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TÉMA MĚSÍCE: 

DOBŘÍŠ JE DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT

Dobříšské školy: Distanční vzdělávání 
ve školní družině, žáci 9. ročníků 

v Národním testování SCIO, pilotní 
projekt Lesní pedagogiky a další

Kultura: Lednové programy z KD 
Dobříš a městské knihovny, kamera 

České televize v Muzeu Dobříš, sbírka 
na obnovu dobříšských varhan 

Sport a zájmová činnost: Změny 
v areálu MFK Dobříš, běžci 

z OK Dobříš čistili les, program 
RC Dobříšek, Psí útulek Dobříš a další 
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Slovo starosty: V roce 2021 se v Dobříši  
máme na co těšit
Vážení spoluobčané, 
doufám, že jste si přes Vánoce odpočinuli a na-
čerpali nové síly. Uplynulý rok nebyl snadný. 
V roce 2021 nás čekají nové výzvy. Brzy budeme 
mít za sebou rok s covidem, vždyť první přípa-
dy byly v ČR diagnostikovány v březnu 2020. 
S epidemií jsme zažili několik lepších a těžších 
období. Dopady na chod města budeme sledo-
vat i v  tomto roce. Nový rok je pro řadu z nás 
obdobím předsevzetí a smělých plánů. Na co se 
můžete v Dobříši těšit?
Bude otevřena první část zrekonstruované ulice 
Pražské, zpočátku ještě v omezeném režimu. 
Dříve jsme byli svorně nespokojení s drncavou 
dlažbou. Doufám, že po novém povrchu bude-
me všichni jezdit opatrně a nebude třeba zde 
začít měřit rychlost. Na jaře bude pokračovat 
druhá etapa Pražské a Příbramské od radnice 
k evangelickému kostelu. Rekonstrukce tohoto 
úseku bude ještě náročnější, protože nejen že 
se bude předělávat světelná křižovatka, ale do-
jde také k opravě přilehlých chodníků. Zatímco 
obchody v první části si konečně oddechnou 
a  jejich zákazníci se do nich již dostanou bez 
překážek, provozovny v druhé části náměstí 
martyrium omezeného vstupu čeká. 
Na konci prosince došlo k podpisu smlouvy 
s  majitelem proluky u hotelu Heinz. Město 
si  tento soukromý prostor pronajalo na 3 roky. 
Dojde tak konečně k odklizení panelů a úklidu 
této části centra. Na jaře zde přibudou lavičky 
a zeleň. V lednu také začne celková rekonstruk-
ce ubytovny Větrník. Později na jaře snad koneč-
ně také ulice Březové. O tom, zda se pustíme 

do  přípravy rekonstrukce náměstí Komenské-
ho, bude rozhodovat zastupitelstvo v únoru při 
debatě o rozpočtu. Zatím totiž město funguje 
v rámci rozpočtového provizoria. V roce 2020 
si město nechalo zpracovat studii, jak by bylo 
možné upravit Mírové náměstí v části autobuso-
vých zastávek. I když na realizaci těchto smělých 
vizí určitě v tomto roce a zřejmě ani tom příštím 
nebudeme mít prostředky, pokud vás zajímá, 
jak by část od sokolovny k radnici mohla jednou 
vypadat, najdete vizualizace ve vestibulu radni-
ce a na webu města. 
Návštěvy úřadu by měl také usnadnit nový ob-
jednávkový systém, kdy čas u konkrétní přepáž-
ky půjde zarezervovat předem přes aplikaci. 
Na  četné výzvy prodlužujeme otevírací dobu 
úřadu ve středu do 18:00. Úprav se také dočka-
jí webové stránky města. Chystaných projektů 
i drobných novinek je celá řada, průběžně vás 
o nich budeme informovat. Věřím, že to budou 
změny k lepšímu. Bude to dobrý rok.

Pavel Svoboda, starosta

Stručné informace z 16. zasedání Zastupitelstva 
města Dobříše

Dne 10. 12. 2020 se uskutečnilo již druhé zastupi-
telstvo konané z důvodu epidemie covid-19 čás-
tečně ve společenském sále Kulturního střediska 
v Dobříši a částečně formou videokonference. 

ZM SCHVÁLILO:
Rozpočtové opatření č. 6/2020
Zastupitelstvo města schválilo v pořadí již 
6. rozpočtové opatření dle předloženého návr-
hu a zároveň vzalo na vědomí zprávu o čerpá-
ní úvěrového rámce k 31. 10. 2020.

Celkový objem příjmové stránky rozpoč-
tu se touto rozpočtovou změnou snižuje 
o 22 414 tis. Kč (příjmy celkem činí po změně 
cca 259 mil. Kč).
Celkový objem výdajové stránky rozpočtu se 
snižuje o 2 046 tis. Kč (výdaje celkem činí cca 
271 mil. Kč). Plánovaný zůstatek na účtech 
se po provedení navrhovaných změn sníží 
o  20  368 tis. Kč a bude po akceptovaných 
změnách činit celkem 4 038 tis. Kč. 
Ve skutečnosti bude rezerva, resp. zůstatek na 

účtech k 31. 12. 2020 o něco vyšší, což ukazují 
zkušenosti předchozích let, všechny výdaje se 
nevyčerpají přesně na 100 %.

Schválení pravidel rozpočtového provizoria 
pro rok 2021
Po schválení daňového balíčku v Poslanecké 
sněmovně dne 19. 11. 2020 se bohužel sníží 
inkaso zejména daně z příjmů ze závislé čin-
nosti oproti návrhu z 9/2020 o cca 20 mil. Kč 
v roce 2021 a min. 10–15 mil. Kč v roce 2022. 
Z tohoto pohledu je v současné nejisté situaci 
nejvhodnější přijmout pravidla rozpočtové-
ho provizoria a v polovině února 2021 (kdy 
je plánováno zasedání ZM) schválit rozpočet, 
což ZM akceptovalo. Důvodů je vícero: jednak 
bude znám přesný objem financí – rezerva na 
účtech k 1. 1. 2021, a jednak uvidíme, zda stát 
bude ochoten nějakým způsobem kompen-
zovat enormní propady v daňových příjmech 
obcí a krajů.
Na základě důvodové zprávy Zastupitelstvo 
města Dobříše schválilo pravidla rozpočtové-
ho provizoria na rok 2021 dle předloženého 
návrhu, a to z důvodu negativních dopadů 
koronavirové epidemie do příjmové i výdajové 
stránky rozpočtu města a nejasností v oblasti 
rozpočtového určení daní pro rok 2021.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu měs-
ta na roky 2022 a 2023
Zastupitelstvo města Dobříše schválilo střed-
nědobý výhled rozpočtu města na roky 2022 
a 2023.
V návaznosti na ustanovení § 3 a 11 zákona 
č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění byl sesta-
ven návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
(SVR) města na roky 2022 a 2023. Předložený 
návrh zohledňuje skutečnosti známé v době 
jeho sestavení. Návrh SVR je doplněn skuteč-
nými finančními výsledky města za roky 2018 
a  2019, upraveným rozpočtem 2020, předpo-
kládaným výsledkem roku 2020 a návrhem na 
rok 2021. Dále byl uveden soupis projektů, 
které by mohly být spolufinancovány prostřed-
nictvím dotací.

Návrh OZV o místním poplatku za svoz od-
padů
Město Dobříš vydalo obecně závaznou vyhláš-
ku (OZV) 2020, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, přičemž místní poplatek pro rok 2021 
byl stanoven ve výši 750 Kč. Více informací 
na str. 3 a 4. 

Návrh na úpravu výše měsíčních odměn ne-
uvolněných zastupitelů 
Zastupitelstvo se zabývalo návrhem městské 
rady, jak dále snížit výdaje na provoz města 
snížením odměn zastupitelům, kteří jsou zá-
roveň členy komisí a výborů. Zastupitelstvo 
města Dobříše pak revokovalo usnesení 
č.  15/10/2019/ZM a 16/10/2019/ZM ze dne 
12. 12. 2019. Zároveň v tomto bodě stanovilo 
měsíční odměnu za výkon funkce neuvolně-
ného člena výboru zastupitelstva, komise rady 
nebo zvláštního orgánu města ve výši 2 171 Kč 
s  účinností od 1. 1. 2021, případně ode dne 
následujícího po dni zvolení do funkce čle-
na výboru zastupitelstva, komise rady nebo 
zvláštního orgánu města. A také stanovilo  
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měsíční odměnu za výkon funkce neuvolně-
ného předsedy výboru zastupitelstva, komise 
rady nebo zvláštního orgánu města ve výši 
2 171 Kč s účinností od 1. 1. 2021, případně ode 
dne následujícího po dni zvolení do funkce 
předsedy výboru zastupitelstva, komise rady 
nebo zvláštního orgánu města.
Snížením těchto odměn město ušetří ročně 
182 tis. Kč. Pro informaci byla předložena in-
formace Ministerstva vnitra k výši odměn čle-
nů zastupitelstev územních samosprávných 
celků od 1.  1. 2021: Vláda usnesením ze dne 
7. 9. 2020 č. 889 rozhodla, že se pro rok 2021 
nebude měnit stávající tabulková výše odměn 
zastupitelů dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

Směna nově vznikajících pozemků p. č. 1421/44 
za pozemek p. č. 1421/45 (ul. Březová) dle GP 
č. 3935-52/2020 – směnná smlouva
Zastupitelstvo města Dobříše schválilo uza-
vření směnné smlouvy, jejímž předmětem je 
směna nově vznikajícího pozemku p. č. 1421/45 
(ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 1 m2,  

Proč máme v Dobříši rozpočtové provizorium? 

Vážení spoluobčané, milí Dobříšáci, 
jsme již řadu let zvyklí, že v prosinci zastupitelé 
na posledním zasedání v roce schvalují návrh 
rozpočtu města na další rok. Naposledy tomu 
však bylo jinak, zastupitelé neschvalovali rozpo-
čet, ale takzvané „rozpočtové provizorium“. 
Zmínka, že je něco provizorní, oprávněně ne-
vyvolává pocit kdovíjaké jistoty. Spíše evokuje 
dojem něčeho, co je nejisté, nestabilní, čas-
to zfušované. V realitě veřejných financí však 
„rozpočtové provizorium“ nemusí znamenat 
žádnou katastrofu. Naopak, v nejisté době jde 
v zodpovědných rukou o legální nástroj, jak udr-
žet veřejné finance na uzdě. Přijetí rozpočtové-
ho provizoria ovšem musí mít jasné parametry, 
nastavená pravidla a hraniční termín. To vše se 
samozřejmě v Dobříši dodrželo. 
Proč se tedy budou v Dobříši veřejné finance na 
počátku roku 2021 řídit pravidly rozpočtového 
provizoria? Důvody jsou logické a jsou v přímé ná-
vaznosti na celostátní dění v ekonomice i politice: 
1. Epidemie onemocnění covid-19 vyvolala ne-

jen v ČR, ale prakticky celosvětově zásadní 
zpomalení ekonomického růstu, respektive 
v  České republice výrazný pokles HDP a ná-
růst schodku veřejných financí. Příjmy roz-
počtu města v roce 2020 v důsledku epide-
mie koronaviru klesly o cca 25 mil. Kč, odhady 
na rok 2021 jsou bohužel ještě pesimističtější. 

2. V prosinci 2020 nebylo vůbec zřejmé, a to ani 
z výhledů Ministerstva financí, jakým způ-
sobem bude naplňována příjmová stránka 
rozpočtu města z takzvaných sdílených daní,  

ze kterých stát samosprávám (obcím, měs-
tům a krajům) rozděluje finance. 

3. V prosinci 2020 Parlament ČR teprve projedná-
val návrh na zrušení tzv. superhrubé mzdy, zvý-
šení daňového bonusu na poplatníka a  kom-
penzace samosprávám, a nebylo tedy jasné, jak 
tyto zásadní daňové změny ovlivní příjmovou 
stránku rozpočtu města v roce 2021. 

