili, 
a hlavní je zdraví.

Viry, nemoci a jejich historie
Přes náročnost výuky, která byla ještě zkompli-
kována nezbytnými opatřeními proti nákaze 
covid-19, byla spolupráce děti–učitelé výborná 
a celospolečenské téma „viry, bakterie, nákaza, 
pandemie atd.“ a jejich historický výskyt v no-
vodobých dějinách děti zpracovaly po svém. 
Mnoho se dověděly, pochopily, že v historii se 
podobné nemoci vyskytovaly. Některé přístupy 
k léčení, ochraně zdraví se používaly před mno-
ha staletími, desetiletími a v dnešní době jsou 
využívány také.
 pokračování na straně 20

Aby mohli rovněž rodiče sdílet význam této slavnosti, připravily průvodkyně mapu k pokladu, který 
v lese pro děti sv. Martin zanechal. Ruku v ruce pak rodiče se svými dětmi šli tmou osvícenou pouze 
světlem lucerničky tento poklad hledat. V minulých letech tento poklad hledali všichni společně – 
všechny děti a všichni rodiče. Letos každá rodina hledala sama. O to tajemnější celá slavnost byla. 
Sdílet zážitky a udržovat komunitu pomáhá také facebook, kde průvodkyně dokumentují každo-
denní rytmus školky a rodiče tak přece jen mohou nahlédnout pod ruce svých dětí, které jsou neu-
stále zamazané od různých výtvarných potřeb – akvarelů, včelího vosku, bláta – a od loňského roku 
čím dál častěji od mouky a těsta všeho druhu. Novinkou v lesní školce je totiž hliněná pec, kterou 
školka dostala jako sponzorský dar a která dětem umožňuje zažít zázrak přípravy těsta a pečení 
chleba. Kdo jen jednou zkusil sám upéct bochník chleba, ten jistě potvrdí, že je to svým způsobem 
magie, a děti tuto magii intuitivně cítí a pečení chleba milují. Příprava těsta je pro ně neodolatel-
nou zábavou a voňavý, ještě teplý chleba, který jsme sami připravili, vyzařuje úžasné kouzlo. Takové 
pečení – pečení pod otevřeným nebem, z čerstvě namleté mouky – to můžete skutečně zažít jen 
v lesní školce. 

Tereza Petřek Todorová

v  online podobě (a snad i ve škole), vánoční 
dílny proběhnou v rouškách v rámci jednot-
livých tříd, nikoli ve věkově smíšených skupi-
nách, a divadlo budeme muset bohužel úplně 
oželet. Zároveň se však už začínají rojit nápady 
na jeho plnohodnotnou náhradu. Doufáme 
tedy, že letošní Vánoce, ač hodně jiné, budou 
i tak pro děti příjemným a neobyčejným zážit-
kem.
Jsme rádi, že i tento rok dostala Trnka příle-
žitost podpořit předvánoční akci pořádanou 
Diakonií a nazvanou „Krabice od bot“. Až do 
4. prosince je ZŠ Trnka tzv. sběrným místem 
krabic s dárky pro děti, které Vánoce tráví 
v  dětských domovech, azylových domech či 
podobných typech zařízení. Pokud byste se na 
poslední chvíli chtěli do tohoto projektu zapo-
jit, podrobnější informace najdete na našich 
webových stránkách nebo na webu www.kra-
biceodbot.cz. Dalším benefičním projektem, 
kterým tentokrát můžete podpořit naši školu, 
je mobilní aplikace Pomáhej pohybem. Pokud 
do ní sbíráte body a zatím jste se nerozhodli, 
jaké organizaci je věnovat, už v průběhu pro-
since by mělo být možné je převést na „konto“ 
Trnky. Za vaše rozhodnutí vám děkujeme.
Milí čtenáři a milí příznivci Trnky, přejeme vám 
ničím nerušený adventní čas, chvíle pohody 
a oddechu po hektickém a v mnoha ohledech 
velmi náročném období, které máme v tomto 
roce za sebou. Doufáme a věříme, že přicháze-
jící rok 2021 bude rokem příznivým a všechny 
případné výzvy, které nám připraví, zvládne-
me ve zdraví a s vírou ve šťastný konec.

Za tým ZŠ Trnka Adéla Sauerová
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Zprávy ze ZŠ Lidická 
pokračování ze strany 19

Distanční výuka
Do 18. 11. 2020 jsme 14 dní učili ve formě distanční výuky (úkoly po mailech, konzultace ve škole pro 
rodiče i děti, internet), kterou škola zvládala již na jaře. Přineslo to výsledky v podobě procvičování 
a upevňování probíraných témat, a díky zpětné vazbě od rodičů – zasílání vypracovaných úkolů – 
může naše škola pokračovat ve výuce… 

Vánoční přání a hezký nový rok
Žáci základní školy v Lidické ulici zdraví svoje město a přejí všem obyvatelům Dobříše hodně zdraví 
a lepší rok 2021. Mgr. Eva Burešová

VIRTUÁLNÍ VELETRH středních škol Středočeského kraje
Srdečně zveme k návštěvě Virtuálního veletrhu středních škol Středočeského kraje, který při-
pravila Krajská hospodářská komora Střední Čechy ve spolupráci se středními školami v regionu. 
Portál je k dispozici žákům ZŠ a jejich rodičům, ÚP v regionu a všem, které zajímají středočeské školy. 
Webová stránka obsahuje přehled středních škol Středočeského kraje, které měly zájem se na vele-
trhu prezentovat. Školy se na portále představují prostřednictvím videa nebo prezentace, k dispozi-
ci jsou také náborové materiály a také termíny on line dní otevřených škol (v případě, že škola akci 
připravuje). Školy touto prezentací chtějí oslovit žáky 8. a 9. ročníků ZŠ s nabídkou ke studiu právě 
na jejich škole. 

Odkaz na Virtuální veletrh škol Středočeského 
kraje: www.khkstrednicechy.cz/virtualniveletrh
Další informace: Vladislava Šizlingová
e-mail: sizlingova@komora.cz, tel.: 702 020 489

Kontakty – Městská policie Dobříš 
Mírové náměstí 230, Dobříš 

telefon – pevná linka: 318 533 391, 318 521 158, mobil: 602 370 677
 e-mail: mestska.policie@ mestodobris.cz
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Kultura – prosinec 2020
Vážení čtenáři Dobříšských listů,
ačkoli se situace ohledně šíření koronaviru postupně zlepšuje, pro nás, pořadatele kulturních akcí, 
se bohužel nic zásadního nemění. Stále se nemůžeme sejít ve větším počtu, a tudíž musíme i nadále 
rušit plánované akce, na které jsme vás chtěli pozvat. Patří mezi ně každoroční Setkání se sv. Mi-
kulášem a rozsvícení vánočního stromu, které vždy přiláká na dobříšské náměstí stovky místních 
i přespolních návštěvníků. Je nám nesmírně líto, že jednou ze zrušených akcí je i tradiční vánoční 
koncert na zámku Dobříš – nádherná a vždy okamžitě vyprodaná kulturní událost, kterou již mnoho 
let pořádá kulturní středisko ve spolupráci s hudebníkem a nadšeným organizátorem Ludvíkem 
Sklenářem. 
Je těžké předjímat, co bude za měsíc, je těžké a neradostné učinit definitivní rozhodnutí, že to, co je 
již připravené, musíme opravdu zrušit a odložit až do doby, kdy se vrátíme k normálnímu životu… 
Aktuálně nám ale nic jiného nezbývá a my doufáme, že se situace bude postupně zlepšovat a nový 
rok 2021 přivítáme již s pozitivnější náladou a vyhlídkami… 
Vážení a milí Dobříšané, přejeme vám krásné Vánoce, letos asi skromnější na dárky a vzájemná se-
tkání, ale snad o to klidnější a intimnější. Do nového roku si určitě všichni budeme opět přát hodně Informace o programu KS Dobříš 

(k 18. 11. 2020)

ZRUŠENO: 
23. 11. – 20. 12. Broumovská skupina kostelů 
a Památky osiřelé (fotografie)
3. 12. Snow film fest – přehlídka filmů s temati-
kou outdoorových zimních sportů
6. 12. Setkání se sv. Mikulášem a rozsvícení 
vánočního stromu
18. 12. Vánoční koncert na zámku 

PŘIPRAVUJEME:
7. 1. Jirka Jiroušek – NEBESKÉ – výstava letec-
kých fotografií. Do 7. 2. 2021
22. 1. Gaia Mesiah – koncert
26. 1. Techtle Mechtle a Kočky – travesti show 
„Nemocnice na pokraji zkázy“ (náhradní termín 
za 3. 11. 2020)
Snow film fest – přehlídka filmů s tematikou 
outdoorových zimních sportů (jednáme o ná-
hradním termínu)

(celkem 630 knih); služba se setkala s velkým 
ohlasem a poptávka stoupá tak, že nyní na pod-
zim (do půli listopadu) jsme vyřídili objednávku 
již 119 balíčků s objemem 675 knih. Také jsme 
intenzivně pracovali na vydání komiksové verze 
dobříšských pověstí; kniha by měla být v do-
hledné době v prodeji. 
Místo živých programů jsme vám nabídli progra-
my ze záznamu či přímo online: Knihomrně, vý-
tvarné dílny, přednášky virtuální univerzity, před-
nášky z archivu Univerzity Karlovy a od listopadu 
novou komunikační platformu (chat) pro seniory.

2021 V KNIHOVNĚ
Největší výzvou pro nás do budoucna zůstává 
potřebné rozšíření kapacity knihovny – vzhle-
dem k tomu, že se ukázalo, že stavba nové 
knihovny je v příští dekádě naprosto nad finanč-
ní možnosti města, jednáme s městem o mož-
nosti přístavby současné knihovny. 

pokračování na straně 22

Knihovna v prosinci
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, ač je letoš-
ní rok opravdu náročný, snažíme se být s vámi, 
jak jen to jde. Ve chvílích, kdy není možné 
ponechat knihovnu otevřenou, vám knihy na 
objednávku rozvážíme domů; místo živých 
programů jsme vám nabídli alespoň několik 
programů ze záznamu či přímo online – napří-
klad od listopadu novou komunikační platfor-
mu pro seniory – Setkání v síti.

Výtvarná dílna s Jíťou: VÁNOČNÍ SVÍCEN 
– pondělí 7. 12. od 12 do 17 hodin
Umožní-li nám to stav anticovidových opatře-
ní, můžete se konečně těšit alespoň na jeden 
živý program – a pokud ne, najdete ho na na-
šem webu a fb. Vánoční svícínek už jste si u nás 
kdysi možná vyrobili – ten letošní ale samozřej-
mě bude jiný. Jíťa vám s ním pomůže; vstup je 
volný a materiál zdarma.

SETKÁNÍ V SÍTI – klub pro seniory
Je to náročné – covid nám bere zdraví, práci, 
vzdělávání, kulturu, setkání s přáteli a leckdy 
i s rodinou. Cítíte se osamělí? Rádi byste si po-
povídali o všem možném? Vyměnili si tipy co 
číst, co sledovat, jak využít volný čas? Přidejte 
se k naší skupině přes aplikaci Jitsi Meet – je to 
tak jednoduché, že vás to naučíme během pár 
minut! Ozvěte se nám!

MALÁ DOBŘÍŠSKÁ UNIVERZITA
Bohužel jsme byli nuceni postupně zrušit 
všechny přednášky podzimního semestru, 
s  MUDr.  Peclovou, Markem Orko Váchou i ge-
nerálem Pavlem jednáme o jejich přeložení na 
příští podzim. Pokud jste zaplatili předplatné, 
zůstává v platnosti na další semestr.

2020 V KNIHOVNĚ
Všeobecně známá situace nás letos donutila 
omezovat a transformovat naše služby a pro-
gramy. Jsme moc rádi, že i v takto omezeném 
provozu jste využívali naší nabídky v opravdu 
velké míře – covid se stal skutečnou brzdou 
pro pouhých pět procent čtenářů naší knihov-
ny. I v nejtěžších chvílích si lidé vyzvedávali ba-
líčky (někdy i balíky) knih u výdejního okénka, 
další jsme roznášeli a rozváželi po celém měs-
tě a někdy (dle našich možností) dokonce i do 
okolních obcí. V období jarní nucené uzavírky 
knihovny jsme takto vyexpedovali 121 balíčků  

zdraví a úspěchů… Složitý a pro mnohé bolest-
ný rok 2020 nám dal plně pocítit pravý obsah 
těchto slov, která jsme dosud vyslovovali tak 
lehce a mnohdy i formálně. 
Proto vám do roku 2021 opravdu upřímně pře-
jeme především pevné zdraví a vnitřní sílu k pře-
konání všech překážek a ztrát, které nám tento 
rok přinesl. 
Těšíme se na setkání v kulturním domě i kdekoli 
jinde, už se nám po vás opravdu stýská!!! 

Za zaměstnance 
Kulturního střediska Dobříš

Mgr. Jindřiška Kastnerová
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Knihovna v prosinci
pokračování ze strany 21
Mezitím se můžete těšit na RELAX BOoX – ven-
kovní čítárnu před sportovní halou, jejíž stavba se 
bude realizovat již na jaře. Tento dřevěný pavilon 
bude volně přístupný veřejnosti, nabídku knih ke 
čtení i odnesení domů zde najdou děti i dospělí. 
Pavilon bude sloužit také k pořádání programů 
pro školky, školy i veřejnost. Prostředky na vý-
stavbu RELAX BOoXu poskytl v rámci svého par-
ticipativního rozpočtu Středočeský kraj.
Ve vašem oddělení pro vás opět bude připrave-
na novoročenka s kalendářem nejdůležitějších 
programů knihovny na příští rok – nezapomeň-
te si ji vyzvednout.

Výtvarná dílna s Jíťou: SNĚHULÁK – pondělí 
4. 1. od 12 do 17 hodin
Vyrobte si pěkného sněhuláčka, který určitě ne-
roztaje. Může vám sloužit jako těžítko, zarážka 

dveří či jen pěkná zimní dekorace. Jako obvykle 
je vstup volný a materiál zdarma.

Milí čtenáři, přejeme vám advent plný naděje 
na brzké zlepšení situace, svátky plné radosti 
a dobrou budoucnost pro váš další rok. A jak 
máme v prosinci otevřeno (umožní-li to aktuální 
vládní nařízení):
Do středy 23. 12. včetně OTEVŘENO
Čtvrtek 24. 12. – neděle 3. 1. ZAVŘENO

Těšíme se na vás do předvánoc a poté zase od 
pondělí 4. ledna, ať už v běžném či omezeném 
provozu. Vážíme si vašeho zájmu o naše služby, 
neváhejte se na nás tedy obrátit s vašimi přání-
mi. Chceme je plnit!

Z knihovny zdraví 
Romana Bodorová

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …
Letošní rok nás všechny uvedl do nelehké si-
tuace. Činnosti, které jsme doposud považovali 
za běžné, jsme v polovině března a také v polo-
vině října museli výrazně upozadit. Nejen od-
větví cestovního ruchu zažívá kolaps. Nicméně 
rozvolnění vládních opatření v létě, kdy jsme 
všichni doufali v lepší vývoj situace, nám umož-
nilo uvítat návštěvníky v nově zrekonstruova-
ném francouzském parku. Překvapil nás mile 
vysoký počet návštěvníků i jejich kladné ohlasy. 
Bohužel v současnosti byli organizátoři nuceni 
vzhledem k pandemii koronaviru zrušit všech-
ny koncerty do konce roku 2020.
Z rozhodnutí vlády zůstávají v současnosti za-
vřené zámky i galerie. Stále sledujeme vývoj 
situace a doufáme, že oblíbený adventní trh 
pod záštitou Livie Colloredo-Mannsfeldové, 
který je naplánován na 12. prosince, budeme 
moci realizovat. Sledujte, prosím, aktuální in-
formace o kulturním dění na našich webových 
stránkách www.zamekdobris.cz. 
Děkujeme všem za vaši podporu a zachování 
přízně. Těšíme se na vaši další návštěvu a pře-
jeme všem mnoho sil, pevné zdraví, pohodové 
Vánoce a klidný a úspěšný nový rok.

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 po–ne 9.00–17.30

PROSINEC 2020
12. 12. Adventní trh na nádvoří zámku

Koncerty pro varhany
Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. 
Trojice v Dobříši 

Letošní rok byl pro příznivce a podporovate-
le našich benefi čních koncertů velice skoupý. 
Z důvodů vládních opatření v souvislosti s pan-
demií bylo zrušeno šest plánovaných koncertů 
na živo, včetně adventního koncertu v prosinci.
Přesto jsme se snažili nerezignovat a na jaře 
v  první vlně pandemie se podařilo zprostřed-
kovat dva koncerty v přímém přenosu bez 
publika do vašich domovů. Koncert pro město 
byl vysílaný z kostela pod názvem „Koncert pro 
město“ v podání manželů Sedlákových a jejich 
dětí. Druhý koncert „Pozdrav z Francie“, v  po-
dání vynikajícího houslisty Romana Patočky 
a klavírního doprovodu Stanislava Gallina, byl 
vysílán ze sálu kulturního domu. Oba koncerty 
lze nalézt pod uvedenými názvy na „YouTube“. 
Při uvolnění pandemie během prázdnin jsme 
sáhli do jiného soudku a uvedli dva mimořád-
né benefi ční rockové koncerty v prostorách 
Krmelce Vlaška, a to na živo. Šlo o dobříšskou 
skupinu Doors to the Citadel a rockovou žiž-
kovskou legendární skupinu Blaženka. V měsíci 
září proběhl ještě naposledy na živo koncert 
Zuzany Stirské a jejího souboru Fine Gospel 
Time v dobříšském zámku a koncert České 
utrakvistické zpěvy z 15. století v provedení 
vokálního souboru Gontrassek v  kostele Nej-
světější Trojice. 
Pevně věřím, že příští rok by mohl být pro naši 
koncertní činnost vstřícnější. Již nyní připra-
vujeme a sjednáváme benefi ční koncerty pro 
příští rok. Některé soubory již přislíbily svou 
účast na benefi ci na podporu varhan pro rok 
2021. (Kinsky Trio Prague, Piccolo coro & Picco-
lo orchestra, Škampovo kvarteto, Příbramská 
fi lharmonie).

Veřejná sbírka
Zrušené májové oslavy, výpadky benefi čních 
koncertů, omezení bohoslužeb a obavy z bu-
doucnosti, to vše ovlivňuje velikost a množ-
ství fi nančních darů na účet veřejné sbírky. 
K datu uzávěrky DL schází na realizaci stavby 
nových varhan částka ve výši cca 700 000 ko-
run, která představuje 16,3 % z celkové ceny 
nástroje. 
Přes tyto problémy se našemu sdružení poda-
řilo umístit (již podruhé) do soutěže nezisko-
vých organizací pořádaných ČSOB. Akce „ČSOB 
pomáhá regionům“ podporuje fi nančně ne-
ziskové organizace, které pracují v sociálních, 
kulturních, humanitárních, volnočasových či 
výzkumných oblastech. Podmínkou pro soutě-
žící neziskovky bylo natočení 90sekundového 
spotu ovlastním projektu, který má oslovit širo-
kou veřejnost. V prosinci probíhá soutěž a  její 
princip tkví v  tom, že čím více fi nancí vybere 
soutěžící projekt od veřejnosti, tím vyšší dar 
získá od ČSOB, tedy až 50 000 Kč. V této sou-
těži obdrží 4  projekty v každém kraji darem 
50  000  Kč, 40  000  Kč, 35  000 Kč a 25 000 Kč. 
V každém regionu tak ČSOB rozdělí 150 000 Kč. 
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Robot nikdy nespí!
Památník Karla Čapka nehibernuje, sledujte 
web, facebook a instagram. Jak koronavirus 
dovolí, na Strži uvidíte výstavu ke 100 letům 
robotů i stálou expozici. A co nového od jara 
2021? 
Bratři Čapkové obohatili mnoho jazyků o slovo 
„robot“. Karlova strhující divadelní hra R.U.R. 
vzbudila velký rozruch a stala se prvním sci-fi 
ve světových dějinách televize – více na výstavě 
Cesta do hlubin robotovy duše (do 31. břez-
na), v níž malé zvídavé návštěvníky vítá veselá 
virtuální figurka. Důvodem k návštěvě roman-
tického spisovatelova doma o třech podlažích 
je také expozice věnovaná životu Karla Čapka, 

Obracím se na vás, čtenáře Dobříšských listů, s prosbou o finanční podporu našeho projektu, kte-
rý bude zveřejněn na adrese https://csobpomaharegionum.csob.cz, kde také najdete, jak sbírka 
probíhá. Zahájení soutěže a sbírky je 7. 12. 2020 od 8.00 hodin a konec bude o půlnoci 6. 1. 2021. 
Přispějte třeba i malou částkou, kdo jak může, Váš příspěvek bude mít přesah pro další generace. 