Zastupitelé proto rozhodli, a to mj. i v návaznos-
ti na kladné doporučení finančního výboru, že 
na počátku letošního roku se budeme v Dobříši 
řídit pravidly rozpočtového provizoria. V průbě-
hu ledna budou známy či upřesněny všechny 
důležité ekonomické výhledy, dopady epidemie 
onemocnění covid-19 a vládou a Parlamentem 
ČR přijaté legislativní daňové změny. Budeme 
tedy mnohem přesněji znát, jakým způsobem 
naplnit příjmovou stránku rozpočtu města, a zá-
roveň budeme vědět, jak zodpovědně reagovat 
a šetřit na straně městských výdajů. 
Již v únoru bude zastupitelům města předložen 
návrh rozpočtu města na rok 2021, který bude 
ve všech svých položkách nastaven tak, aby 
odpovídal realitě zodpovědného a udržitelné-
ho hospodaření s městskými financemi, včetně 
důležitých investičních a rozvojových projektů. 
V dalším čísle Dobříšských listů si vám dovolím 
předložit a představit další podrobnosti. 
Milí Dobříšáci, přeji vám v nadcházejícím roce 
2021 především mnoho zdraví, štěstí, osobní po-
hodu a pevnou víru v to, že to nejhorší, co se týká 
nejen koronavirové epidemie, máme již za sebou. 

Tomáš Vokurka, místostarosta města

Poplatek za odpad 
se zvyšuje na 750 Kč
Zastupitelé rozhodli o zvýšení poplatku  
na rok 2021.

Kolik zvýšením ceny město vydělá?
Město nemá zájem na poplatku vydělávat, na-
opak na svoz dlouhodobě doplácí ze svého roz-
počtu. Na likvidaci odpadů město v roce 2020 
vynaložilo 11 mil. Kč. Celkem máme cca 9 300 
poplatníků, což činí při výši poplatku 750 Kč pří-
jem 6,9 mil. Kč. Tyto vybrané poplatky a odměna  
EKO-KOMu za třídění ale nepokryjí celkové ná-
klady na odpad. Za rok 2020 město ze svého 
rozpočtu vydalo 5,6 mil. Kč. Zastupitelé proto při-
stoupili k rozhodnutí o zvýšení poplatku z 550 Kč 
na 750 Kč od 1. ledna 2021.

Má vůbec smysl třídit?
Ano, velký. Správně vytříděný odpad přinesl 
například v roce 2020 do městského rozpočtu 
1,2 mil. Kč. 

Když budu více třídit, je možné, že se cena 
ročního poplatku sníží?
Jednoznačně ano. V Dobříši má každý občan 
možnost zapojit se do motivačního a evidenčního 
systému odpadového hospodářství, tzv.MESOH. 
Za omezování směsného komunálního odpadu 
a třídění lze získat slevu až do výše 70 % poplatku. 
Namísto 750 Kč tak po slevě může být poplatek 
jen 225 Kč na osobu. Na rok 2021 je celkový ob-
jem poskytnutých slev ve výši 820 000 Kč, které 
budou rozděleny podle toho, jak která domác-
nost v roce 2020 snižovala množství směsného 
odpadu. Výši slevy i množství vlastního odpadu 
může každý sledovat na svém odpadovém účtu.
V tuto chvíli je Dobříš na dobré cestě. Směsný 
komunální odpad nám klesá, v třídění papíru 
jsme premianty. Na druhé straně i když množství 
vytříděného plastu se podařilo zvýšit o  27  %, 
přesto jsme pod průměrem Středočeského kra-
je. Pro srovnání uvádíme tabulku v rámci tohoto 
příspěvku, kde je patrná tzv. výtěžnost naše-
ho města v rámci celorepublikového průměru 
a v porovnání s krajem.

pokračování na straně 4

oddělovaného z pozemku p. č. 1421/13 o vý-
měře 1341 m2 ve vlastnictví města Dobříše, za 
nově vznikající pozemek p. č. 1421/44 (ostatní 
plocha/jiná plocha) o výměře 12 m2, oddělova-
ného z pozemku p. č. 1421/25 o výměře 448 m2.

Žádost o poskytnutí finanční podpory na rok 
2021 – Sociální fond regionu Brdy–Vltava
Zastupitelstvo města Dobříše schválilo v sou-
ladu se směrnicí č. 8/2020, o zásadách pro po-
skytování finančních prostředků z rozpočtu 
města Dobříše, poskytnutí dotace z rozpočtu 
města na rok 2021 ve výši 514 843 Kč do Sociál-
ního fondu regionu Brdy–Vltava spravovaného 
organizací Brdy–Vltava, o. p. s., IČO 27586481, 
se sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš, a uza-
vření veřejnoprávní smlouvy. Více informací 
na str. 5.

ZM PROJEDNALO:
Program rozvoje města Dobříše 
Zastupitelstvo města Dobříše projednalo ná-
vrh Programu rozvoje města Dobříše. Tento 

významný strategický dokument města bude 
dopracován a předložen na další zasedání za-
stupitelstva města. V tomto bodě nebylo přijato 
žádné usnesení. 

ZM NESCHVÁLILO:
Návrh na pořízení změny územního plá-
nu – změna využití pozemků p. č. 1082/128 
a 1082/20
Zastupitelstvo města Dobříše neschválilo ná-
vrh na pořízení změny územního plánu Dobříše, 
jejímž předmětem má být změna využití po-
zemků p. č. 1082/128 a 1082/20 v k. ú. Dobříš 
z ploch „NZ – plochy zemědělské“ na zastavitel-
nou plochu s funkčním využitím „RI – rekreace 
– plochy staveb pro rodinnou rekreaci“. Jedná se 
o pozemky, které se nacházejí na okraji lesa nad 
rybníkem Bzdinka.

Příští zasedání zastupitelstva města se usku-
teční ve čtvrtek 18. února 2021, nebude-li 
důvod jej svolat dříve.
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Poplatek za svoz odpadů v roce 2021 z pohledu 
správce místního poplatku
Na 16. zasedání Zastupitelstva města Dobříše 
konaném dne 10. prosince 2020 byla schvále-
na nová obecně závazná vyhláška č. 8/2020, 
o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů, 
která s účinností od 1. ledna 2021 nahradí OZV 
č. 5/2019. 

1. Sazba a splatnost místního poplatku:
Základní sazba místního poplatku pro rok 2021 
činí 750 Kč / poplatník. 
Místní poplatek je splatný nejpozději do 
30. dubna 2021.
Z důvodu kontroly dat bude možné platit míst-
ní poplatek za odpady od 1. února 2021.
Poplatek je splatný jednorázově. Vznikne-li poplat-
ková povinnost po 30. dubnu, je poplatek splatný 
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po 
měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Od 1. května 2021 při neuhrazení místního po-
platku bude dlužícímu poplatníkovi zasláno 
upozornění na neuhrazenou pohledávku. Ne-
budou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas 

nebo ve správné výši, vyměří mu poplatek dle 
daných pravidel správce poplatku. Včas neza-
placené poplatky nebo část těchto poplatků 
může správce poplatku podle zákona zvýšit až 
na trojnásobek. Můžou být i vymáhány exekuč-
ně podle daňového řádu č. 280/2009 Sb.

K placení je možnost použít na pokladně 
městského úřadu platební kartu.
Doporučujeme však uhradit poplatek bezho-
tovostně platbou na účet města Dobříše číslo: 
19-521732389/0800.
Pro správnou identifikaci platby nezapomeňte 
vždy uvést variabilní symbol, který vám byl 
přidělen již v roce 2020. Ten zjistíte: 
– na internetové stránce MESOH https://www.

mojeodpadky.cz/, máte-li založený odpadový 
účet ; 

– osobně u správce tohoto poplatku v budo-
vě radnice na Mírovém náměstí 119, Dobříš, 
v přízemí budovy – dveře č. 13  nutno si při 
vstupu do budovy odebrat pořadové číslo;

– elektronicky zasláním dotazu na e-mail: 
 rehakova@mestodobris.cz.

2. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, 
která je přihlášena ve městě a...

a) která je umístěna do dětského domova pro 
děti do 3 let věku, školského zařízení pro vý-
kon ústavní nebo ochranné výchovy nebo 
školského zařízení pro preventivně výchov-
nou péči na základě rozhodnutí soudu nebo 
smlouvy;

b) která je umístěna do zařízení pro děti vyža-
dující okamžitou pomoc na základě rozhod-
nutí soudu, na žádost obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, zákonného zástupce 
dítěte nebo nezletilého;

c) která je umístěna v domově pro osoby se 
zdravotním postižením, domově pro seniory, 
domově se zvláštním režimem nebo chráně-
ném bydlení;

d) která se prokazatelně zdržuje nepřetržitě více 
jak 9 měsíců v zahraničí v průběhu příslušného 
kalendářního roku, za který se poplatek platí;

e) jde-li o dítě narozené v příslušném kalendář-
ním roce;

f ) která je držitelem průkazu osoby se zdravot-
ním postižením označeným symbolem „ZTP“ 
a „ZTP/P“.

3. Úleva se poskytuje...
a) fyzické osobě přihlášené ve městě po dobu 

umístění v léčebném zařízení, výkonu vazby 
nebo nepodmíněného trestu odnětí svobo-
dy, pokud trvaly nepřetržitě po dobu 3 mě-
síců a delší v příslušném kalendářním roce, 
za který se poplatek platí; úleva se poskytuje 
v poměrné výši za každý kalendářní měsíc, 
v němž poplatník prokázal umístění v léčeb-
ném zařízení, pobyt ve vazbě nebo výkonu 
trestu;

b) poplatníkovi, který je zapojen do motivač-
ního a evidenčního systému pro odpadové 
hospodářství. Úleva se poskytuje podle počtu 
získaných EKO bodů, přičemž hodnota jed-
noho EKO bodu činí 8 Kč. Počet získaných 
EKO bodů pro výpočet slevy v roce 2021 
se vypočítává dle výsledků třídění odpadů 
v roce 2020. Úlevu (slevu) z poplatku za tří-
dění odpadu (dle EKO-BODů) vidí každý po-
platník v odpadovém účtu. V případě neuhra-
zeného poplatku je zde upomínka k platbě.

Maximální možná úleva (součet úlev) činí 70 % 
celkové sazby poplatku. 

Poplatek za odpad se zvyšuje  
na 750 Kč
pokračování ze strany 3

Já přece třídím!
Děkujeme. Když se nepřidají i ostatní, jen těžko 
vylepšíme množství vytříděného odpadu a sní-
žíme cenu. V každém popelářském autě, které 
vykládá odpad na skládku, je větší množství ne-

vytříděného plastu a papíru. Jeho skládkování 
platíme zbytečně. Více komunálního odpadu = 
více nákladů na jeho svoz a skládkování. Více vy-
tříděného odpadu = více peněz pro město. 
V Dobříši funguje svoz od domů. Tříděný odpad 
lze odevzdat v pytlích, barevných popelnicích, 
ve sběrných zvoncích či osobně ve sběrném 
dvoře. Ve městě jsou nádoby na sklo, textil i tuky. 
Letos byly k prvním bytovkám umístěny biotej-
nery pro kuchyňský odpad. Rodinné domy mo-
hou svůj bioodpad kompostovat nebo odvážet 
na Dokas. To vše lze vytřídit a snížit tak množství 
směsného komunálního odpadu.

Proč zrovna teď?
Náklady na svoz a likvidaci odpadů stále rostou. 
I plánované ukončení skládkování v roce 2030 
přinese postupně další zdražení likvidace směs-
ného odpadu. Vlivem epidemie covid-19 pokles-
ly letos příjmy města. I v roce 2021 bude Dobříš 
hospodařit s menšími prostředky. Proto je nutné, 
abychom se i v této oblasti chovali hospodárně. 
Zvýšený poplatek za odpad přenáší část nákladů 
na obyvatele. Město i tak bude na odpad v příš-
tím roce doplácet téměř 5 mil. Kč.

Co dál?
Od nového roku bude zavedena vyšší frekvence 
svozu plastu, místo 1× měsíčně se bude plast 
svážet 2×. Proto přibude nový svozový den pro 
tříděný odpad, čtvrtek. To odpovídá zvyšující-
mu se objemu tříděného odpadu. Zároveň je 
to vstřícný krok pro ty, kterým současný svoz 
nevyhovoval. V roce 2021 se zaměříme více 
na bytové domy tak, aby i pro jejich obyvatele 
dávalo odpovědné chování smysl. Každý z nás 
může pomoci tím, že třídí, vyhazovaný plast 
sešlápne, nezahlcuje kontejnery nesprávným 
či velkoobjemovým odpadem, odkládá odpad 
do nádob a  nevytváří černé skládky, drobné 
odpadky odhazuje do městských košů, a ne na 
zem. Bez osobní zodpovědnosti každého z nás 
to nejde. 