Varhany
Dodavatel varhan pro náš kostel, Varhanářská dílna Kánský-Brachtl, který se smluvně zavázal 
k dodání nového nástroje do 30. května 2021, se potýká s dopady omezení v souvislosti s korona-
virovou pandemií a jeho nasmlouvané zakázky na tento rok jsou ve skluzu. Sdružení pro obnovu 
varhan vede jednání o dodržení sjednaného termínu. V listopadu došlo k dohodě mezi římskoka-
tolickou farností a restaurátory, p. arch. Tomášem N. Mackem a Hynkem Mertou, na restaurová-

Zoufat nemusíte ani v „domácím covidovém 
vězení“: na webových stránkách, instagramu 
či facebooku Památníku K. Čapka najdete řadu 
půvabných fotografií z expozice, zahrady, výstav 
a starších akcí. Přijměte je jako pozvánku na Strž, 
snad brzy opět na viděnou! 

Více na www.capek-karel-pamatnik.cz
www.facebook.com/PamatnikKarlaCapka 

www.instagram.com/pamatnikkarlacapka

jeho manželky Olgy Scheinpflugové a novináře 
Ferdinanda Peroutky. 
Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše 
zahájí sezonu 2021 první dubnovou sobotu 
poutavými přednáškami o hobby slavného spi-
sovatele, od zahradničení a pěstování kaktusů 
přes fotografování, zálibu v exotických kober-
cích či etnické hudbě. V romantické zahradě 
navíc poprvé zavrčí Čapkova původní, dosud 
nevystavená... ale víc už neprozradíme.
V létě se na Strži otevře návštěvníkům dosud 
nepřístupná podkrovní místnost s patinova-
nou podlahou a modřínovým podbitím z první 
republiky a novou expozicí. Ta představí „před-
čapkovskou“ historii slavného domu i obce Sta-
rá Huť. 

ní, opravu a doplnění povrchů varhanní skříně 
v kostele Nejsvětější Trojice s termínem dokon-
čení 31. března 2021. 

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan přeje 
všem příznivcům, podporovatelům a dárcům 
klidné prožití nastávajícího adventu, krásné 
vánoční svátky v kruhu svých nejbližších a pro 
nastávající rok dny bez pandemie, hodně zdra-
ví a krásné hudby na živo.

Ivo Kylar
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Sokol žije a cvičí online
Kvůli ne zcela příznivé covidové situaci jsme sice 
veškeré tradiční akce v Sokole zrušili, ale nekle-
sáme na mysli a doufáme ve vlídnější poměry 
v novém roce. Budeme se s vámi těšit v novém 
roce na shledanou jak během našich cvičebních 

hodin, tak i na tradičních a nových akcích. Do té 
doby, než se budeme moci setkat živě, můžete se 

Sokolem cvičit online z pohodlí domova – https://
www.sokol.eu/projekt/cvicimsesokolem. 

Do života online se zapojili i naši florbalisté, jejich video 
tréninky a pohybové výzvy naleznete na jejich webových 
stránkách https://www.florbaldobris.cz/.
Sledovat také můžete náš facebook: https://www.face-
book.com/TJSokolDobris

Děkujeme za vaši přízeň. Přejeme vám krásné, a hlavně 
klidné Vánoce, pevné zdraví a mnoho milých zážitků v no-
vém roce.

Za T. J. Sokol Dobříš Gita Otavová

Veselý Mikuláš a jeho 
doprovod navštěvují 
vaše domovy už 5 let

Máme tu prosinec, a pokud nám to situace do-
volí, i v letošním roce je Veselá rodina připrave-
na na tradiční mikulášskou nadílku. Tentokrát 
vás navštívíme u vás doma v sobotu 5. prosince 
a jako vždy bude naše návštěva zážitkem pro 
celou rodinu. 
Veselý Mikuláš, milý anděl i rošťácký čertík, kte-
rého se děti nemusejí bát, tvoří trojici, která je 
komunikativní a umí to s většími zlobidly i s těmi 
nejmenšími dětmi. Pokud je třeba, nechává náš 
Mikuláš čertíka za dveřmi. Jak děti zlobí nebo 
naopak v čem jsou šikovné, nám vždy popravdě 
ukáže naše nebeská kniha. Nakonec většinou 
všechny děti na čertí ocas slíbí přesně to, co si 
rodiče přejí . 
Od loňského roku jsme navíc na základě po-
ptávky vyslali jednu mikulášskou partu po dob-
říšských rodinách a druhou do okolních vesnic 
Dobříše. Stejně tak tomu bude i letos a my už 
se moc těšíme na známé i nové tváře. Nejen pro 
nás, ale hlavně pro rodiče, je totiž neopakova-
telným zážitkem vidět výrazy dětí, víru a úžas 
v jejich očích a slyšet jejich sliby o tom, jak už 
budou hodné.
Pokud stále ještě nemáte zajištěného svého Mi-
kuláše, určitě neváhejte nám zavolat nebo na-
psat. Uděláme vše pro to, abychom k vám mohli 
přijít. 
Děkujeme tímto všem rodičům, kteří si nás opa-
kovaně objednávají, a také všem, kteří nás pod-
porují v naší činnosti.
Více informací: sl. Sára Zemanová,
tel.: 736 229 236, www.veselarodina.org

Tým Veselé rodiny

RC Dobříšek – Adventní detektivka městem Dobříš: 
Záhada rozbitého hřiště
Máme pro vás velké překvapení! Především pro 
děti, ale potěší celou rodinu! 
Vzhledem k aktuální situaci většina vánočních 
akcí nebude uskutečněná. A to nám přišlo líto, 
protože Vánoce nejsou jen o Štědrém dnu, ale 
o  prožívání příjemné atmosféry během celého 
adventu. Proto jsme spolu s partnery, společ-
nostmi, firmami a organizacemi z Dobříše při-
pravili adventní hru pro všechny děti z Dobří-
še a okolí. Hra je zdarma a určena pro všechny 
věkové kategorie, pomůže prožít advent zábav-
ně, s nadšením a vánoční atmosférou. 
Každý den, počínaje 1. prosincem, bude na 
stránkách www.dobrisek.cz a na FB Dobříšek 
zveřejněn jeden úkol. Na tento úkol budete 

mít celý den (9.00–16.00) ke splnění. Všechny 
úkoly kromě posledního se odehrávají venku, 
užijete si krásnou procházku a u cílového sta-
noviště zábavu! Děti budou luštit, hrát, vzdělá-
vat se, dostávat, ale také dávat. 
Na akci se podílí mnoho firem a společností, je-
jichž seznam bude zveřejněn až na konci (abys-
te nepřišli o připravovaná překvapení). Bližší 
informace a pravidla naleznete na stránkách 
www.dobrisek.cz. 
Spojení všech zúčastněných je důkazem, že 
síla dobříšského ducha je velká, přidejte se 
k  této pozitivní atmosféře i vy a užijte si ad-
vent všem problémům aktuální doby na-
vzdory!  
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Okrašlovací spolek města 
Dobříše – Ohlédnutí 
za letošním rokem

Zdravíme všechny občany Dobříše. Blíží se ko-
nec roku, který pro nás nebyl zrovna příjemný.
Mrzí nás, že jsme nemohli v tomto roce pořádat 
Taneční čaje pro naše starší občany po celý rok.
Taneční čaje je sousedské setkání s hudbou, 
zpěvem a když chcete tak i s tancem.
Petr Kadlec nezahálí a pokračuje ve svém histo-
rickém bádání i s vydáváním průvodců.
Vyšel průvodce anglickým parkem a chystá 
průvodce dobříšskými rybníky. Také organizu-
je komentované prohlídky po Dobříši s různým 
historickým zaměřením. Paní Javorská neúnav-
ně pečuje o všechny záhony, které v Dobříši 
založila. V této činnosti chceme i v příštím roce 
pokračovat. Chceme požádat město o patro-
nát nad sochou J. Husa v parčíku za spořitel-
nou. Nevzdáváme se také soutěže „Rozkvetlá 
Dobříš“. Kdyby měli všichni rozkvetlé květiny 
v truhlících a balkonech, bylo by snad možné 
zkrášlit Dobříš tímto způsobem.
V tomto podivném roce jsme nesložili ruce do 
klína, zapojili jsme se i do sportovní Dobříš-
ské osmičky, kde jsme pomáhali již loni. Co se 
v  tomto roce neuskutečnilo, byla hudební vy-
stoupení členek spolku v domovech důchod-
ců. Sběr odpadků na Den Země jsme v tomto 
roce nahradili, sbíráním odpadků na procház-
kách. Posledních informací z našeho spolku je 
záchrana mostu přes Pilský potok. Děkujeme 
vám všem, kteří jste podepsali petici pro jeho 
záchranu. Díky všem kladným vyjádřením po-
třebných institucí (památkový ústav, Zastu-
pitelstvo města Dobříše, středočeský krajský 
úřad) Ministerstvo kultury pak most za kultur-
ní památku potvrdilo. Nemáme však vyhráno, 
protože původní záměry KSUS bylo most zbo-
řit, a to zatím trvá! Situaci monitorujeme a bo-
jujeme dál.
Do dalšího roku bychom také chtěli realizo-
vat obnovu sloupu sv. Tekly a iniciovat vznik 
chodníku Lipkami ke křižovatce na Rybníky, 
který zde citelně schází. To je naše seznámení 
s činností okrašlovacího spolku. Pokud by měl 
někdo zájem se k nám přidat, určitě nápady, 
názory a nové členy s radostí uvítáme. 

Členové Okrašlovacího spolku 
města Dobříše

Pozdrav z Aerobik studia Orel Dobříš
Celý kolektiv orlovny by rád vyjádřil velký dík těm, kteří nás v této době podporují a po jarním ko-
ronavirovém uzavření se k nám opět ve velkém počtu vrátili, jsme za to opravdu rádi. Nyní se na-
cházíme ve velmi podobné situaci. Orlovna je stále zavřená. Budeme se na všechny naše příznivce 
těšit a doufat, že se opět velmi brzy potkáme v prostorách, které máme všichni tak rádi a které nám, 
troufáme si říct, všem moc chybí. Všichni lektoři se moc těší na znovuotevření studia a setkání se na 
značkách se starými i novými tvářemi. 

A ještě malé info o zahájení školního roku 2020/2021. V září jsme otevřeli nové i tradiční dětské 
sportovní a taneční kurzy, o které byl i přes situaci velký zájem. Do našich kurzů však můžete své děti 
přihlašovat po celý školní rok. Zveme všechny děti i ty, které u nás ještě nebyly, aby si jakýkoli kurz 
přišly zdarma vyzkoušet. Těšíme se na vás.
A nezapomeňte, cvičení způsobuje zdraví a radost!
Aktuální informace o provozu studia naleznete na internetových stránkách www.aerobikdobris.cz 
a na oficiálním facebooku a instagramu.