Zpracovala DH

Rozpočet města
Výdaje v mil. Kč

Rozpočet 
2020

Rozpočet 
2021

Svoz druhotných su-
rovin – tříděný odpad

3,4 4,1

Sběrné středisko 
odpadů – provoz

2,7 2,9

Svoz – komunální 
odpad

3,5 4,4

Odpady město – koše 1,3 1,0
Výdaje celkem 10,9 12,4

Příjmy v mil. Kč
Tříděný odpad 
– odměna

1,0 1,3

Poplatek za komunál-
ní odpad

4,3 6,2

Příjmy celkem 5,3 7,5
Doplatek města 5,6 4,9

Srovnání množství odpadu v kg na osobu a rok

kg/os/rok
Směsný 

komunální 
odpad

Papír Plast

Dobříš 158,4 25,7 15,4

Sedlčany 129,9 17,0 16,5

Průměr 
Středočeský kraj

220,6 20,4 17,3

Průměr ČR* 196,4 21,3 14,1

(*) pozn.: údaj za rok 2018
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Proto jsme v rámci střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb, který jsme dokončili napodzim 
roku 2019, nechali zpracovat sociodemografickou 
analýzu s predikcí vývoje počtu obyvatel do roku 
2030. Zatím to vypadá, že obyvatelé v našem úze-
mí ubývat nebudou, ale budou postupně stárnout 
(bude se zvyšovat průměrný věk v regionu). Na to 
je třeba zareagovat dostatečnou sítí sociálních 
a rovněž zdravotních služeb.

Od letošního roku pod Vaši organizaci pů-
jdou také peníze z již zmíněného Sociální-
ho fondu města Dobříše. Konkrétně se jed-
ná o částku ve výši 514 843 Kč. Proč jste se 
rozhodli zřídit společný fond pro tak velký 
region právě v sociální oblasti?
Abychom to celé zjednodušili. A to jak obcím, které 
by jinak musely poskytovat příspěvek každému po-
skytovateli sociálních služeb zvlášť, tak samotným 
poskytovatelům, kteří potřebné finance získají na 
základě jediné žádosti. Časová úspora v tomto 
případě činí několik stovek hodin, které mohou po-
skytovatelé věnovat samotné péči o klienty, obce 
pak dalším potřebným agendám.

S jak velkou finanční částkou pro sociální 
služby budete v roce 2021 pracovat a jak 
budete koordinovat spravedlivé rozdělení 
těchto financí?
Sami jsme zvědaví, jak to letos dopadne. I přes ne-
příznivý dopad covidu-19 na rozpočty obcí nám 
obce zatím příspěvek schvalují. Pokud by objem 
prostředků od ostatních obcí zůstal obdobný jako 
v loňském roce, pak by se společně s příspěvkem 
města Dobříše rozdělovaná částka vyšplhala přes 
1 milion Kč.

K sociálním problémům na Dobříšsku jistě 
máte nějaká čísla a data, která vypovídají 
o  aktuální situaci, největších problémech 
a naopak pozitivech přímo v regionu Dobříš-
ska, mohla byste nám je přiblížit?
Mám obavu, že všechno, co máme v tuto chví-
li k  dispozici, což jsou data a zjištění z doby před 
covidem-19, už v tuto chvíli není aktuální. A že 
nám přibydou lidé, a zejména rodiny v existenč-
ní nouzi. Chtěla bych tímto všechny povzbudit, 
aby se nebáli obrátit se o pomoc. V našem území 
působí široká síť služeb, včetně dluhové poradny 
Charity Starý Knín, které jsou otevřeny opravdu 
všem. I v našem komunitním centru Svět dobrých 
lidí můžete nalézt pomocnou ruku ve formě po-
travinové pomoci, ošacení, potřebného vybavení 
a psychosociální pomoci.

Spolupracujete také s jinými MASkami v na-
šem okolí a případně na čem?
Naše MAS spolupracuje jak v rámci Krajské sítě 
MAS Středočeského kraje, tak v rámci Národní sítě 
MAS ČR, která sdružuje místní akční skupiny na 
celonárodní úrovni. Já působím v rámci NS MAS 
ČR jako vedoucí pracovní skupiny sociální a spolu-
podílím se na vyjednání s řídícími orgány operač-
ních programů na nastavení finanční podpory pro 
MAS zejména v sociální oblasti.

Jaký je Váš aktuální cíl do roku 2021?
Mít stále tak skvělý tým spolupracovnic a spolu-
pracovníků, jako máme teď. Rádi bychom nadále 
přinášeli aktuální témata a nové směry rozvoje 
našeho území, a tím přispívali ke zvyšování kvality 
života všech obyvatel našeho regionu.

Zpracovala DH

Finanční podpora na rok 2021 pro Sociální fond 
regionu Brdy–Vltava

Rada města Dobříše 1. 12. 2020 projednala 
a doporučila ke schválení zastupitelstvu města 
žádost o poskytnutí dotace ve výši 514 843 Kč 
do Sociálního fondu regionu Brdy–Vltava na 
rok 2021. Na jednání zastupitelstva 10. 12. 2020 
byla tato žádost projednána a dotace schválena. 

Místní akční skupina Brdy–Vltava žádala o  pří-
spěvek již od roku 2017, příspěvek však nebyl 
poskytnut, protože registrovaní poskytovatelé 
služeb měli možnost žádat v grantovém řízení 
města. V roce 2020 došlo ke změnám v dotač-
ním řízení, o tom jsme již informovali. Regis-
trovaní poskytovatelé sociálních služeb podle 
zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, 
byli pro rok 2021 z dotačního řízení města vy-
loučeni. Sociální fond regionu Brdy–Vltava, kte-
rý sbírá finanční příspěvky od jednotlivých obcí 
a následně je rozděluje poskytovatelům sociál-
ních služeb v celém regionu, tak bude nyní hos-
podařit i s peněžními prostředky města Dobříše. 
V dotační komisi, která bude posuzovat žádosti 
podané do sociálního fondu, se budou účastnit 
i zástupci města Dobříš. 

Dagmar Mášová, místostarostka města Dobříše

Rozhovor s Markétou Dvořákovou  
z MAS Brdy–Vltava
Místní akční skupina Brdy–Vltava je obecně pro-
spěšná společnost, která funguje ve Středočes-
kém kraji na území Svazku obcí Dobříšska a No-
voknínska a Svazku obcí Střední Povltaví již od 
roku 2006. Svou činnost zaměřuje zejména na 
tvorbu a následnou realizaci strategie komunit-
ně vedeného místního rozvoje regionu, s čímž je 
spojena spolupráce na řadě koncepcí, dokumen-
tů, šetření a výzkumů. Na základě této strategie 
pak náš region získává finanční prostředky, které 
MAS Brdy–Vltava rozděluje na jednotlivé projek-
ty. V regionu jsou díky těmto financím budovány 
chodníky, odborné učebny škol, sociální zařízení, 
dále pak díky této podpoře byly pořádány pří-
městské tábory, dluhová poradna, podporu zís-
kala i šicí dílny Rukama nohama. Organizace se 
věnuje také rozvoji turistického potenciálu regi-
onu, šíření informací a propagačním materiálům, 
pořádání školení, seminářů a konferencí. Jednou 
z hlavních oblastí, které se lidé z MAS věnují, je 
sociální problematika a pomoc potřebným v nej-
různějších podobách. 
Ředitelka MAS Brdy–Vltava Markéta Dvořáková 
stála mimo jiné už v roce 2014 za myšlenkou zří-
zení společného sociálního fondu, ze kterého by 
byly přerozdělovány příspěvky organizacím peču-
jícím o naše blízké. Tak vznikl Sociální fond regionu 
Brdy–Vltava, který sdružuje finanční prostředky od 
obcí z tohoto regionu, od podnikatelů a příspěvky 
veřejnosti. A jak už zmínila ve svém příspěvku mís-
tostarostka Dagmar Mášová, nově se podařilo do 
tohoto fondu po několikaletém podávání žádosti 
sdružit také Sociální fond města Dobříše.

MAS Brdy–Vltava funguje více jak 14 let v re-
gionu Dobříšska i větším. Za tu dobu jste stá-
li za mnoha strategickými plány, výzkumy, 
dotazníkovými šetřeními a dalšími materiá-
ly, které ukazují data z nejrůznějších oblastí. 
Které aktivity vnímáte jako nejzajímavější 
a pro současnou dobu aktuální?
Nejzajímavější jsou pro mě vždy analýzy spojené 
s lidmi. Kolik v našem území přibylo obyvatel, jaká je 
jejich věková struktura, jak se bude situace vyvíjet. 

POZOR: Slevu získá pouze ten, kdo poplatek 
uhradí včas, tj. do 30. dubna 2021. Slevu lze 
získat až ve výši 525 Kč.

4. Kde můžete záležitosti vyřídit: 
Žádost o osvobození / úlevu nebo ohlášení po-
platkové povinnosti vyřídíte na MěÚ Dobříš, Mí-
rové náměstí 119, 263 01 Dobříš, Finanční odbor 
– místní poplatky (přízemí vlevo za podatelnou), 
kancelář č. 13 – správce poplatků: Sylva Řeháková, 
tel.: 318 533 390, e-mail: rehakova@mestodobris.cz. 

5. Formuláře jsou k dispozici: 
Na MěÚ Dobříš, Mírové nám. 119, Dobříš, Fi-
nanční odbor – místní poplatky, kancelář č. 13, 
nebo ke stažení na internetové stránce města 
„Formuláře finančního odboru“.

6. Náležitosti žádosti: 
Formuláře musí být řádně vyplněny podle sku-
tečnosti a podepsány plátcem.

Za MěÚ Dobříš zpracovala Sylva Řeháková
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Dobříš – na Příbramsku nejlepší místo pro život 
Naše město se nachází ve Středočeském kraji v okrese Příbram v podhůří Brdské vrchoviny. 
Je  městem s tzv. rozšířenou působností, do jehož správního obvodu patří dalších 23 okolních 
obcí. 
Město Dobříš má za sebou bohatou historii, již bezesporu ovlivnil zdejší zámek, který je společně 
s přilehlým francouzským a anglickým parkem nejvýznamnější stavbou ve městě. V současné době 
se naše město stále rozrůstá, i když pomalejším tempem než v minulých letech. Díky své výhodné 
poloze, která nabízí jak výbornou dopravní dostupnost, tak i blízkost přírody, se město jeví jako 
jedno z velmi dobrých míst pro život. 

Sedm procent obyvatel má za sebou covid-19
První případ byl v Dobříši identifikován 19. břez-
na 2020. V jarní vlně byli podle evidence naka-
ženi celkem 3 obyvatelé. S podzimem udeřila 
epidemie silněji. 

Od září 2020 posílá krajská hygienická stanice 
starostům denní statistiky nakažených v  dané 
obci. V prvním přehledu na konci září byl počet 
aktuálně nakažených 27. Na konci prosince bylo 
v Dobříši 76 osob s aktuální nemocí. Zpočátku 

děsivě vypadaly například zprávy o nákaze na 
skautském táboře či v  Masarykově sanatoriu. 
Naštěstí se nenaplnily katastrofické scénáře 
rychlého přenosu v  uzavřených komunitách. 
Nejvyšší přírůstek byl na konci října, kdy během 
3  dnů byla nákaza potvrzena u 60 osob. Za rok 
2020 v Dobříši prodělalo nemoc celkem 641 
osob, to představuje 7 % obyvatel. Podle eviden-
ce hygieny byl covid-19 jako příčina smrti uve-
den u 3 případů z Dobříše. Za celý rok 2020 byl  

Počet obyvatel a zajímavosti ze současnosti
„Na počátku roku 2020 bylo v Dobříši k trvalému 
pobytu přihlášeno 8 781 osob. Do konce srpna po-
čet klesl o 110. Změnu v trvalém pobytu provedlo za 
prvních 8 měsíců minulého roku 544 osob. Z toho 
odhlášených bylo 232, přihlášených 147 a změnu 
v rámci obce nahlásilo 161 osob. V  roce 2020 se 
do konce srpna narodilo 47 dětí, zemřelo 68 osob,“ 
upřesňuje aktuální čísla k počtu obyvatel paní 
Jitka Žáčková z odboru správních agend MěÚ 
Dobříš. V rámci počtu obyvatel je Dobříš po Pří-
brami druhým největším městem v okrese. 
Srovnání obyvatelstva města podle pohlaví 
ukazuje podobné údaje jako zbytek republiky. 
Zatímco ve věku do 20 let převažují muži (u nás 
celkem 88 osob), později se počty pohlaví vy-
rovnávají. Od 55 let věku převažují v našem 
městě ženy, celkem ve středních věkových kate-
goriích žije o 361 žen více než mužů. Kupodivu 
v  nejstarší věkové kategorii se počty obyvatel 
podle pohlaví opět srovnávají. Celkově počet 
obyvatel přihlášených k trvalému pobytu 
v našem městě od roku 2016 klesá. 
Průměrný věk obyvatel ve městě se pohybu-
je okolo 40 let. V Dobříši máme dokonce jednu 

ženu a jednoho muže, kteří jsou starší 100 let. 
Nejčastějšími jmény užívanými v Dobříš jsou 
Marie (1 822) a Josef (1 334).