Tým lektorů ASOD

Blíží se 100 let dobříšské kopané
Jen něco přes rok bude trvat, než dojde v roce 2022 ke stému výročí dobříšské kopané. Jan Soukup 
chystá k této příležitosti vydání knihy. Prosíme čtenáře, pokud mají nějaké dokumenty (fotografie 
apod.) nebo zajímavé informace, aby se ozvali na e-mail: soukup.honza@centrum.cz.

Výbor MFK Dobříš
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Psí útulek Dobříš
Přijďte si vybrat kamaráda na celý život. 
Tito pejsci na vás čekají v psím útulku Dobříš v areálu MFK – V Lipkách 1021. Můžete přijít denně 
(pracovní dny, víkendy, svátky) po telefonické domluvě na tel. č. 724 077 264 a některého z nich 
vyvenčit, pohladit, případně si ho po procházce, důkladném zvážení a podepsání adopční smlouvy 
také adoptovat. 

Brit, 9 let, kříženec německého ovčáka
July a Bety, 4 roky, kříženky rotvajlera 

a pitbulteriéra

Rex, 11 let, kříženec německého ovčáka Zeus, 4 roky, kříženec pitbulteriéra 

Fred, 3 roky, kříženec stafordšírského bulteriéraAlan, 3 roky, kříženec labradora

TenisCentrum Dobříš 
v roce 2020
Vážení kamarádi, hráči, klienti, rodiče!
Zdravím všechny malé tenistky a tenisty. Už je 
to déle než měsíc, kdy jsme se mohli naposle-
dy vidět a společně si zasportovat, popovídat, 
posedět. Situace je stále nepřehledná a zatím 
netušíme, kdy se třeba i s určitým omezením 
budeme moci vrátit zpět na kurty. Proto vyu-
žívám alespoň tuto možnost vás oslovit a tro-
chu zavzpomínat na tenisový rok 2020. Už na 
jaře jsme tuto situaci zažili, ale nakonec se vše 
rozběhlo. Kurty byly připravené a díky vám se 
klubu dařilo velmi dobře a obsazenost byla 
skvělá. Zápasy družstev se ve zkrácené verzi 
odehrály a pro naše týmy dopadly velmi dob-
ře. Letos jsme ani nemohli po zápasech vše 
oslavit a poděkovat všem hráčům, kteří bojo-
vali za naše týmy. Těšili jsme se, že tak budeme 
moci učinit při tradičním vánočním vyhlašo-
vání nejlepších hráčů sezóny, Bohužel ani tato 
akce se nebude moci uskutečnit, a tak ještě 
vymýšlíme, jakým způsobem hráčům poděku-
jeme a odměníme je. 
Dobré výsledky předváděli naši hráči i na 
letních turnajích jednotlivců. Především 
musím jmenovat mladší hráče – Maxe Trojana, 
Danielku Michálkovou, Samuela Kleibla, Maxe 
Skřivánka, Sofi i Audy a Bedřicha Břicháčka. 
Nejúspěšnějším hráčem se pro tento rok stal 
Tomáš Krejčí, který v roce 2021 bude díky svým 
výsledkům prvním hráčem České republiky 
v celostátním žebříčku mladších žáků. 
Opět jsme měli letos možnost uspořádat 
mistrovství České republiky starších žákyň, 
turnaj mladších žáků kat. „A“ a na konci se-
zóny závěrečný turnaj mladších žáků, kde se 
rozhodovalo o konečném pořadí hráčů na 
prvních deseti místech na celostátním žeb-
říčku v České republice. Nemohu opomenout 
charitativní akci – Šampioni pro Aničku, kterou 
vymyslel a z velké části zorganizoval Jakub 
Beran, za což mu patří veliké poděkování. Zá-
pasů se účastnili 3 daviscupoví reprezentanti, 
včetně současné české jedničky – Jiřího Veselé-
ho. Pro všechny přítomné diváky to byl skvělý 
tenisový zážitek a celá akce pomohla dobré 
věci. 
Od října je náš tenisový klub stejně jako na 
jaře uzavřen. Situace je pro všechny z nás slo-
žitá, těžká. Zavřená sportoviště, školy, obchody 
nejsou to nejhorší, s čím se v této době setká-
váme. V pátek 13. 11. 2020 nás opustil náš 
kamarád, dlouholetý člen tenisového klubu 
pan Pavel Průša. Odešel náhle a my už jsme 
mu nestihli poděkovat za to, co na Dobříši 
pro tenis udělal. Děkujeme, Pavle. 
Doufám, že už se vše brzy vrátí do starých 
kolejí a my se zase začneme potkávat, jak 
jsme zvyklí – každý den. Moc na vás všechny 
myslím a přeji vám hlavně zdraví, pevné nervy 
při doučování vašich miláčků a klid ve vašich 
osobních životech. Závěrem bych chtěl podě-
kovat našim partnerům klubu, kteří nám v této 
nelehké době velmi pomáhají. 
Protože je toto číslo Dobříšských listů posled-
ním v tomto roce, přeji vám všem klidné prožití 
vánočních svátků a do nového roku 2021 hod-
ně zdraví, štěstí, úspěchů a co nejméně omeze-
ní v našich životech. 

Za TenisCentrum Dobříš 
Martin Beran 



DOBŘÍŠSKÉ LISTY | 27SOCIÁLNÍ A PEČOVATELSKÁ ČINNOST

Ke konci prosince 2020 skončí projekt realizo-
vaný v rámci Operačního programu Zaměstna-
nost, který přes dva roky cílil na problematiku 
nezaměstnanosti na našem území. Po splnění 
vstupních podmínek mohli jeho účastníci (ucha-
zeči evidovaní na ÚP) využít veškeré podpory 
od psychosociálního poradenství, tréninkového 
zaměstnání v rámci pracovní čety až po rekvali-
fikační kurz zdarma.
Právě poslední rekvalifikační kurzy byly z dů-
vodu špatné epidemiologické situace opoždě-
ny. Lektor akreditovaného kurzu Strážný, jehož 
druhý běh jsme začali realizovat v říjnu, umožnil 
distanční výuku, a tak tento kurz probíhal z vel-
ké části formou samostudia. Závěrečná zkouška 
byla posunuta na konec listopadu. 

V běhu byl také poslední kurz řidičského opráv-
nění skupiny B, kde rovněž došlo z výše uvedené-
ho důvodu a časové tísně inspektorů k velkému 
zpoždění. Projekt se podařilo prodloužit o dobu, 
kdy se kurzy nemohly kvůli vládním opatře-
ním konat, tak můžeme dostát jeho závazkům 
a  umožníme dalším šesti lidem lepší uplatnění 
na pracovním trhu právě díky zvýšení jejich kva-
lifikace. Díky tomuto projektu jsme mohli výše 
zmíněnou formou podpořit 35 dlouhodobě ne-
zaměstnaných osob z našeho regionu. 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Za realizační tým MAS Brdy–Vltava 
Eva Lenhartová

Komunitní centrum  
Svět dobrých lidí
Stále trvající špatná epidemiologická situace 
nám nedovolila uskutečnit program, který jsme 
avizovali a doufali v jeho uskutečnění před vy-
hlášením nouzového stavu. Co stále můžeme 
dělat, jsou dílčí aktivity, jako je potravinová 
pomoc pro potřebné. Každé pondělí probíhá 
výdej teplého oběda a také výdej samotných 
potravin (ty je možné vyzvednout také mimo 
pondělí). 
Pro ty, kteří si nemohou vyprat doma, nabízíme 
využití komunitní pračky a sušičky za cenu 35 Kč 
/5 kg vytříděného prádla. Osoby bez přístřeší 
mohou využít pro ně určené hygienické zázemí 
a provést v centru osobní hygienu.
Od 23. 11. probíhá po delší pauze kreativní ma-
lování s Magdalenou Westman (zatím v omeze-
ném počtu).
Děkujeme Farní Charitě Starý Knín za spolupráci 
a všem lidem, kteří do komunitního centra vě-
novali ručníky, oblečení, boxy na jídlo a trvan-
livé potraviny. 
Aktuální program můžete sledovat na faceboo-
kových stránkách Svět dobrých lidí, kde budou 
aktivity zveřejňovány s ohledem na aktuální 
opatření. Pro více informací se můžete obrátit 
na tel. 603 592 627 nebo na e-mail: lenhartova@
brdy-vltava.cz.
Projekt SVĚT DOBRÝCH LIDÍ – Komunitní centrum 
– s registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047
/0016105 je spolufinancován Evropskou unií.

Za realizační tým MAS Brdy–Vltava 
Eva Lenhartová

Vánoční balíček přání z Pečovatelské služby města 
Dobříše 
Do předvánoční doby bychom vám za Pečovatelskou službu města Dobříše rádi popřáli zdra-
ví a balíček dobré nálady, které se v letošním koronavirovém roce často nedostává. 
Samota a sociální izolace dopadá nejvíce na ty, kteří už nemají tolik sil – seniory a nemocné, jejichž 
blízcí žijí ve vzdálených místech nebo se s nimi nyní nemohou setkávat z důvodu karantény. V naší 
pečovatelské službě se snažíme právě těmto lidem nabídnout pomoc a podporu, ať už čistě praktic-
kou, tak také tu veskrze lidskou. Jedním z našich důležitých úkolů je ulevit jim od téhle nedobrovol-
né samoty, nabídnout vztah, zprostředkovat živé lidské společenství.
Naším velkým přáním je darovat si navzájem to nejcennější – setkání, vřelé objetí, pospoli-
tost, přátelství a lásku.

Symbolem setkání je betlémské světlo.
Světlo, ze kterého je možné rozdávat, a přesto ho neubývá, světlo, které může prozářit a rozehřát 
vaše domovy. Kéž vám všem, kteří se cítíte opuštění, doručí zprávu, že na vás v této nelehké době 
někdo myslí. Pokud to letos okolnosti dovolí, budou Betlémské světlo jako každoročně roznášet po 
Dobříši skauti. Chcete-li se k tomuto poselství připojit a přejete-li si, aby doputovalo i k vám, 
můžete nás kontaktovat na telefonním čísle 318 522 874 nebo přes naše pečovatelky.
Možná, že letos nestihneme na Vánoce pořídit všechny dárky, o to více ale pojďme zažít a procítit 
jejich původní význam – jsou nadějí na setkání a příslibem lepších časů.