Školství a volnočasové aktivity ve městě
V Dobříši je celkem šest mateřských škol, z nichž 
tři jsou tzv. státní a jejich správcem je samotné 
město. Základních škol je ve městě pět, tři z nich 
patří pod správu města samotného a ostatní 
jsou soukromé. V oblasti středoškolského vzdě-
lání u nás sídlí Gymnázium Karla Čapka Dobříš 
a Střední odborné učiliště Hluboš. V rámci vzdě-
lání nemůžeme zapomenout ani na Základní 
uměleckou školu Dobříš, která funguje již od 
roku 1946. Podle šetření portálu www.obcevda-
tech.cz je kapacita mateřských a základních škol 
nedostačující. Velmi vysoce je pak ale hodnoce-
na kvalita středních škol.
Město Dobříš patří mezi místa s bohatou nabíd-
kou volnočasových aktivit jak pro děti a mládež, 
tak i pro dospělé. Zásadní úlohu v  této oblasti 
zastává Městská knihovna Dobříš, kterou na-
vštěvuje 2 200 aktivních čtenářů a ročně zde po-
řádají až 600 programů přímo pro školy a mno-
ho dalších aktivit pro děti a mládež. Významnou 

oblastí z tohoto pohledu je ve městě také sport.  
Ve městě funguje hned několik sportovních or-
ganizací, které mají ve svých řadách také profe-
sionální oddíly soutěžící na okresní, krajské i ce-
lorepublikové úrovni. Podle odhadů navštěvuje 
pravidelně sportovní organizace v Dobříši přes 
1 800 stálých a aktivních členů. 

Jak je hodnocena kvalita života v Dobříši?
Podle portálu www.obcevdatech.cz se Dobříš 
umístila z celkem 206 obcí na 130. místě. Vý-
počet indexů je založen na přístupech OECD 
a  OSN k porovnávání kvality života a dalších 
matematicko-statistických nástrojích. Celore-
publikově první místo obsadily Říčany s nej-
vyšším indexem kvality života ve výši 10 bodů, 
následuje Praha, Slavkov u Brna, Brandýs nad 
Labem a Černošice. V rámci Středočeského kraje 
se Dobříš s celkovým indexem 4,3 bodu umístila 
na 20. místě, před námi je například Kladno či 
Neratovice, za námi Mělník či Kutná Hora.

Na Příbramsku je naše město nejlepší obcí pro 
život, za námi skončily Sedlčany i Příbram. V šir-
ším okolí jsou před námi Hořovice i Beroun. 
Výsledky jednotlivě hodnocených hlavních ka-
tegorií ukazují, že v oblasti zdraví a životního 
prostředí či materiálního zabezpečení si žijeme 
v našem městě dobře až nadprůměrně. Výborné 
hodnocení jsme dosáhli v indexu hazardu a in-
dexu exekucí, nadprůměrně dobré hodnocení 
máme v oblasti znečištění ovzduší. Velmi špatně 
jsou naopak v našem městě hodnoceny vztahy 
a služby. Podprůměrná je dostupnost kina nebo 
vysoký počet dopravních nehod v obci vztažený 
na počet obyvatel.
„Nezávislé srovnání desítek parametrů s jinými 
městy je velmi zajímavé. I když na Příbramsku 
jsme premianty, ve Středočeském kraji ani celore-
publikově naše umístění není dobré, navíc oproti 
roku 2019 jsme si pohoršili. I tento index kvality 
života beru jako motivaci pro další práci. Všichni 
v Dobříši přeci chceme lepší místo pro život,“ říká 
starosta Pavel Svoboda.

Zpracovala DH
Zdroj informací: www.wikipedia.org, 

www.regiony.kurzy.cz, www.mistopisy.cz, 
www.obecvdatech.cz, www.czso.cz



DOBŘÍŠSKÉ LISTY | 7Z MĚSTA A RADNICE

Představujeme vám Městský úřad Dobříš  
– oddělení tajemníka 
Milí občané,
čas od času slýcháme, kromě pochval za vstřícné a ochotné jednání našich úředníků, též stížnosti 
na přílišnou byrokracii s tím, že máte jinou představu o tom, jak mají úředníci placení z vašich/na-
šich daní pracovat… Rozhodli jsme se proto, že se vám alespoň stručně představíme, abyste věděli, 
jak náš úřad funguje a co všechno zajišťuje. Postupně během jednotlivých čísel vám představíme 
jednotlivé odbory či oddělení. Věřím, že takovýto náhled pod pokličku fungování úřadu přinese 
odpovědi na dotazy, proč je nás, úředníků či zaměstnanců, na úřadě tolik. 

Úvodem je třeba připomenout, že úřad zajištuje jak úkoly v samostatné působnosti (správa majetku, 
investice, rozpočet a hospodaření s ním atd.), tak úkoly státu na náš úřad delegované (tzv. přene-
sená působnost – např. stavební úřad, živnostenský úřad, občanské průkazy atd.). Za plnění úkolů 
městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti odpovídá přímo starostovi města tajemník 
úřadu, kterého vždy jmenuje a odvolává starosta města se souhlasem ředitele krajského úřadu. 
Tajemník úřadu plní úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou nebo starostou, plní úkoly statutární-
ho orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným 
do obecního úřadu (vyhlašuje výběrová řízení, podepisuje pracovní smlouvy a dohody, zajištuje po-
vinné vzdělávání atd.) a stanoví platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu 
(rozhoduje o platovém zařazení zaměstnanců úřadu, o výši jejich osobních příplatků a o poskytnutí 
odměn zaměstnancům úřadu), vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád a další vnitřní směr-
nice městského úřadu, nevydává-li je rada města. Tajemník se zúčastňuje zasedání zastupitelstva 
a schůzí rady s hlasem poradním.
V Dobříši vykonává tajemník i roli tzv. podpůrného orgánu podle zákona o střetu zájmů, vyřizuje 
žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, podílí se na vyřizování stížností a námi-
tek podjatosti, a především koordinuje činnost jednotlivých odborů (vymezuje práva, povinnosti 
a  odpovědnost vedoucích odborů, vedoucích oddělení a zaměstnanců úřadu) – tedy organizuje 
práci a realizuje personální politiku úřadu.
Prvním útvarem, který vám chceme představit, je oddělení tajemníka, jehož vedoucím je sám tajem-
ník. Oddělení čítá kromě tajemníka v současné době 10 kmenových zaměstnanců a 3 tzv. dohodáře, 
externě spadá přímo pod tajemníka i pověřenec pro ochranu osobních údajů. 

Oddělení tajemníka
Oddělení tajemníka zajišťuje administrativní a organizační chod úřadu. Oddělení připravuje a vy-
dává vnitřní předpisy a další opatření související s řízením úřadu. Konkrétně se jedná o správu in-
formačních systémů veřejné správy (spisová služba, speciální IT systémy pro vybrané agendy jako 
centrální registr vozidel, centrální registrační místo pro živnostníky či IT systém pro stavební úřady). 
Dále oddělení zajišťuje centrálně za úřad realizaci zadávání veřejných zakázek (elektronický systém 
E-ZAK, který slouží též jako profil zadavatele), aplikuje nástroje eGovernmentu, zabezpečuje politiku 
bezpečnosti IT, správu základních registrů či správu internetových stránek města. Pod oddělení spadá 
rovněž agenda prevence kriminality včetně koordinace protidrogové politiky ve městě, vedení kroni-
ky města, redakce Dobříšských listů a realizace projektu Dobříš – Zdravé město a Místní Agenda 21.  

Do činnosti oddělení rovněž náleží zajištění cho-
du turistického informačního centra a propaga-
ce města, zajištění provozu podatelny, telefonní 
ústředny a centrální spisovny (archívu). V nepo-
slední řadě je třeba zmínit zajištění sekretariátu 
vedení města a zabezpečení vnitřní kontroly, 
resp. veřejnosprávních kontrol příspěvkových 
organizací a příjemců dotací (zajištění dotační-
ho řízení jako celku). 
Tajemník a některé pracovnice jeho odděle-
ní pracují v hlavní budově Městského úřadu 
Dobříš (Mírové náměstí 119), dále v Kopáčkově 
domě (Mírové náměstí 103), kde sídlí infocent-
rum a webmaster, centrální spisovna se nachází 
v ulici Pražská 71 a někteří kolegové mají kance-
láře v budově na Mírovém náměstí 75. 
„Jsme sice oddělení pel-mel, ale to nám nevadí – 
každý ví, co má dělat, a navzájem si pomáháme, 
jak můžeme. Všichni jsou profesionálové na svém 
místě, za které bych dal ruku do ohně,“ hodnotí 
svůj tým Jan Horník, tajemník Městského úřadu 
Dobříš a vedoucí oddělení tajemníka. 

Zpracovali pracovníci MěÚ Dobříš
Zdroj foto: MěÚ Dobříš 

Upozornění: 
Aktualizace pravidel pro 
zveřejňování příspěvků 
v Dobříšských listech
Zastupitelstvo města Dobříše vydalo na svém 
15. zasedání nový statut dobříšského městské-
ho informačního zpravodaje – Dobříšské listy, 
a zároveň vydalo aktualizovaná pravidla pro 
zveřejňování příspěvků v Dobříšských listech. 
V obou dokumentech byly nově odsouhlaseny 
v zásadě formální a formulační úpravy. 
Pro občany města a organizace přispívající do 
obsahu městského zpravodaje je zásadní in-
formací v těchto změnách fakt, že s platností  
od 1. 1. 2021 byla změněna uzávěrka příjmu 
příspěvků ke zveřejnění z 19. dne na 15. den 
v měsíci. Tato změna by měla napomoci k tomu, 
aby Dobříšské listy vycházely vždy první pracov-
ní den v měsíci. 
Pravidla pro zveřejňování příspěvků v Dobříš-
ských listech v celém znění naleznete na inter-
netové adrese: https://dlonline.cz/pravidla-pro-
-zverejnovani-prispevku/.

Zpracovala DH
Zdroj foto: CD Studio

covid-19 důvodem pro hospitalizaci jen u 35 občanů, ostatní zvládli nemoc doma. V těchto číslech 
nejsou započteny případy nákazy či úmrtí dalších obyvatel, kteří zde nemají trvalé bydliště. I když 
byl celý rok plný zpráv o covidu, tato statistika nevypadá tak děsivě. Samozřejmě lze namítnout, že 
jistě byl velký počet těch, kteří nemocí prošli a nejsou ve statistice. Přesná čísla krajské hygieny je 
třeba brát s rezervou. Přesto ukazují, že jsme v Dobříši epidemii zvládli. Děkuji všem, kteří se chováte 
odpovědně a pomohli jste omezit šíření nákazy.