Se srdečným pozdravem a přáním klidných, mírumilovných a laskavých vánočních svátků, 
vaši pracovníci Pečovatelské služby města Dobříše

Závěr projektu „Podpora dlouhodobě nezaměstnaných  
v regionu Brdy–Vltava”

Registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009236
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Vzpomínky
Dne 11. prosince 2020 
uplyne rok, kdy nás 
navždy opustila naše 
maminka, babička a pra-
babička paní Dana Ku-
kačková z Dobříše. 

S láskou vzpomínají
 Luděk a Naďa 

s rodinami.

Dne 19. prosince 2020 
uplyne 15 let od úmrtí 
mého manžela a našeho 
otce Bohumíra Nevosa-
da. 

Vzpomínáme na Tebe, 
manželka a dcery Ludmila, 

Dana a Miroslava 
s rodinami.

 
27. prosince 2020 by se dožil 66 let pan Miro-
slav Průcha z Dobříše. Zároveň vzpomínáme na  
první smutné výročí jeho úmrtí. 

Syn Jan s rodinou a sestry 
Jana a Věra s rodinami.

Blahopřání
Dne 7. prosince 2020 
oslaví krásné životní ju-
bileum 80 let paní Hana 
Selementová.
Naší milé mamince, ba-
bičce a prababičce pře-
jeme vše nejlepší a pev-
né zdraví.

Posíláme mnoho po-
zdravů od celé rodiny 

a přání brzkého uzdravení.

Dne 14. prosince 2020 
oslaví významné život-
ní jubileum, krásných 
85  let, náš milovaný 
tatínek, manžel a děde-
ček pan Oldřich Honzík 
z Dobříše.

Hodně zdraví, štěstí 
a lásky, to ti ze srdce přejí 

manželka Marie, dcery Jitka a Iveta s rodinami.

Poděkování
Milí přátelé, 
rok 2020 nám připravil mnohá překvapení a vý-
zvy, se kterými nikdo z nás nepočítal. Přesto 
jsme za něj vděční. O co náročnější byl provoz 
dětského domova, o to více pomoci a podpory 
jsme dostávali. Srdečně Vám za ně děkujeme! 
Přejeme všem požehnaný adventní čas, pevné 
zdraví a krásné vánoční svátky. 

Tereza Jandová, 
ředitelka Dětského domova Korkyně

Naše videa vám poradí, jak zvládnout péči 
v domácím prostředí
Péče v domácím prostředí o děti či dospělé se zdravotním postižením, o nemocné, stárnoucí rodiče 
či partnera je náročná a patří k jedněm z nejtěžších situací v životě, se kterými se setká mnoho z nás. 
Informace a návody, které by v těchto případech pomohly, nejsou snadno dostupné.
Pečující na péči ale nemusejí být sami!
Pracovníci z Centra pro komunitní práci střední Čechy vytvořili video rady pod souhrnným názvem 
„Pečovat a žít doma je normální“. Vznikla 4 videa, která obsahují rady, jak se s náročnou situací  
vyrovnávat: Co udělat nejdříve, Finanční a materiální podpora, Kdo mi s péčí pomůže 
a Co a jak dál.

V České republice jsou stovky tisíc těch, kteří pe-
čují o své blízké, a část z nich neví, jak na péči 
nebýt sám. „Dochází k tomu, že jsou mezi námi 
lidé, kteří několik let doma pečují například o man-
žela, partnera, dítě / dospělé dítě se zdravotním 
postižením a nevyužívají všechnu podporu, kterou 
stát a další instituce nabízejí. Proto jsme vytvořili 
krátká návodná videa pro pečující, která na sebe 
tematicky navazují, vycházejí z našich zkušeností, 
zkušeností našich klientů a rozhovorů s odborníky. 
Forma videí reaguje na různé komunikační mož-
nosti pečujících. Animace umožní se vizuálně zo-
rientovat, díky mluvenému slovu získají informace 
i lidé se zrakovým postižením, titulky zprostředkují 
obsah i těm, kteří mají horší sluch, a znakový jazyk 
zajistí předání informací neslyšícím,“ vysvětluje 
ředitelka CPKP střední Čechy Martina Macurová.
První video obsahuje rady a doporučení, co je po-
třeba zařídit, když rodina začíná o někoho pečo-
vat. Druhé video je věnováno možnostem mate-
riální a finanční podpory, kterou mohou pečující 
čerpat. Třetí video poskytuje základní rady, které 
sociální a jiné služby mohou pečujícím rodinám 
pomoci. Poslední video je věnováno tomu, jak se 
vyrovnat s odchodem blízkého člověka, a prak-
tickým otázkám, které je potřeba vyřešit. 
Cílem je šířit informace ve srozumitelné a snad-
no dostupné podobě mezi co největší počet 
pečujících. Zvlášť v současné době jsou videa 
vhodným zdrojem informací pro rodiny či jed-
notlivce, kteří doma pečují o své blízké. 
Videa vznikla ve spolupráci s grafickým studiem 
Mowshe, s. r. o., Deaf friendly a dalšími odborní-
ky. Jsou dostupná zdarma pro všechny zájem-
ce, například poskytovatele sociálních a zdra-
votních služeb, města, obce a další instituce.  

Naleznete je na webových stránkách www.
cpkp.cz, na webu města Dobříše, v seriálu na-
šich příspěvků na portále Dobříšsko aktuálně 
a také na YouTube. 
Centrum pro komunitní práci střední Čechy je 
organizace, která se od roku 1996 věnuje vzdě-
lávání a poradenství, tvorbě strategií, podpoře 
komunikace a různým analytickým činnostem. 
V posledních letech se zaměřuje na neformálně 
pečující ve Středočeském kraji, kterým poskytu-
je poradenství, realizuje pro ně různé vzdělávací 
aktivity a podporuje vznik a setkávání svépo-
mocných skupin.

QR kód pro všechna 
videa na YouTube

Za tým CPKP střední Čechy 
koordinátorky pomoci 
pro Dobříšsko, na které 
se můžete obracet:

Monika Bártová, mobil: 606 418 406,
e-mail: monika.bartova@cpkp.cz,
Petra Štěpová, mobil: 773 661 130,
e-mail: petra.stepova@cpkp.cz,
www.cpkp.cz/strednicechy.

Společenská kronika
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My, co nejsme 
na „fejsbuku“
Dne 6. 11. 2020 byly zasazeny tři stromy před 
parkovištěm Penny Marketu u Mírového náměs-
tí. Nevím ale, koho za tuto iniciativu pochválit. 
V roce 2019 bylo již vysazeno 116 stromů za cca 
800 000 Kč.
V tomto roce byl osazen záhon u polikliniky 
a teď tři stromy u Penny Marketu. Bylo by to 
hezké, ale proč byl vysazen skalník u  poli-
kliniky a ty tři stromy u parkoviště jsou ja-
vory? Opravdu chce někdo vylepšit vzhled 
Dobříše? 
Skalník je trnitý keř, žádná paráda. Je většinou 
plný nalítaných plastů a špatně se díky trnům 
ošetřuje. Javor, pouští sladkou šťávu na jaře 
a  koncem léta nás obšťastní „vosy“, na podzim 
zasype listím. Začínám ztrácet iluze, že Dobříš 
bude zase tím hezkým městem, jako kdysi bý-
vala. 
To, že bude zřízena odpočinková zóna na Ko-
menského náměstí za 24 mil. Kč je také hezký 
záměr, ale co bude dál? 
Není tu nikdo zodpovědný na zahradnické prá-
ce, není tu zahradník, který by práce řídil. Oby-
vatelé domu čp. 1124 v ulici B. Němcové si stě-
žují na topol, který jim skoro vrůstá do sklepa, 
větve při větru drásají fasádu domu. Na jejich 
již několik let trvající písemné a osobní stížnosti 
paní Loudová nereaguje. Občané přece nemo-

hou nahradit zahradníka. Ten by měl město 
procházet a určovat co a jak upravit, Prokopovu 
zahradu, záhony před radnicí a podobně.
Před několika lety byl radnicí zorganizován ku-
latý stůl „Revitalizace zeleně“. Paní Ing. z Kladna 
navrhla hodně stromů vykácet a vysadit nové 
v různých částech Dobříše. Některé nápady se lí-
bily a s některými jsme nesouhlasili. Nesouhlasi-
la ani Ing. Harmanová, vedoucí odboru výstavby 
a životního prostředí. Jestli nová výsadba zeleně 

navazuje na tento projekt, nemohl by zahradník 
posoudit, zda odpovídá současné situaci?
Děkuji paní Javorské, která již několik let nezišt-
ně pečuje o upravené a kvetoucí záhonky, nejen 
před radnicí.

H. Kahounová

Poznámka redakce: Na příspěvek paní Kahou-
nové odpovídá článek Údržba městské zeleně 
v roce 2020 na straně 13.

Nová kniha o dobříšském zámku
Už jsem si z toho udělal jakousi tradici a před koncem roku na Vánoce jsem pro Dobříšáky opět 
připravil novou knihu. 
Letošní kulatý rok připomínal spoustu nejrůznějších výročí, jako třeba 75 let od konce války anebo 
100 let od návštěvy prezidenta T. G. Masaryka v Dobříši. Já chci ale připomenout jiná dvě výročí. 
Letos tomu bylo 75 let od převedení dobříšského zámku do majetku Syndikátu českých spisovatelů, 
které se událo v roce 1945. To ovšem bylo spojené i s oficiálním zestátněním tohoto zámku, a tím za-
bavením majetku tehdejšímu majiteli Vikardu Colloredo-Mannsfeldovi. Spisovatelé na zámku fun-
govali skoro dalších 50 let, tedy přesněji do 31. července 1994. 

Nová kniha „Zámek plný spiso-
vatelů“ tedy připomíná celé toto 
období a klade důraz na připome-
nutí této doby takové, jaká byla. 
Kniha též vzpomíná na dobříšskou 
osobnost se zámkem spojenou, 
Jana Drdu, od jehož smrti uplynu-
lo 28. 11. přesně 50 let. Jan Drda je 
též pohřben na místním hřbitově 
a dne 3. 12. 1970, kdy se konal jeho 
pohřeb, došlo k jednomu z posled-
ních manifestačních protestů čes-
kého lidu, v němž protestoval proti 
nastupující normalizaci. 
Kdyby nebylo současné krize, chys-
tal jsem se na dobříšský hřbitov 
svolat vzpomínkovou manifestaci 
lidu, která by si připomněla všech-
ny lidi, kteří dostali odvahu a před 
padesáti lety přijeli na Dobříš a tiše 
a pietně vzpomněli na tohoto spi-
sovatele, který odmítl odvolat svůj 
postoj k okupaci naší země sovět-
skými vojsky v roce 1968. Pokud se 
nijak kniha nezdrží, bude v prodeji 
právě 3. 12., kdy alespoň položím 
svíčku na jeho hrob. Pokud budete 
chtít, připojte se. 

Petr Kadlec

Uzávěrka příspěvků  
do lednového vydání  

Dobříšských listů 
bude vzhledem k vánočním svátkům 

posunuta na úterý 15. prosince 2020.

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

e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz.
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kromě pokladničky, ale hlavně přibyl tradiční 
vánoční bazar, který se konal na Komenského 
náměstí a pak u Občanské besedy, tedy na 
kraji Mírového náměstí u dnešního kulturního 
domu. Časem se mu také začalo říkat Trh Dědy 
Mráze a nejčastěji se konal o víkendu, a  to 
mezi 6. až 12. prosincem. Následujícího dne 
pořádal TJ  Sokol anebo „Jiskra“ oddíl kopané 
tradiční mikulášskou zábavu v místní sokolov-
ně, která ani v době komunismu nevymizela ze 
života. Podle zápisu z místní kroniky se v roce 
1960 konalo dne 16. 12. večer zřejmě poslední 
veřejné rozsvěcení vánočního stromečku na 
náměstí, který byl osvětlen barevnými elek-
trickými žárovkami. I přes pátrání v kronikách 
a dobových novinách se mi nepodařilo najít 
v dalších letech zápis o rozsvěcení stromečku. 
Pokusy o obnovu této tradice nastávají až po 
roce 1990, kdy se například dne 4. 12. 1993 ko-
nalo v hotelu Heinz Sokolské mikulášské od-
poledne pro nejmenší sokolníky. V roce 1995 
na tuto tradici navazuje akce „Setkání se Santa 
Clausem“, kterou připravili místní podnika-
telé a  konala se 15. 12. Místo konání bylo na 
Komenského náměstí a celou slavnost ukon-
čil velký vánoční ohňostroj. Ovšem tehdejší 
předseda Okrašlovacího spolku města Dobříše  
Mirek Procházka si nepřál další vnucování 
zahraničních symbolů Vánoc, a proto ve spo-
lupráci s městem uspořádal spolek dne 6. 12. 
1996 setkání dětí se svatým Mikulášem. S akcí 
již tentokrát bylo spojené slavnostní rozsvíce-
ní vánočního stromku. Přesto za ty roky, kdy se 
jednalo hlavně o  komorní akci, se setkání se 
svatým Mikulášem změnilo ve velkou předvá-
noční akci, která se vždy koná 6. 12. 

Petr Kadlec,
 Zdroj foto: archiv Petra Kadlece

1 Napsala román „V erbu lvice“

Samotné zdobení vánočních stromečků na 
Dobříši se vracelo a mizelo, tak jak se měnila 
doba, v  které obyvatelé města žili. Pokud se 
podíváme do dochovaných městských kronik, 
nalezneme tam, že 2. 12. 1876 se obecní Za-
stupitelstvo města Dobříše usneslo věnovat 
Krejcárkovému spolku v Dobříši na vystrojení 
vánočního stromku pro chudé děti 15 zlatých. 
V zápise však není upřesněno, zda stromek 
stál ve školní budově, která v této době stála 
v Pražské ulici, anebo na školní zahradě. Po-
dle dalšího zápisu z roku 1899 je však zřejmé, 
že stromek byl umístěn uvnitř nové školní 
budovy, která byla postavena na Komenské-
ho náměstí. Ve zmíněném zápise se píše, že 
125  školním dítkám byly darovány oděvy, 
obuv a různé dárky, na které přispěla i jeho vý-
sost, kníže Josef Colloredo-Mannsfeld. Krejcár-
kový spolek takto chudé děti obdarovával až 
skoro do konce 1. světové války. Přesto podle 
zápisu z roku 1905 je zřejmé, že byla založena 
spojená slavnost zdobení vánočního stromku, 
která se konala v Zrcadlovém sále dobříšského 
zámku a jejíž mecenáškou byla kněžna Collo-
redo-Mannsfeld. 
V nové republice se ze začátku více podporo-
vala staročeská tradice stavění betlémů, a pro-
to se o jakémkoli veřejném zdobení vánoční-
ho stromku mlčí, což však neznamená, že se 
taková akce nekonala. Přesto se nám snímek, 
na kterém je vidět slavnostní rozsvícení vánoč-

ního stromečku, dochoval teprve z roku 1933. 
Ten byl postaven na Komenského náměstí 
nedaleko pomníku obětem světové války 
(1914–1918), který zde stával. Jednalo se o ce-
lorepublikovou akci, která si dávala za cíl sbírat 
pomocí milodarů finance na opuštěné a odho-
zené děti. Vznikla z popudu jednoho novináře, 
který objevil v lese pod stromkem pohozené-
ho chlapečka a takto chtěl v původní podobě 
získat peníze na jeho výchovu. 
V období po 2. světové válce máme zprávu hned 
z roku 1946, kdy se v nové kronice píše: „V po-
kladničce, umístněné pod vánočním stromkem 
před pomníkem padlých ve světové válce, vybrá-
no bylo ve prospěch sociální pomoci 6 000  Kč.“ 
Ještě to však není zpráva o rozsvěcení vánoč-
ního stromku. Tu máme až z roku 1948, kdy 
v neděli dne 12. 12. byl v 18.00 hodin rozsvícen  
elektrickými žárovkami vánoční stromek na 
Komenského náměstí, který opět stál kousek 
od památníku obětem světové války. Roz-
svícení stromku se zúčastnilo velké množství 
místního občanstva a školní mládeže. Samot-
nou slavnost zahájil předseda Okresní péče 
o  mládež Jindřich Starecký krátkým proslo-
vem. Řeč poté převzala spisovatelka Dr. Alena 
Vrbová1 a  poté školní děti přednesly vánoční 
básně a vánoční koledy. Opět byla před stro-
mek umístněna pokladnička, do které se vy-
bralo 19 538 Kčs. Ani na začátku padesátých 
let nebyla tato tradice přerušena, tedy snad 

Historie rozsvěcování vánočních stromečků 
v Dobříši
Dnes si skoro nedokáže většina z nás představit, že by na náměstích a návsích 
nesvítil vánoční stromeček, ale je historie podobné tradice opravdu tak dlouhá, jak 
si myslíme?
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Historie Vánoc v Dobříši
Venkovních fotografií s vánoční tematikou v dobříšském archivu příliš mnoho není. Vzhledem 
k  venkovní teplotě a špatným světelným podmínkám je to celkem i pochopitelné. Nejstarší 
snímky jsou z roku 1933, což může souviset s pokrokem v oboru přenosných fotoaparátů i s do-
končením elektrifikace na Dobříši v roce 1930. Z těch několika málo pramenných zdrojů se dá 
odvodit, že Vánoce se slavily především doma, ve školách, v zaměstnáních a v obou společen-
ských sálech na náměstí – Na Knížecí a v sokolovně, kde se konaly výstavy jesliček či divadelní 
představení s vánoční tematikou. V tomto směru byl nejaktivnější místní Orel – katolický ekvi-
valent Sokola. Venkovní aktivity se omezily především na postavení vánočního stromu na Ko-
menského náměstí, ovšem výzdoba byla mnohem skromnější, než jak ji známe dnes. Na druhou 
stranu se mnohem více řečnilo a zpívalo. Proslovy se pravděpodobně upravovaly podle aktuální 
společenské a politické situace. Autentické bezprostřední záznamy vánočních svátků z důvodu 
chybějící městské kroniky z období před rokem 1945 můžeme číst nejdříve z roku 1948. „Vítězný 
únor“ sice už proběhl, ale prezident Edvard Beneš byl teprve čerstvě pohřben a celorepublikové 
utahování komunistických šroubů na Dobříš ještě úplně nedoputovalo, takže lze předpokládat, 
že se zaznamenané oslavy od průběhu prvorepublikových vánočních svátku příliš nelišily. Snad 
s výjimkou narozenin Josefa Stalina, což je zjevně až poválečná zvyklost. Ukázka je ponechána 
v původní podobě s dobovým pravopisem i tolik oblíbenými zkratkami.

Vánoční zápis v kronice města Dobříše z prosince 1948
Dne 12. prosince (neděle) o 18 hod. osvětlen byl elektrickými žárovkami „Vánoční strom“, postavený 
na náměstí Komenského před pomníkem padlých vojínů ve světové válce 1914–18. Slavnostního 
osvětlení stromu zúčastnilo se mnoho občanstva a školních dětí. Slavnost zahájil předseda „Okresní 

péče o mládež“ Jindřich Starecký krátkým pro-
slovem a po něm o významu stavění vánočních 
stromků pronesla řeč Dr. Alena Vrbová – spiso-
vatelka.
Školní dítky přednesli vánoční básně a zapěli 
vánoční koledy. Hudebním chorálem byla pak 
slavnost ukončena. Před stromem umístěna 
byla pokladnička pro peněžní dary ve prospěch 
okresní péče o mládež. Sbírka v pokladničce vy-
nesla 19 538 Kč 70 hal.
Ministerstvo výživy povolilo, aby dány byly do 
prodeje vánoční balíčky a aby tyto prodávány 
byly bez potravinových lístků. S prodejem balíč-
ků započato bylo dne 15. prosince. Do prodeje 
dány tři druhy balíčků s potravinami, cena jed-
notlivých balíčků byla 400 až 600 Kč. Mimo ba-
líčky s potravinami byly ve volném prodeji i tex-
tilie a kupř. panská košile s vázankou prodávala 
se za 690 Kč.
Dne 18. prosince o 20 hod. uspořádala Kulturní 
komise v sále sokolovny oslavu 69. narozenin 
generalissima SSSR J. V. Stalina. Jeviště bylo 
vydekorováno a umístěna tam velká fotografie 
J.  V. Stalina. Oslavný večer zahájil řídící učitel 
Karel Dušek a o životě generalissima J. V. Stalina 
hovořil měst. tajemník Rudolf Jelínek. Pak násle-
dovaly hudební vložky a zpěvy.
Ve dnech 25. a 26. prosince sehrál Kulturní a pro-
pagační odbor KSČ v sále „Na Knížecí“ divadelní 
hru od Rudy Nížkovského „Podhorský grunt“. 
Ve dnech 25. a 26. prosince sehrál Dramatický 
odbor Sokola v sále sokolovny divadelní hru od 
K. R. Krpaty „Mistři ostrého meče“. Jako hosté ve 
hře účinkovali J. Korbelář a Eva Vrchlická, členo-
vé Národního divadla v Praze.