Pavel Svoboda, starosta 
Ilustrační foto zdroj: www.pixabay.com
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Z některých připomínek a návrhů jsme se po-
učili, a proto přicházíme s několika novinkami, 
které by měly přispět k přívětivějšímu pobytu 
na našem úřadě či při vyřizování vašich zále-
žitostí. Některé z nich však bude možné reali-
zovat až poté, co skončí nouzový stav a vládní 
omezení provozu veřejně přístupných budov. 
Zásadní novinkou je spuštění on-line objed-
návání. V lednu pilotně (skončí-li nouzový 
stav), od února v ostrém provozu. Tato služba, 
po které mnozí z vás voláte, spočívá v tom, že 
se lze předem ve vybraných agendách (např. 

registr vozidel, registr řidičů, občanské průka-
zy nebo pasy) na určitý den a určitou hodinu 
dopředu objednat přes rezervační systém. 
Při objednání musíte zadat jméno, příjmení,  
e-mail a  mobilní telefon, na který je vám při 
úspěšném založení objednávky zaslán PIN. Za-
dáním PIN si při příchodu na naše pracoviště 
vyzvednete pořadový lísteček s přiděleným 
číslem. PIN je možné zadat do tiskárny pořado-
vých lístků (umístěné ve vstupní hale v budově 
čp.  119) nejdříve 10 minut před objednaným 
časem a nejdéle 10 minut po objednaném 

Zeptali jsme se zastupitelů: Co konkrétního budete 
řešit pro naše město v roce 2021?
Starosta Pavel Svoboda si pro nový rok kla-
de hned dva cíle: „Chtěl bych se více zaměřit na 
to, jak zapojit občany do dění ve městě. V tomto 
máme v Dobříši určitě rezervy. Začíná to lepší 
komunikací směrem z radnice a končí to dlouho-
dobým zájmem o dění a vlastní přiloženou rukou 
k  dílu. Druhým mým cílem je ve spolupráci s ta-
jemníkem zvýšit efektivitu úřadu a více ho přiblížit 
potřebám občanů.“

Zastupitel Jaromír Bláha se v roce 2021 hodlá 
zaměřit na zdroje pitné vody v Dobříši: „Pova-
žuji zabezpečení kvalitní pitné vody pro Dobříš za 
prioritu. Velkou investici do stavby přivaděče upra-
vené pitné vody z Vltavy vidím jako potřebnou po-
jistku, jejíž realizace bude trvat možná až deseti-
letí. Lepší by bylo vystačit si s kvalitnější a levnější 
vodou z našich vrtů, což by bez sezonního napou-
štění bazénů nebyl problém. Jinými slovy je třeba 

začít řešit snížení spotřeby pitné vody a omezit její 
plýtvání.“ Pan Bláha mimo svůj hlavní cíl hodlá 
usilovat o lepší osvětu a zprostředkování infor-
mací, které se týkají dotací a projektů ohledně 
recyklace tzv. šedé vody. Zároveň razí názor, že 
občané by měli platit reálnou cenu vody a měs-
to by spotřebu domácností nemělo doplácet. 
Věří, že řešení je v úsporných opatřeních, ve 
kterých by město mělo jít příkladem i u budov 
v jeho vlastnictví. 

Zastupitel a zároveň radní města Miroslav 
Sochor si je moc dobře vědom toho, že na 
začátku roku bude město muset v první 
řadě sestavit rozpočet pro rok 2021, který 
se bude odvíjet také od rozhodnutí vlády. Ne-
jen k tomu říká, že problémy je třeba řešit, a ne 
před nimi strkat hlavu do písku. Zároveň se 
chce dál věnovat participativnímu rozpočtu 

města a vyzývá občany Dobříše, aby se zapojili 
do toho současného: „Rád se budu opět podílet 
jako koordinátor na dalším ročníku Tvoříme Dob-
říš, který v  pozitivním duchu představuje nápady 
Dobříšáků. Nebojte se přihlásit svůj nápad, zapo-
jit se a oslovit ostatní obyvatele. Na jaře budeme 
dokončovat ročník 2020, kde počítáme s instalací 
herních prvků pro mladší děti na hřišti na Větrníku.“ 
Pan Sochor doufá, že na jaře už se život bude po-
malu vracet po koronakrizi do normálu, a věří, že 
se povede dokončit bezpečnější hlavní průtah 
městem, opět se budeme moci potkat na má-
jových slavnostech města, zajít do letního kina 
v anglickém parku nebo jen tak do hospůdky. 

Zastupitelka Romana Bodorová na otázku 
odpověděla: „V příštím roce mám v plánu se za-
měřit zejména na svou práci v redakčním výboru 
zastupitelstva, konkrétně na prohloubení spolu-
práce mezi výborem a redaktorkou Dobříšských 
listů. Také mne velice zajímají otázky různých typů 
vzdělávání a volnočasových aktivit a ráda bych se 
tomuto obsáhlému tématu věnovala více.“

Novinky v chodu Městského úřadu Dobříš  
v roce 2021
Vážení návštěvníci našeho úřadu, 
rok plný zvratů, novinek a neočekávaných událostí je za námi. Byl to rok pro všechny velmi těžký, ať 
už z hlediska zdraví a rodiny, tak z hlediska pracovního. Věřme, že toho koronuse porazíme a brzy se 
vrátíme k normálnímu způsobu žití. 
Rok 2020 byl ale i rok plný výzev. Na základě vládních opatření jsme museli omezit na několik týdnů 
chod úřadu, přizpůsobit vyřizování vašich záležitostí jak vládním restrikcím, tak momentální perso-
nální situaci. Nebylo to vždy jednoduché, chápali jsme vaši kritiku, pokud jste museli čekat dlouhou 
frontu venku v nepříznivém počasí, a o to více nás potěšily děkovné dopisy a pochvaly. 

čase. Na řadu půjdete plus mínus ve stanove-
ný čas, resp. hned poté, co bude doobsloužen 
klient před vámi. 
S touto novinkou souvisí i funkce sledování 
pořadí ve frontě. Budete tak moci před ná-
vštěvou úřadu (u vybraných agend) zjistit stav 
počtu klientů na příslušné přepážce, tj. takzva-
nou frontu. 
Určitě rovněž oceníte i novinku, že vás budeme 
kontaktovat, jakmile bude váš doklad (občan-
ský průkaz, pas apod.) vyhotoven a připraven 
k vyzvednutí, zanecháte-li nám za tím účelem 
na sebe e-mailový nebo telefonický kontakt. 
Průlomovým, byť ve větších městech nikoli oje-
dinělým okamžikem je prodloužení úředních 
hodin ve středu do 18.00 (hned, jak skončí 
nouzový stav, resp. omezení úředních hodin na 
max. dvakrát 5 hodin v týdnu). Po této možnos-
ti mnozí občané volali – rozhodli jsme se proto 
vyjít tomuto požadavku vstříc a vyzkoušet, zda 
o to bude zájem. 
V historické budově čp. 119 bohužel i nadále 
není možné venkovní atrium zastřešit. „Z his-
torického hlediska je zastřešování atrií a dvorků 
nepatřičné, z památkového hlediska je zásah do 
konstrukcí vždy nutné eliminovat na co nejmenší 
míru a snažit se o řešení, pokud možno, odstra-
nitelné,“ zní odpověď Národního památkového 
úřadu. I nadále si proto můžeme dovolit po-
stavit maximálně tak stan. Tato možnost bude 
zachována i přes zimu, přičemž jsme vyvolá-
vací systém rozšířili o další obrazovku, abyste 
mohli sledovat pořadová čísla jak z venkovního 
dvorku, tak ve vstupní hale, kde si vyplňujete 
své žádosti. Pokud bude mrazivé počasí, umož-
níme vám čekat uvnitř – avšak sami budete 
muset dbát na dodržování vládou nařízeného 
rozestupu min. 2 metrů. 
Závěrem lze doplnit, že oproti dosavadním 
zvyklostem ponecháme z technických a hygie-
nických důvodů vstupní dubové dveře zavřené 
a vstup do budovy bude pro veřejnost možný 
jen přes dvorek a samootevírací dveře. 
Drazí čtenáři, věřím, že tyto novinky oceníte a že 
budete mít pochopení pro ztížené podmínky 
pro vyřizování vašich záležitostí během nouzo-
vého stavu. Přeji vám všem úspěšný rok 2021, 
pozitivní mysl a negativní koronavirové testy.

Jan Horník, tajemník úřadu 
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Na zámku Dobříš vzniká vodohospodářská 
expozice zámku VODA a ŽIVOT
Vodohospodářská společnost Dobříš připravuje v zámku Dobříš unikátní expozici, která vás vtáhne 
do tajemného světa vody.  Dozvíte se o jejích všedních i nevšedních schopnostech, o významu této 

Tvoříme Dobříš 2021 

Město Dobříš spustilo 12. 12. 2020 již 3. ročník participativního rozpočtování s názvem Tvoří-
me Dobříš. Pro rok 2021 se bude vybírat z návrhů, pro jejichž realizaci navrhuje vedení měs-
ta vyčlenit z rozpočtu města částku 200 000 Kč. Výše částky bude definitivně potvrzena po 
schválení rozpočtu na rok 2021 (pravděpodobně v únoru 2021). 
„Do tohoto ročníku participativního rozpočtu lze navrhovat projekty s cenou realizace maximálně do 
100 000 Kč. Pokud bude následně zastupitelstvem města schválena částka 200 000 Kč, budeme realizovat  

Zastupitelka Jindřiška Romba si vytyčila cíle, 
které budou reálné a dosažitelné z její po-
zice a s ohledem na nelehkou finanční situ-
aci města: „Jednou z oblastí, kde bych se chtěla 
pokusit našemu městu pomoci, je problematika 
obyvatel Dobříše, kteří zde nemají trvalý pobyt, 
ale dlouhodobě ve městě žijí. Měli bychom se po-
kusit tyto lidi oslovit a motivovat je k  přihlášení. 
Jsem si vědoma, že tento cíl nelze zcela realizovat, 
nicméně se domnívám, že postupnými krůčky 
ho naplňovat lze.“ Paní Romba chce zároveň 
v  roce 2021 pomoci s představením městské 
společnosti DOKAS Dobříš, s. r. o., veřejnosti,  

vyvrácení některých mylných představ o  ní 
a jejím vedení: „V současné době prochází DO-
KAS restrukturalizací a snaží se obléci do jiného 
kabátu. Velmi často je však společnost mylně spo-
jována například se systémem MESOH, který je 
plně v rukách města a jeho samosprávné činnosti. 
Ve spolupráci s jednatelem společnosti se tak po-
kusíme DOKAS obyvatelům přibližovat i trochu 
netradiční formou, prezentovat jeho cíle, důležitá 
čísla, ale i jeho zaměstnance. V plánu je také den 
otevřených dveří pro veřejnost a v případě zájmu 
i pro školy.“

Zpracovala DH

dva projekty, které se umístí na 1. a 2. místě v hla-
sování obyvatel, případně další do vyčerpání cel-
kové částky. I nápady, které nevyhrají, mohou být 
pro město inspirující do budoucna,“ upřesňuje za-
stupitel a  koordinátor Tvoříme Dobříš Miroslav 
Sochor. 
Posílat své návrhy můžete do 30. 1. 2021. Pra-
vidla pro rok 2021 zůstávají beze změn. 
Mezi základní pravidla patří, že návrh může 
podat osoba starší 15 let a každý může podat 
jen jeden návrh. Podmínkou pro zařazení do 
hlasování je také účast navrhovatele na prezen-
taci návrhů. Navrhovaný projekt nesmí propa-
govat produkty či služby komerčního, nábožen-
ského či politického charakteru. 
Detailní pravidla a harmonogram naleznete 
na webu: https://tvorime.dobris.cz/tvorime-
-dobris-2021.
Tým koordinátorů ve složení: Šárka Krůtová 
(pracovnice MěÚ Dobříš), Miroslav Sochor (za-
stupitel), Pavel Svoboda (starosta) vás vyzýva-
jí: „Pojďte s námi tvořit z Dobříše pěknější místo 
k žití!“
Co už se díky Tvoříme Dobříš povedlo?
V roce 2019 se vítězem tohoto participativního 
rozpočtování stal návrh „Venkovní posilovna 
v Lipkách“ v hodnotě 100 000 Kč. V roce 2020 
vyhrál veřejné hlasování návrh na vybudování 
chodníku v údolí Trnovského potoka. Ten-
to projekt však nemohl být realizován na 
předjednaném pozemku z důvodu ochrany 
přírody. Nyní se tak řeší realizace návrhu 
„Dobudování dětského hřiště na Větrníku“, 
který se umístil na 2. místě. Návrh, ve kterém 
bylo původně zamýšleno dobudovat dětské hři-
ště pod školkou na Větrníku, podala do soutěže 
paní Kocourková.  Vzhledem k tomu, že pozem-
ky pod tímto hřištěm však nejsou ve vlastnictví 
města, ani tento návrh nelze realizovat zcela po-
dle odhlasovaného návrhu. S autorkou projektu 
se tak nyní řeší doplnění dětského hřiště v ulici 
Nad Papežem, které je vzdáleno 100 metrů od 
původního místa. 

Zpracovala DH

vzácné tekutiny, a nudit se rozhodně nebudete 
vy ani vaše děti, pro které bude připravena inter-
aktivní část plná zábavy i poznání, kde si mohou 
hrát, tvořit a zároveň se vzdělávat v oblasti vody. 
Cílem výstavy je vysvětlit návštěvníkům význam 
vody jako nepostradatelné složky životního pro-
středí a jako suroviny, která ovlivňuje náš život 
a dění kolem nás. Prioritou je, aby si lidé této 
nejcennější tekutiny vážili… Věříme, že návštěv-
níky expozice pobaví i něco naučí.
Zatím je vše ve fázi příprav a expozice bude ote-
vřena na začátku sezóny v dubnu, pokud v tom 
nebudou bránit vládní opatření nebo jiné okol-
nosti.
Expozice je financována z rozpočtu Středočes-
kého kraje na environmentální vzdělávání, vý-
chovu a osvětu – dotace Programu 2020. A velké 
poděkování patří rodině Colloredo-Mannsfeld, 
která pro tuto expozici poskytla bezplatně 
nově zrekonstruované prostory oranžerie. Bez 
této podpory by expozice nemohla vzniknout. 
Projekt „Zámek Dobříš – Revitalizace zámecké 
oranžérie a francouzského parku“ je spolufinan-
cován Evropským fondem pro regionální rozvoj. 
O termínu otevření expozice vás budeme včas 
informovat!

Blanka Marvanová, 
Vodohospodářská společnost Dobříš
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Kam po Vánocích 
s vánočním stromečkem?
Nejlepší možností, jak se takového stromečku 
zbavit, je ztopit ho doma v kamnech či u táborá-
ku. Kdo tuto možnost nemá, prosíme, aby stro-
mek zdarma odložil ve sběrném dvoře. V nejzaz-
ším případě mohou občané odložit stromečky 
na stanoviště tříděného odpadu, odkud bu-
dou pravidelně sváženy. Rozhodně by vánoční 
stromky neměly končit v nádobách na směsný 
komunální odpad nebo v nových biotejnerech. 
Jedná se o bioodpad, který lze dále využít. Vět-
vičky lze použít na zazimování záhonů nebo 
s nimi můžete obohatit kompost. Rozřezaný na 
menší části či naštěpkovaný stromek zlepší jeho 
kvalitu a okyselí ho. Pochopitelně je nutno zba-
vit jej předem ozdob a háčků. Všechny tyto in-
formace se samozřejmě netýkají stromků umě-
lých, pro jejich likvidaci platí zcela jiná pravidla. 

Za město Dobříš zpracoval odbor výstavby 
a životního prostředí

Ilustrační foto, zdroj: www.pixabay.com

Pořizované vybavení

Vybavení 
Počet 
kusů

Kapacita 
celkem (m3)

Kompostér 1 050 litrů 
– Dobříš

416 436,80

Kompostér 1 050 litrů 
– Čím

29 30,45

Kompostér 1 050 litrů 
– Chotilsko

51 53,55

Kompostéry 
celkem

496 520,80

Zřejmě již v průběhu tohoto měsíce bude vy-
hlášena veřejná soutěž na nákup kompostérů. 
Kompostéry budou ve vlastnictví města Dobří-
še a po uplynutí 5 let přejdou do vlastnictví jed-
notlivých občanů. Dle průběhu veřejné soutěže 
předpokládáme, že vlastní distribuce kompo-
stérů proběhne 3–4/2021.

Projektový záměr
Záměrem projektu je nákup kompostérů pro 
domácí kompostování pro obyvatele a jejich 
domácnosti nacházející se ve spádové oblasti. 
Zahradní kompostéry budou disponovat celko-
vým objemem 520,80 m3. Je to způsob, kterým 
si domácnost obvykle vyrábí v těchto nádobách 
kompost z bioodpadů produkovaných v do-
mácnosti a na zahradě. Kompostování je pro-
ces, při němž dochází k rozkladu organického 
materiálu na živiny bohatý kompost. Samotný 
rozklad však způsobují živé organismy množící 
se velkou rychlostí. Jsou to především mikroor-
ganismy, různé bakterie, červi a mnoho dalších 
drobných živočichů. Organický odpad se díky 
působení drobných živočichů přeměňuje na  

humus a kyprou zeminu. Organický odpad se 
tak může vrátit do přírody, ovšem v kvalitní 
a velmi prospěšné formě pro půdu a rostliny.

A co všechno lze do kompostéru umístit?
Konkrétně vymezené biologicky rozložitelné 
odpady z domácností a zahrad, jako jsou zbytky 
pečiva, kávové a čajové zbytky, jádřince, pecky 
z ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, slupky z bram-
bor, okurek a citrusových plodů, skořápky z vají-
ček a ořechů, podestýlka domácích zvířat, chlu-
py, vlasy, posekaná tráva, listí, větvičky, plevele, 
zbytky rostlin a zeleniny, třísky, piliny, hobliny, 
kůra, seno, sláma, drny, popel ze dřeva, trus bý-
ložravých hospodářských zvířat, peří.

  Za odbor místního rozvoje zpracovala 
Ing. Markéta Samcová

Domácí kompostéry pro občany 
Město Dobříš získalo dotaci na domácí kompostéry. Dne 13. 11. 2020 rozhodla výběrová komise Mi-
nisterstva životního prostředí o výběru projektu s názvem „Dobříš – předcházení vzniku odpadů“ 
k  financování. Celkové náklady činí 2 433 169,64 Kč, výše dotace činí 2 068 194,19 Kč, spoluúčast 
města Dobříše je 364 975,45 Kč. Již na podzim v roce 2016 proběhla anketa formou dotazníku zjišťu-
jící počet zájemců o jednotlivé kompostéry. Celkem o kompostéry projevilo zájem 416 domácností 
z  Dobříše. Seznamy zájemců máme k dispozici včetně e-mailových adres. V nejbližších dnech 
budou osloveni prostřednictvím e-mailu, aby potvrdili, že zájem o kompostér z jejich strany 
trvá. 

 Ilustrační obrázek – kontejner o velikosti 1 050 l

Informace k výstavbě 
nového obchodního 
centra v Dobříši 
V červnu tohoto roku byla zahájena stavba no-
vého obchodního centra na jižním okraji našeho 
města. V blízkosti ulic Příbramská a V Lipkách tak 
nyní velmi rychle roste nový komplex obchodů.
Mimo supermarket Billa tady plánuje soukromý 
investor otevřít také obchod specializovaný na 
sortiment elektro, dále drogerii, lékárnu, tabák 
a obchod s chovatelskými potřebami. 
K novému obchodnímu centru bude zajištěn bez-
pečný příjezd pro automobily a dostatečný počet 
parkovacích míst i přístup pro pěší z centra města. 
Pokud půjdou práce na stavbě bez větších 
problémů a stavba bude řádně zkolaudována, 
k otevření obchodního centra by mělo dojít na 
konci března letošního roku.

Zpracovala DH
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Textil ve sběrném dvoře
Textil ve sběrném dvoře je vkládán do kontej-
neru, který sváží společnost Kloktex. Oblečení, 
hračky a další potřebný textil následně putují 
do nadačního fondu Klokánek či SOS dětské 
vesničky. Bohužel se na sběrném dvoře stává, 
že lidé přiváží velké množství textilu, který nelze 
již dále použít a měl by skončit v kontejneru na 
směsný odpad. Pokud se chystáte ve sběrném 
dvoře odevzdat větší množství textilu, uložte 
prosím tento textil do více menších igelito-
vých tašek, které projdou vhozem kontejneru.  
Samozřejmě můžete využít i samostatně stojí-
cích kontejnerů, které jsou rozmístěny po městě 
při stání zvonů na tříděný odpad. Od počátku in-
stalace nových sběrných nádob na textil (za dva 
měsíce) jsme společně vybrali více jak 11  tun 
textilu. Děkujeme, že s námi pomáháte a do 
kontejneru vhazujete jen věci, které do něj patří.

Za město Dobříš zpracoval odbor výstavby 
a životního prostředí

Jak třídit a recyklovat hliník
Těžba bauxitu (ruda, ze které se získává hliník) 
v povrchových dolech má dramatické dopady 
na životní prostředí. Stejně tak výroba, při které 
vzniká velké množství toxického odpadu, ze-
jména tzv. červeného kalu. Výroba hliníkových 
výrobků spotřebuje obrovské množství energie. 
Hliník by se tedy měl používat jen tam, kde je 
nemožné jej nahradit jiným materiálem, což 
není případ obalů. 
Když už ale hliníkový odpad doma máme, co 
s  ním? Hliník lze dobře recyklovat, a tím šetřit 
přírodu i energii. Hliníkové nádobí, kabely a dal-
ší hliníkové předměty patří do sběrných surovin, 
kde je vykupují. S tenkostěnnými hliníkovými 
obaly je to horší. Zpracovatelé odebírají z vytří-
děného komunálního odpadu prakticky pouze 
plechovky od nápojů. Víčka od jogurtů, použitý 
alobal, obaly od paštik a ostatní použité hliníko-
vé folie končí na skládce nebo ve spalovně. 
V Dobříši odebírá od DOKASu hliníkový odpad 
místní zpracovatel – firma Anbremetall z Ryb-
níků. Pro zpracování ale nemůže použít hliník 

znečištěný organickými zbytky, protože by do-
šlo k  poškození kvalitních technologických za-
řízení, které firma používá. Z komunálního od-
padu z  DOKASu tedy odebírá prakticky pouze 
plechovky od nápojů. 
Anbrematall teoreticky může zpracovat i ostat-
ní hliníkové obaly, ale musely by být vymyté 
a zbavené organických nečistot. K tomu praktic-
ky nedochází. V případě např. víček od jogurtů 
spotřeba vody na jejich omytí pravděpodobně 
nevyváží ušetřenou energii při jejich znovuvy-
užití. Fólie od čokolád, které není třeba omývat 
nebo vymyté silnější hliníkové obaly např. od 
paštik by mělo smysl recyklovat, ale musely by 
být vytříděné a dopravené do DOKASu zvlášť 
mimo ostatní odpad od kterého se při společ-
ném pytlovým sběru s plastem či v kontejne-
rech znečistí. 
Ani jinde v republice není zpracovatel, který 
by využíval použitá víčka od jogurtů a jiné ten-
kostěnné obaly než plechovky od nápojů. Spe-
cifikem jsou hliníkové kávové kapsle Nespresso. 
Konzumenti kávy Nespresso mohou při nákupu 
kapslí prodávajícího požádat o bezplatný recy-
klační pytel a po jeho naplnění jej firmě ode-
vzdat. 
V našem praktickém životě tedy má z ten-
kostěnných hliníkových obalů smysl třídit pou-
ze plechovky od nápojů. Mnohem šetrnější je 
ale nápoje v hliníkových plechovkách vůbec 
nekupovat. A když už se tomu nevyhneme, tak 
je skutečně vracet – patří do oranžových kontej-
nerů (spolu s nápojovými kartony) nebo při pyt-
lovém sběru do pytlů spolu s plasty a nápojo-
vými kartony. V ČR se ročně na trh uvede kolem 
500 miliónů kusů hliníkových plechovek. Vytřídí 
se jich pouze asi 20 %.

MVDr. Jaromír Bláha, člen komise 
pro ekologii a životní prostředí

Ilustrační foto: 
Havárie v hliníkárně Timfoldgyar v Maďarsku 
v  roce 2010, pohled na přetrženou hráz skládky 
s  červeným kalem (zdroj: https://spravy.pravda.
sk/svet/clanok/235751-madarsko-zazilo-svoj-
-maly-cernobyl/). 

Informace z Městské 
policie Dobříš
Pobíhající liška ve městě není nebezpečná
Již v prosincovém čísle Dobříšských listů jsme 
vás informovali o lišce, která se pohybuje v cen-
tru Dobříše. Obyvatelé města nám stále hlásí, že 
zvíře viděli, a to například v ulici V Lipkách i na 
jiných místech, a mají z jeho výskytu obavy. Pro-
blém samozřejmě řešíme a průběžně konzultu-
jeme s panem Pavlem Křížkem z Centra ochrany 
fauny ČR. Ten k celé věci uvedl, že liška hledá 
potravu hlavně v blízkosti kontejnerů a v dnešní 
době je již brána jako normální městské zvíře, 
které není nebezpečné, a nehrozí u ní ani náka-
za vzteklinou. 