PhDr. Jan Michl, Ph.D. 
Depozitář a archiv Muzea města Dobříše
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Zastupitelstvo obce stará Huť schválilo:
 – Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IV-12-6025568/1 Stará Huť, 
kNN pro parc. č. 264/38 mezi Obcí Stará 
Huť a  společností ČEZ Distribuce a. s., IČ: 
24729035;

 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a dohodu o umístění stav-
by č. IV-12-6026655/2-Stará Huť, kNN pro 
p.č. 288/14 mezi obcí Stará Huť a společnos-
tí ČEZ Distribuce a. s., IČ: 24729035;

– Kupní smlouvy na prodej pozemků: 
parc.  č.  82/8 ostatní plocha, manipulač-
ní plocha, o výměře 19 m2, parc. č. 907/8 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 48 m2, 
parc.  č.  81/7 ostatní plocha, manipulační 
plocha, o výměře 1 m2, parc. č. 82/9 ostat-
ní plocha, manipulační plocha, o výměře 
31  m2, parc. č. 907/7 ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 1 m2, parc. č. 82/10 ostat-
ní plocha, manipulační plocha, o výměře 
15 m2. Jedná se prodeje pozemků z důvodu 
narovnání stávajícího stavu – dlouhodobě 
zaplocené pozemky;

 – Směnnou smlouvu na prodej pozemku 
parc.  č. 835/28 ostatní plocha, ostatní ko-
munikace, o výměře 33 m2, a koupi pozem-
ku parc. č. 128/2 zahrada o výměře 5 m2, 
parc. č. 835/29 travní porost o výměře 1 m2, 
všechny pozemky v k.ú. Stará Huť;

 – uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k plně-
ní předmětu veřejné zakázky s názvem „Ma-
teřská škola Stará Huť“ se zhotovitelem IN-
VESSALES, spol. s r. o., Podskalská 1512/22, 
128 00 Praha, IČ: 62957678, jehož předmě-
tem je navýšení ceny díla o 1 625 369,97 Kč 
bez DPH a 1 966 697,66 Kč včetně DPH 
v  rozsahu změn prací dle změnových listů 
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

– Dodatky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 ke smlouvě o dílo 
č. 601806 mezi Obcí Stará Huť a společnos-
tí Dokas Dobříš s. r. o. na rok 2021, které se 
týkají cen za svozové známky TKO, uložený 
odpad ve sběrném dvoře Dokas, nebezpeč-
ného odpadu, sběr separovaných odpadů 
(zvony), odvoz velkokapacitních kontejne-
rů a cen při odběru pneumatik. Vzhledem 
k  tomu, že pneumatiky již lze zdarma ode-
vzdat v některých pneuservisech, platba za 
odběr pneumatik za občany obce se razant-
ně snížila;

– Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 841/TC/
DB/2020/050/DBAA mezi Obcí Stará Huť 
a společností Strabag a. s. Praha, IČ: 60838744 
v předneseném znění, který řeší navýšení roz-
sahu prací na opravy komunikací v obci.

 Zastupitelstvo obce Stará Huť bere na vědomí:
– Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Stará Huť za rok 2020.

V diskusi starosta obce seznámil zastupitele 
s  návrhem rozpočtu a stěžejními akcemi na 
rok 2021, očekává se přebytkový rozpočet.
– Pan Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D., ředitel Památ-

níku Karla Čapka ve Staré Huti, seznámil 
přítomné s plány Památníku Karla Čapka na 
příští rok, zvláště se záměrem nově zřizova-
né expozice v památníku věnované Staré 
Huti – její historie i současnosti a požádal 
o spolupráci při zřízení této síně;

– Pan Milfait se dotázal, zda obec bude vydá-
vat vyhlášku o omezení ohňostrojů. Staros-
ta odpověděl, že obec vyhlášku o omezení 
ohňostrojů nebude vydávat. Dále se pan 
Milfait dotazoval, zda se pokročilo v jednání 
o omezení rychlosti na 30 km/hod. v ulici 
Ke  Hřišti. Odpověděla paní místostarostka, 
že je v jednání s odborem dopravy MěÚ 
Dobříš; Omlouváme se za tiskovou chybu 
v čísle 10/2020, kdy byl dotaz pana Milfaita 
nepřesně formulován.

– Pan Klika upozornil na propadlý poklop 
u  dešťové kanalizace v ulici Karla Čapka 
a dotázal se na kontrolu dešťové kanalizace 
v okolí MŠ. Starosta odpověděl, že poklop 
bude zkontrolován, byly provedeny kame-
rové zkoušky dešťové kanalizace v okolí 
MŠ;

– Pan Řechka poděkoval za vybudování chod-
níku v proluce mezi č.p. 136 a 116 u ulice 
Karla Čapka, dále se dotazoval, zda se nepo-
čítá s opravou cesty, která vede od lokality 
Nad strží k rozcestí Huťské sosny a případně 
komunikace směrem k silnici III/119 spoju-
jící Dobříš a Rybníky. Odpověď starosty, že 
oprava by se mohla zahrnout do rozpočtu 
na rok 2022 a výše;

– Paní Váňová se dotazovala, zda u nově zre-
konstruovaného přejezdu v ulici Ke Hřišti 
budou závory. Odpověď starosty, že tento 
přejezd bude zabezpečen závorami;

Dále starosta obce informoval o postupu pra-
cí na stavbách MŠ Stará Huť a nových kabin 
TJ  Stará Huť, konstatoval, že práce probíhají 
podle harmonogramu; podal informaci o pro-
bíhajícím výběrovém řízení na Gastro vyba-
vení pro MŠ Stará Huť – bylo přihlášeno pět 
firem, vyhodnocuje se druhá nejnižší nabíd-
ka; informace o návrhu architektky na vnitř-
ní vybavení nové MŠ Stará Huť; dále starosta 
obce informoval o vypracovaném projektu na 
odstranění části komunikace v ulici Ke Strži 
a konstatoval, že dle předběžných vyjádření 
nesplňuje komunikace v nejužším místě pa-
rametry pro HZS, čeká se na další zhodnocení 
Policií ČR. 
– Pan Novák upozornil na průjezd traktorů 

ulicí Družstevní, odpověď starosty: není 
možné omezit využívání komunikace.

Milí spoluobčané, 
přeji vám pokojné prožití adventu, šťastné vá-
noční svátky a úspěšný vstup do nového roku.

Petr Dragoun, starosta

Blahopřání
V měsíci prosinci se svého životního jubilea 
dožívají paní Anna Pechanová a pan Miloš 
Červenka. 

Srdečně blahopřejeme!

Komunální odpad
Na obecním úřadě jsou již v prodeji známky 
na popelnice. Cena jednotlivých známek po-
dle frekvence svozů: týdenní svoz 2 460 Kč, 
1× 14 dní 1 440 Kč, sezonní 2 220 Kč, měsíční 
960 Kč.
Platnost letošních známek je do 31. 1. 2021, na 
nádobě určené ke směsnému odpadu nesmí 
být nalepeno více svozových známek. Všechny 
staré a neplatné musí být odstraněny, jinak se 
vystavujete riziku nevyvezení nádoby.

Děkujeme za pochopení.

Národní házená
Oddíl národní házené přeje všem hodně zdraví, 
štěstí, osobní pohody a hodně úspěchů v pra-
covním, osobním i sportovním životě. Věřme, že 
nadcházející rok s sebou přinese o mnoho více 
klidu, jistoty a pohody a budeme se s radostí 
společně setkávat v neustále modernizovaném 
sportovním areálu ve Staré Huti, za což patří 
velký dík zastupitelům obce v čele se starostou 
panem Petrem Dragounem.

Zprávy z veřejného zasedání zastupitelstva obce, 
konaného dne 9. 11. 2020:

Vážení spoluobčané,
v minulých letech jsme vás vždy v prosinco-
vém čísle obecního zpravodaje informovali 
o vánočním dění, o připravených akcích, svá-
tečních setkáních. Letos tomu bude, k naší 
lítosti, vzhledem k celostátním omezením 
jinak. Rozsvícený vánoční strom u vstupu do 
obce sice nechybí, ale museli jsme se obejít 
bez tradičního programu připraveném Zá-
kladní školou a Kulturním střediskem. Proto-
že termíny uvolňování celostátních opatření 
jsou závislé na vývoji pandemie, nemůžeme 
dnes ani předpokládat, jaká bude situace 
o  vánočních svátcích. Ze stejného důvodu 
není možné ani plánovat plesovou a divadel-
ní sezonu v našem kulturním domě.
Doporučujeme vám proto průběžně sledovat 
informační kanály obce – webové stránky, in-
fokanál, případně letáky.
V každém případě vám však přejeme, aby 
i letos v mimořádných podmínkách byly vaše 
Vánoce šťastné, klidné a bohaté na hluboké 
prožitky uprostřed rodiny. A v novém roce 
pevné zdraví vám i všem vašim blízkým vám 
přejí zastupitelé obce.
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Kopaná – O fotbale dětí
U příležitosti konce roku jsem byl předsedou 
našeho spolku vyzván k sepsání toho, jaké to 
letos bylo. Řeknete si, na to stačí letos dvě věty 
nebo jen tři slova. No, na faktické údaje asi ano. 
Ale činnost našeho spolku a dětí v něm tak 
krátká nebyla a už vůbec ne jen o fotbale.
Vezmu to od zimy. Na začátku roku se všechny 
děti poctivě připravovaly na nadcházející sezo-
nu. Tréninky byly v tělocvičně i venku na uměl-
ce. Líté fotbalové boje dva na dva, tři na tři. Zá-
vody ve šplhu, skoky, švihadla, kotouly, kačáky, 
žabáky. Bylo toho hodně a bylo to poctivé. Ce-
lou přípravu jsme proložili třemi turnaji v nafu-
kovací hale v Říčanech. I medaile cinkla. A pak 
přišel konec. No, co naděláš. Hlavně, že byly 
děti zdravé. Pardon. Zapomněl bych. V červnu 
5. fotbalová olympiáda. Soutěže, nejen spor-
tovní a kupa zábavy. Třeba mač dětí s  rodiči. 
Někteří fakt bojovali se zaťatými zuby... Řekli 
jsme si, nevzdáme to a na podzimní sezonu se 
připravíme ještě lépe.