Víte o tom, že vozidlo nezabezpečené proti 
krádeži je přestupkem?
Na konci roku 2020 jsme ve městě několikrát 
upozorňovali řidiče na jejich nezabezpečená 
vozidla. Výjimkou nebyly ani zapomenuté klíče 
přímo v zámku auta. Nezapomínejte tedy, že 
podle § 26 zákona č. 361/2000 Sb., o silnič-
ním provozu, musí řidič, který se hodlá vzdálit 
od vozidla tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učinit taková opatření, aby 
vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost provozu 
na pozemních komunikacích a nemohla je neo-
právněně použít jiná osoba. Je-li vozidlo povin-
ně vybaveno zařízením proti neoprávněnému 
použití, musí ho řidič užít. 

UPOZORNĚNÍ: Stání vozidel v zákazech, před 
garážemi a před kontejnery
Strážníci MP Dobříš řeší v poslední době nej-
častěji přestupky spojené se špatným stáním 
vozidel ve městě. Jedná se zejména o ulici 
28. října, kde špatně zaparkovaná auta násled-
ně brání vyjetí z domu obyvatelům zde žijícím. 
Strážníci takové přestupky řeší pokutou na pří-
kaz. Upozorňujeme tedy řidiče, aby v těchto 
místech dodržovali dopravní značení se záka-
zem zastavení. Parkování je zde umožněno pou-
ze na jedné straně. Výjimku mají pouze občané 
žijící v ulici Na Trávníkách, kterým je umožněn 
vjezd k domu a výjezd na komunikaci. 

pokračování na straně 12
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řekla k akci její spoluorganizátorka Ing. Alena 
Harmanová, vedoucí odboru výstavby a život-
ního prostředí.
Ředitel společnosti Lesy Colloredo-Mansfeld, 
Ing. Michal Pernica, který stojí za organizací 
této akce od jejího počátku, má největší radost 
z nadšených dětí: „Prvně jsme organizovali tuto 
akci v zimě a jsem nadšený z toho, jaké to mělo 
kouzlo. Několik dětí dokonce prohlásilo, že až 
vyrostou, chtějí pracovat v lese. K  tomu asi není 
co dodat. Mám obrovskou radost, že se nám na 
Dobříši daří akci pořádat tak dlouho a zajímavou 
formou děti seznamovat s tím, že i když je les ve-
řejnosti přístupný, vždy někomu patří a péče o něj 
je velká dřina.“

Zpracovala DH

Z MĚSTA A RADNICE 

Děti z dobříšských škol poznaly práci lesníka 
a život v lese v zimě
Již 7 let město Dobříš spoluorganizuje akci pro děti s názvem „Do lesa s lesníkem“, 
kterou připravuje Nadace dřevo pro život. Ani letošní složitá situace nakonec konání 
jedinečné návštěvy lesa nezabránila a děti se vydaly do lesa ještě v prosinci. 

pokračování ze strany 11
Časté stížnosti na špatné parkování řeší stráž-
níci MP Dobříš také před garážemi na Větrní-
ku. I v těchto místech je dopravní značka se záka-

zem stání, který řidiči nerespektují. Naši strážníci 
jsou pak z jedné strany osočováni za uloženou 
pokutu a z druhé strany za nedostatek kontrol.  
Upozorňujeme řidiče tedy také touto cestou, 

Naučná akce „Do lesa s lesníkem“ se konala v pá-
tek 4. prosince 2020 v lese u Dobříše, který spra-
vuje společnost Lesy Colloredo-Mansfeld, s. r. o. 
Originálního programu se zúčastnilo okolo 
120 dětí z 2. ZŠ Dobříš a ZŠ Trnka. Co vše dopo-
ledne strávené ve společnosti pravých lesníků 
dětem přineslo?
Projekt seznamuje děti ze základních škol 
i  jejich učitele s trvale udržitelným hospoda-
řením lesníků v českých lesích. Formou inter-
aktivního programu, během kterého si děti samy 
vyzkouší, že les vyžaduje odbornou celoroční 
péči, poznají všichni účastníci spoustu nového. 

Jak zimní návštěva lesa probíhala?
Po slavnostním nástupu a přivítání lesníků z Na-
dace dřevo pro život byly děti rozděleny do sku-
pin, aby mohly následně absolvovat celkem šest 
připravených stanovišť. Pod vedením odborní-
ků se žáci seznámili s vývojem lesa od semínka 
až po dospělý strom a zároveň poznali dřevo 
jako obnovitelnou surovinu. Aktivně se zapojili 
do sázení nových stromků, viděli, jak se dostává 
dřevo z lesa pomocí koně, měřili a vypočítávali 

objem vytěženého dřeva. Mimo to se sezná-
mili se zvířaty, která v lese žijí, a dozvěděli se, 
k  čemu je jejich přítomnost právě tady dobrá. 
Na jednom ze stanovišť dokonce děti pomohly 
s výrobou krmelců pro zvířata žijící právě v dob-
říšských lesích. Vlastnoručně vyrobené jesličky 
budou umístěny podél výletní trasy okolo obory 
Aglaia a děti do nich mohou přinést zvířátkům 
něco na zub a zpestřit jim tak potravu během 
nevlídných zimních měsíců.

Na konci celého dopoledne pak čekalo na děti 
slavnostní zakončení a odměna v podobě per-
níčků od města Dobříš. A podle slov samot-
ných dětí byla tahle akce super!

„Věřím, že nejen děti, ale i dospělí díky této akci 
plné poznání, pohybu v přírodě, manuální práce 
a  osobního prožitku získávají hlubší vztah a re-
spekt nejen k lesu samotnému, ale i k práci lidí, 
kteří se o  něj starají. Já sama se tady pokaždé 
dozvím něco nového a zajímavého. Navíc pobyt 
v lese zaručeně zlepšuje náladu, a zvláště v těch-
to dnech bych ho všem ordinovala povinně,“ 

že parkování před garáží je přestupek. Pře-
stupky se řeší výzvami. Nevyřešené přestupky, 
které se majitel vozu nedostaví projednat osob-
ně na služebnu MP Dobříš, se následně předáva-
jí do správního řízení. 
Strážníci v rámci špatného parkování musí 
velmi často řešit také vozidla zaparkovaná 
před kontejnery, a ještě v zákazech. Nejenže 
tato vozidla brání ostatním řidičům v průjezdu, 
ale znemožňují lidem vyhodit odpad, a v nepo-
slední řadě často brání jeho vyvezení. Pracov-
níci společnosti Dokas se poté musejí na místo 
znovu vracet a kromě přidělávání práce se zvy-
šují také náklady města. Žádáme proto řidiče 
o větší ohleduplnost vůči ostatním. 

Strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš 

Informace z Městské policie Dobříš
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1. ZŠ Dobříš, náměstí Komenského 
Distanční zájmové vzdělávání ve školní družině
I školní družina nabízela zájmové vzdělávání distančně. Ve družinové GC učebně si mohly děti vy-
bírat různé aktivity na zabavení. Vychovatelky ŠD pro děti připravovaly hádanky, rébusy, křížovky, 
omalovánky, nápady na tvoření, různé soutěže jako například tradiční drakiádu, vaření podle recep-
tu, halloweenskou soutěž o nejkrásnější masku, výstavu vyřezávaných dýní. Velmi oblíbenou se stala 
aktivita „Toulky po Dobříši“, která zaujala i rodiče a vylákala je spolu s dětmi na procházku do přírody. 
Úkolem bylo pojmenovat známé místo, navštívit ho, najít smajlíka a poslat fotografii. 
 Za 1. ZŠ Dobříš K. Sobotková

BzdinkaFontána v anglickém parku Čertův most

Vargač

Papež
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2. ZŠ Dobříš, Školní 1035
Národní testování SCIO žáků 9. ročníku
Dne 26. listopadu proběhlo Národní testování SCIO, kterého se zúčastnili žáci 9. ročníku. Vyzkou-
šeli si testy z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Testování poprvé 
proběhlo on-line v aplikaci ScioDat „z domova“ a jeho cílem byla příprava žáků 9. ročníku na blížící 
se přijímací zkoušky. Výsledky testů obecných studijních předpokladů žákům napoví jejich studij-
ní potenciál a v lednu dostanou také osobní podrobnou zprávu s výsledky. V prosinci žáky čeká ješ-
tě pilotní testování SCIO z českého jazyka a matematiky, které jsme využili vzhledem ke ztíženým  

Žáci 2. ZŠ Dobříš v září 2020 při přípravě na Národní testování SCIO

Zprávy ze ZŠ Lidická
V prosinci probíhala výuka v běžné formě. Tento měsíc je spojen s čekáním na Vánoce. 4. 12. 2020 
se v okolí školy objevili Mikuláš, andělé a čerti. Žáci se s nimi potkali v rámci výuky venku. Čertům 
tvrdili, že jsou hodní, nic neprovedli. Mikuláš a andělé jim předali drobné dárky a děti slíbily, že bu-
dou hodné celý rok. Dětem se čerti moc líbili, a zvláště v tomto náročném období jim udělali vekou 
radost. 

Od začátku adventu jsme zdobili školní prostory, stromeček, pekli cukroví, vyráběli pro rodiče dárky 
a přání. I přes nejistotu a neklid jsme věřili, že vánoční svátky budou ty nejkrásnější, nejklidnější 
a splní pár přání. 
Než jsme odešli na prázdniny, žáci si s pedagogy předávali přání k Vánocům a do nového roku. Letos 
jsme zhotovili přání také pro klienty domova seniorů a pečovatelské služby. Letošní rok byl pro starší 
osoby velice těžký a určitě je potěšilo, že děti vědí, že i obrázek a přání může potěšit. 
Letošní prázdniny začaly o 2 dny dříve. Všichni jsme věřili, že si odpočineme, splní se některá naše 
přání a všichni kolem nás i v tak těžké době zažijí něco hezkého a příjemného.

 Mgr. Eva Burešová

Ozoboti ve škole
V loňském školním roce naše škola obdržela od 
Místní akční skupiny Brdy–Vltava, se kterou spo-
lupracujeme již několik let, šest ozobotů, za což 
jim velice děkujeme. Z důvodu uzavření školy 
byla výuka s ozoboty přerušena a žáci se k ní 
mohli vrátit opět v letošním školním roce. 
Ozoboti fungují pomocí optických senzorů, kte-
ré rozeznávají barevné kódy. Práce s ozoboty 
pomáhá žákům rozvíjet počítačovou gramot-
nost v oblastech algoritmizace a programování. 
Žáci jsou velice aktivní při plnění jednotlivých 
aktivit, které jsou spojeny s ozoboty. Na každou 
výuku informatiky se velice těší a nemohou se 
jí dočkat.

Bc. Martina Patriková, DiS.

podmínkám žáků v době distanční výuky.
Aby příprava na blížící se přijímací zkoušky 
na  střední školy byla intenzivnější, mají žáci 
9. ročníku možnost věnovat se českému jazyku 
a matematice také ve volitelných předmětech 
Cvičení z matematiky a Cvičení z českého jazy-
ka a od září probíhá také pravidelné ranní do-
učování hrazené z projektu MŠMT „Šablony II“, 
do kterého je naše škola zapojena již čtvrtým 
rokem. 

Olympiáda v českém jazyce 
Olympiádu v českém jazyce pořádáme ve ško-
le každým rokem, proto ani ten letošní nebyl 
výjimkou. Měl ale hned dvě prvenství. Jednak 
se poprvé pořádalo školní kolo v on-line pro-
středí a jednak se ho zúčastnilo neuvěřitelných 
39 žáků 8. a 9. ročníku.
Cílem olympiády je umožnit talentovaným žá-
kům porovnat úroveň vlastního jazykového 
a  slohového projevu s ostatními a získat moti-
vaci pro další studium. Obsah olympiády při-
pravují jazykoví odborníci a experti z vysokých 
škol a specializovaných pracovišť. Zadané úkoly 
řeší žáci samostatně v daném časovém rozpětí 
60 minut sloh a 60 minut gramatika. 
Do okresního kola postoupily žákyně devátého 
ročníku Klára Nováková a Tereza Koubková. Gra-
tulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole.