A od slov k činům nebylo daleko. Díky nadšení 
rodičů a významné fi nanční podpoře ze strany 
našeho spolku. Uspořádali jsme Letní spor-
tovní soustředění. Místo činu byl Sportkemp 
v Kralovicích. Týden strávený v chatkách, v blíz-
kosti koupaliště s tobogánem a pěkného fot-
balového hřiště místního Sokola uběhl rychle. 
Venkovní hry i vědomostní hry pod střechou, 
tréninky na hřišti i na plácku v kempu, koupá-
ní. A táborák. Nezapomnělo se ani na kulturu. 
Výlety do kláštera Mariánská Týnice s vlastivěd-
ným muzeem a do kostela v Kralovicích, kde 
jsou v  kryptě zachovalé mumie předků rodu 
zakladatelů města. A hravou formou proběhlo 
i jedno vzdělávací dopoledne. Poděkování pat-
ří paní profesorce Anně Číškové a spolku Brdský 
šikula. Workshop z elektrotechniky a  chemie, 
kdy si všechny děti vyrobily vlastní elektrotech-
nickou hračku, byl prostě skvělý. No a na závěr 
soustředění dvě utkání s domácími hostiteli 
z TJ Sokol Kralovice. A děsnej slejvák na konec.

Fotbal Stará Huť
Fotbalisté ve své úspěšné části podzimní sezó-
ny odehráli 8 zápasů. Z toho 6 zápasů vyhráli, 
1× remizovali, 1× prohráli a vedou tabulku.
Velké poděkování za skvělé umístění patří 
všem hráčům, realizačnímu týmu, správci hři-
ště a především fanouškům, jejich podpoře 
doma i na hřišti soupeřů.
Celý A tým přeje všem příznivcům fotbalu pří-
jemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví 
a pohody v Novém roce 2021.
Těšíme se na setkání s Vámi v jarní části soutěže.

Za realizační tým Zdeněk Březina st.

Tým Z V R P Skóre B PK
1 TJ Stará Huť 8 6 1 1 26:16 20 1
2 TJ Ligmet Milín B 8 6 0 2 28:14 18 0
3 TJ Zduchovice 7 6 0 1 26:13 18 0
4 TJ Sokol Pičín 7 5 0 2 34:21 15 0
5 Litavan Bohutín B 8 4 1 3 23:17 13 0
6 Sokol Drahlín 8 4 1 3 23:18 13 0
7 TJ Sokol Dal. Dušníky B 8 3 2 3 15:26 12 1
8 SK Pečice 8 3 1 4 27:21 10 0
9 Sokol Hvožďany 7 2 3 2 19:13 10 1
10 FC Višňová 8 2 2 4 20:19 9 1
11 Tochovice B 7 3 0 4 21:23 9 0
12 Sokol Vrtule Láz 8 2 1 5 22:26 7 0
13 Sparta Věšín 8 2 0 6 14:39 6 0
14 TJ Sokol Dol. Hbity 8 0 0 8    4:36 0 0

Zprávičky z mateřské školičky
Milí čtenáři,

i tentokrát Vám přinášíme z huťské školky, pro-
střednictvím Nového směru, hrstku informací 
o  tom, jak si děti užívaly podzimních říjnovo-
-listopadových týdnů, navzdory stále úřadují-
cího covidu-19.
První listopadové pondělí se školka po téměř 
dvoutýdenní karanténě otevřela. Mohly jsme 
tak s dětmi dokončit slibovanou Dýňovou slav-
nost spojenou s Halloweenským karnevalem. 
Děti si přinesly z domova krásné a vtipné mas-
ky, za což děkujeme rodičům, že s námi úzce 
spolupracují a podporují naše programy. Paní 
učitelka Vlaďka Vohralíková si pro děti připra-
vila hudebně-taneční vystoupení, při kterém 
se převtělila do krásné čarodějničky Čárymíry, 
a  tak mohlo začít halloweenské dopolední řá-
dění dětí a paní učitelek v kostýmech. Posta-

vička čarodějničky Čárymíry se dětem tak vryla 
do paměti, že při odpoledním spinkání ve třídě 
Sluníček chtějí děti uspávat její začarovanou 
říkankou. Další zábavný a poučný program 
Jíme zdravě a s chutí, jehož hlavním cílem bylo 
upevňování hygienických a stravovacích návy-
ků, vnesl opět dětem úsměv do tváří s aktivním 
zapojením do vzdělávacího programu se zá-
jmem a s radostí.
Také děkujeme panu Nechybovi při zprostřed-
kování účasti děti při výlovu ryb, jak huťského 
rybníku, tak rybníku na Strži.
A nyní se budeme těšit na Mikulášské řádění za-
čátkem prosince, které v současné situaci, která 
se děje na celém světě, bude muset zvládnout 
kolektiv MŠ sám a převtělit se do těchto nadpři-
rozených bytostí.

Pedagogický tým MŠ

Základní škola
...tak a máme tu konec roku 2020. Konec velmi, velmi podivného roku...
Naše škola se od konce září potýkala s karanténou a 14. 10. 2020 podle vládního 
nařízení byly všechny školy uzavřeny. Nedalo se nic dělat. Žáci a učitelé byli smut-

ní. Od prvního dne se všichni vrhli na distanční výuku. Kdo neměl potřebné vybavení počítačové 
techniky, pomohla škola a vše zapůjčila. Po měsíci se 18. 11. 2020 vrátili žáci prvního a druhého 
ročníku. Bylo velice těžké udržet žáky po ročnících, aby se nestýkali. Vždyť na naší škole jsme jedna 
velká rodina. Letos nemůžeme pořádat vánoční zastavení, na které bychom ani nestačili připravit 
program. Uvidíme, co bude do budoucna dál a jak se vše bude vyvíjet.
Chceme všem čtenářům popřát krásný advent i hezké vánoční svátky, vše nejlepší do nového roku 
2021, hodně zdraví, štěstí a pohody.
Zachovejte nám přízeň a budeme jen doufat, že třetí vlna už nepřijde.

Dana Kunrtová

Do nové fotbalové sezony 2020–2021 tak 
vstoupily tři týmy, žáci, starší a mladší příprav-
ka dobře připraveny. Odehrály 7 kol soutěžních 
utkání, stihly zdařilou účast na „T-Mobile běhu“ 
v Mníšku pod Brdy. O tom, že děti byly dobře 
fyzicky připravené vypovídají jedno první, tři 
druhá a jedno třetí místo v bězích 500, 1000 
a 1500 m.
A pak zase konec všeho sportu. Nevadí. Příští 
rok to bude ještě lepší. Nebyl to ale marný rok. 
Děti sice fotbalově asi o mnoho nevyrostly (di-
stanční trénink přes WhatsApp nejspíš nikoho 
nebavil), ale na soustředění a při hrách se učily 
respektovat kamarády, spoluhráče, soupeře 
i trenéry – tedy autority. Poznávaly, že ke spor-
tu patří jak vítězství, tak porážky, chvíle velké 
radosti i hlubokého zklamání. Prostě všechno 
je to příprava. I na život. Nemusí být mistři svě-
ta v deseti, stačí, když budou v pětadvaceti.
Na závěr malé poděkování všem osmi mládež-
nickým trenérům i všem rodičům, kteří se ne-
báli své děti svěřit našemu spolku TJ Stará Huť.

Jiří Nechyba 







Zimní novinky aneb pro Vás jen to nejlepší!

•	 Stavební	spoření	ZDARMA	a	pro	všechny!	Státní	podpora	až	2 000 Kč 
ročně.	Průměrné	roční	zhodnocení	až	4,29 %.	Stavební	spoření	mů-
žete	ukončit	ZDARMA	po	2	letech	a	peníze	použít	na	cokoli.	Pravidel-
né,	nepravidelné	i	jednorázové	spoření.

•	 Běžný	účet	ZDARMA a	bez	podmínek.	Výběry	z	bankomatů	v	celém	
světě	bez	poplatků.	Získáte	až	20	%	zpět	z	nákupů	u	partnerů	věr-
nostního	programu.

•	 Vylepšete	si	svůj	domov	s	úvěrem	na	bydlení	–	získáte	až	1 000 000 Kč 
bez	jakéhokoliv	zajištění	a	se	zárukou	stejné	splátky	po	celou	dobu	
trvání	úvěru.	Zpracování	a	vedení	úvěru	ZDARMA,	možnost	daňo-
vých	odpočtů	ze	základu	mzdy,	 státní	podpora	až	2 000 Kč	 ročně,	
peníze	do	 týdne	na	Váš	běžný	účet.	Další	možnosti	využití:	 koupě	
stavby	pro	rodinnou	rekreaci,	zahrady,	zemědělské	usedlosti;	zpětné	
proplacení	 Vašich	 finančních	 prostředků;	 modernizace	 nájemního	
bydlení;	splacení	úvěru	nebo	zápůjčky;	bazén,	sauna;	pergola;	plot;	
kotel,	garážové	stání;	fotovoltaická	zařízení;	zabezpečovací	a	popla-
chové	systémy;	pořízení	nemovitosti	dražbou...

•	 Rychlá	půjčka	na	cokoliv	–	schválení	do	15 minut	a	peníze	na	Vašem	
účtu	do	5 minut	od	podpisu	smlouvy!	Rychlý	proces	schválení	bez	
zbytečného	 papírování	 a	 bez	 souhlasu	 manžela/manželky.	 Nepo-
třebujete	spolužadatele,	ručitele	ani	zástavu	nemovitosti.	Sjednání	
půjčky	je	ZDARMA.	Možnosti	využití:	vánoční	dárky,	doplnění	Vašeho	 
příjmu,	 zaplacení	daní,	vypořádání	SJM,	nákup	nového	auta,	poří-
zení	zdravotní	pomůcky,	koupě	koně…	na	co	peníze	použijete	je	jen	
na	Vás.

•	 Sloučení	půjček	–	pokud	máte	půjčky,	kreditní	karty	a	kontokorenty	
můžete	si	sloučit	všechny	závazky	do	jedné,	levnější,	půjčky.	S	novou	
měsíční	 splátkou	ušetříte	až	50 %	Vašich	výdajů.	Dobu	 splácení	 si	
volíte	sami.	Nepotřebujete	souhlas	manžela/manželky	ani	žádné	za-
jištění.	Můžete	si	půjčit	finanční	prostředky	navíc	na	cokoliv.	Vedení	
úvěrového	účtu	je	ZDARMA.	

Sjednejte si schůzku ještě dnes na tel.: 728 957 723 
Kancelář: Pionýrů 373, Dobříš



Poskytovatel 
zdravotních 
služeb

Wellness centrum, Svaté Pole 41, 263 01 Dobříš, tel.: 724 323 666
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VÁNOČNÍ 
POHLAZENÍ
SE ZDEŇKEM 
JUNÁKEM

100.7 FM | 100.5 FM | R-REGION

během adventu Po–Pá 9.45–10.00
vánoční tradice & velká vánoční soutěž

SPECIÁL  VÁNOCE VE SLUNEČNÉ  21.–25. 12.  13.00–14.00