Kabinet ČJ z 2. ZŠ Dobříš
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Do lesa s Jakubem 
Motto „O lese učit v lese“ si vzal za své Ing. Jakub 
Mácha, který vedl výuku lesní pedagogiky pro 
děti a žáky z území Dobříšska a Novoknínska 
přímo v lese. Některým počasí přálo, někteří si 
po návratu z lesa zasloužili suché oblečení a čaj. 
Všichni si odnesli neopakovatelný zážitek a snad 
i něco, co ještě o lese nevěděli, ale již vědí.
Lekce trvala zhruba 2 a půl hodiny a vedla od 
rozcestí Stožec po lesní stezce kolem přírod-
ní rezervace Hradec. Cestou děti zodpovídaly 
kladené dotazy či nasávaly nové vědomosti 
a dovednosti. Na živo viděly rozdíl mezi hospo-
dářským lesem a přírodní rezervací, jíž vévodily 
majestátní buky. Kromě informací o práci lesní-
ků a lesnických profesích se dozvěděly o flóře, 
fauně a starší žáci pak i o historii lesnického hos-
podaření v Brdech. Aktuálním tématem byli lý-
kožrouti, dřevokazný hmyz a ostatní bezobratlí, 
které si snad představí každý, když se řekne les. 
Uhodnete, která zvířata máme na mysli? Děti si 
vyzkoušely měření průměru stromů podle ob-
vodu kmene, měření výšky stromů a také něko-
lik „poznávaček“. 
Podzimní část stihli absolvovat žáci z 2. ZŠ 
Dobříš, ZŠ Rosovice, ZŠ Nečín a ZŠ Lidická. Děti 
z MŠ Drhovy jako jediné nikam nemusely jezdit 
– upravená lekce pro předškolní děti proběhla 

V Trnce se v lednu píše slovní hodnocení

Měsíc leden je v naší škole ve znamení psaní po-
loletního slovního hodnocení. To si totiž vyžaduje 
pečlivou přípravu a mnoho přemýšlení. Shromáž-
díme si všechny podklady, které máme k práci 
daného dítěte, a uvažujeme o tom, jak si ve škole 

(i na distanční výuce) vedlo. Pak usedneme k po-
čítači a pouštíme se do vlastního textu. 
Nejprve formulujeme úvodní odstavec, ve kterém 
se snažíme ocenit to, jak dítě během uplynulého 
období pracovalo, zmíníme jeho připravenost 
na výuku, pracovní návyky, spolupráci s ostatní-
mi, schopnost požádat o pomoc a další důležité 
kompetence. Poté přichází na řadu hodnocení 
jednotlivých předmětů. Slovy popisujeme, co se 
dítě naučilo, co se mu dařilo, případně co se zatím 
nedaří a je třeba na tom ještě pracovat. 
Zde si neodpustím malé srovnání se známkami. 
Co rodičům řekne například dvojka z českého 
jazyka – znamená to, že dítě něco neumí? A co 
vlastně neumí? Nebo si práci po sobě nekontro-
luje a dělá chyby z nepozornosti? Nebo nestihne 
vše, co má? Nebo neodevzdává úkoly? Výhodou 

slovního hodnocení je právě to, že je vše přesně 
popsáno a rodiče i dítě tak získávají jasnou zprávu 
o výsledcích pololetní školní práce. 
Závěr celého psaného dokumentu patří nějaké-
mu speciálnímu ocenění a povzbuzení do další-
ho období. Těšíme se na to, co společně zažijeme 
v dalším pololetí. Doufáme, že tento čas budeme 
moci trávit spolu s dětmi ve škole, že budeme 
moci uskutečnit všechny plánované akce a že 
budeme moci každý den dál sledovat, jak naše 
trnkové děti rostou – nejen do výšky, nejen v tom, 
co se nového naučí, ale především jako osobnosti 
schopné obstát v životě, který mají před sebou. 
Věříme, že k tomu přispívá i způsob hodnocení, 
se kterým se v Trnce setkávají.

Mgr. Markéta Svobodová, učitelka ZŠ Trnka

Otevřená vrátka  
Jsem lesem 
Lesní klub Jsem lesem, ve kterém poznávají svět 
a přírodu v okolí Dobříše děti od 3 do 6 let, rozši-
řuje svou nabídku. Více než kdy jindy je zřejmé, 
že pobyt dětí venku přispívá k jejich zdraví, děti 
jsou pozornější, lépe se soustředí, snáze komu-
nikují, jsou lépe naladěny a mají větší motivaci 
ke vzdělávání. Důležitou roli samozřejmě hraje 
také volný pohyb, který je v předškolním věku 
dětí nenahraditelný. 
Pokud chcete vidět na vlastní oči, jak to chodí 
v lesním klubu Jsem lesem v Dobříši, srdečně 
vás zveme na Den otevřených vrátek v sobotu 
16. ledna 2021 od 14 do 16 hod. Poznáte náš 
tým, zázemí, prohlédnete si mongolskou jurtu 
a můžete si s námi také opéct nějaké dobroty na 
ohni (vlastní buřty vítány ). 
Těšíme se na vás!

Barbora Pecháčková Uchytilová

přímo v katastru obce Drhovy. Vzhledem k ná-
sledné epidemické situaci nebylo možné uspo-
kojit všechny zájemce. Doufejme, že s jarním 
pučením se vše zlepší a děti se budou moci opět 
vydat do lesa s Jakubem. 
Celá akce, včetně autobusové dopravy, byla fi-
nancována z projektu Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání ORP Dobříš II, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/
17_047/0008630. Velké poděkování také patří 

společnosti Colloredo-Mannsfeld, s. r. o. – Polesí 
Svatá Anna, za souhlas s využitím jejich lesních 
pozemků pro výuku lesní pedagogiky. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří 
se v loňském roce podíleli na projektu MAP II, 
a do nového roku popřát pevné zdraví, mnoho 
štěstí a spokojenosti.

Za realizační tým Katka Boukalová 
a Lucka Bubancová 

KONTAKT: e-mail: skolavlese@gmail.com, web: www.skolavlese.cz, Fb: Jsem lesem
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Knihovna: otvíráme v pondělí 4. ledna
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, pokud si-
tuace dovolí, zveme vás na nové programy 
v knihovně:

Výtvarná dílna s Jíťou: SNĚHULÁK Z PONOŽKY 
– 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 – máte-li však 
jakýkoli počet lichých či nepotřebných bílých 
ponožek, prosíme, přineste! V případě uzavření 
knihovny vám nabídneme alespoň videodílnu.

Chvíle pro pohádku: POKLAD HRADU VAR-
KAČE – čtvrtek 21. 1. od 17.00 hodin
Divadlo Knihovna nastudovalo scénické čtení 
z  vybraných dobříšských pověstí. Po pohádce 
následuje workshop s Karlem Jerie, autorem 
právě vydávaných Pověstí z Dobříšska, a křest 
této knihy. Knihu bude možno na místě zakou-
pit za zvýhodněnou cenu 249 Kč. Doporučuje-
me zejména pro děti od 5 do 10 let. Vstup volný. 

WORKSHOP S KARLEM JERIE – čtvrtek 21. 1. 
od cca 17.30 hodin
Na výše zmíněný program Chvíle pro pohádku 
navazuje křest komiksové knihy Pověsti z Dob-
říšska a krátký workshop (nejen) pro děti.

TÝDEN PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU 
– od pondělí 25. do neděle 31. 1. 
Půjčte si knihu z výstavy vybraných titulů k Me-
zinárodnímu dni památky obětí holocaustu, 
kterou najdete na výpůjčním pultě, či vyluštěte 
tematický kvíz o ceny.

KNIHOMRNĚ START – pondělí 25. 1. od 10.00 
hodin

Třiceti- až čtyřicetiminutový program pro rodiče 
s dětmi (hlavně) od 0 do 4 let: rytmy, melodie, ří-
kadla, divadelní, pohybové i společenské prvky. 
Pomozte nám zatraktivnit čtení a služby knihov-
ny vašim dětem již v tomto věku. Pokusme se 
společně podpořit jejich vyjadřovací a intelek-
tuální schopnosti a pomoci jim vytvářet si dobrý 
vztah k českému jazyku.
S kočárkem můžete až do oddělení, přebalova-
cí pult, nočníček i vkládací wc prkénko máme 
a  vše další vyřešíme. Pro nová knihomrňata je 
připraven malý dárek a průkazka do knihovny 
na rok zdarma.
Pokud se nám ozvete, nabídneme vám místo ve 
skupině stejně starých dětí – můžete však přijít 
i bez přihlášení ve výše oznámeném termínu.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ – čtvrtek 28. 1. na 
zámku Dobříš
Jako každý rok, královna Písmenkového králov-
ství slavnostně pasuje prvňáčky na čtenáře. Děti 
za to, že se pilně učí číst, dostanou perníček se 
svým písmenkem, průkazku do knihovny na rok 
zdarma a pár drobných dárečků.

POVĚSTI Z DOBŘÍŠSKA JAKO KOMIKS 
– výstava po celý leden
Karel Jerie představí originální předlohy právě 
vydávaného komiksu. Oproti knize zde najdete 
obrázky v dvojnásobné velikosti; výstavu doplní 
práce z volné tvorby tohoto známého a uzná-
vaného výtvarníka. S autorem se můžete setkat 
na křtu knihy Pověsti z Dobříšska v knihovně ve 
čtvrtek 21. 1. – viz výše (program Poklad hradu 
Varkače).

PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ – pátek 29. 1.
Ve dni pololetních prázdnin rozšiřujeme otvíra-
cí dobu oddělení pro děti na celý den, tedy od 
8 do 18 hodin.

Výtvarná dílna s Jíťou: LAPAČ SNŮ – pondělí 
1. 2. od 12 do 17 hodin 
Již nikdy zlé sny! Jíťa vám pomůže k sladkému 
spánku... Vstup volný, materiál zdarma.

MDU: MAROKO – ŽIVOT V SOUSEDSTVÍ SAHARY 
– čtvrtek 4. 2. 17.00 hodin

Známí cestovatelé manželé Špillarovi pouta-
vě vyprávějí o cestách po Maroku a promítají 
k  tomu nádherné fotografie. Vstupné 60 Kč; 
káva / čaj v ceně.

MALÁ DOBŘÍŠSKÁ UNIVERZITA zahajuje 4. 2.
Cyklus přednášek zajímavých osobností není 
skutečný studijní program, je tedy otevřen 
komukoli, bez nutnosti přihlášek či rezervací. 
Vyberte si přednášky, které vás zajímají, nebo 
si rovnou pořiďte zvýhodněné předplatné. 
V tomto semestru vám představíme cestovatele 
Špillarovy, řádovou sestru Angeliku, cestovatele 
a fotografa Josefa Váchu, spisovatele Aleše Pa-
lána i novinářku Petru Procházkovou. Přednáš-
ky se konají (až na výjimky) vždy první čtvrtek 
v měsíci od 17 hodin. Předplatné za 200 Kč mů-
žete koupit v knihovně – a to i v dárkovém bale-
ní pro vaše blízké!

Milí čtenáři, přejeme vám dobrý start do no-
vého roku, krásnou zimu a spoustu knih přes-
ně podle vašeho gusta. Těšíme se na vás 6 dní 
v týdnu (kromě čtvrtka)! 

Romana Bodorová
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Muzeum Dobříš v hledáčku České televize
Kamera České televize dorazila do Dobříše, aby mohla svým divákům přiblížit příběh, historii i sou-
časnou situaci rukavičkářského řemesla. 

Není překvapivé, že si televizní tým pro natáčení vybral právě město Dobříš – bývalého rukavičkář-
ského giganta, který dával práci tisícům lidí, ročně produkoval miliony rukavic, patřil ke světovým 
špičkám a nenávratně Dobříši vtiskl věhlasné přízvisko město rukavic. Muzeum Dobříš tak pro natá-
čení s radostí nabídlo svou expozici, která se tématu ve velkém věnuje, a v první řadě i znalce oboru. 
Už v lednu 2021 to na České televizi bude o rukavicích a Dobříši, těšíte se taky?

Muzeum Dobříš, zdroj foto: Muzeum Dobříš 

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …
Je nám moc líto, že jsme vás nemohli potkat 
na adventním trhu, který byl naplánován na 
12. prosince, a že jsme se nemohli sváteč-
ně naladit v nelehké době. Doufáme, že jste 
strávili vánoční svátky v kruhu svých blíz-
kých, a především ve zdraví. Máme ale pro vás 
dobrou zprávu – výstava soch a obrazů Oty 
Janečka v Galerii JCM je prodloužena do 
konce ledna 2021. Navštívit ji můžete od úterý 
do soboty od 8.00 do 16.00. Vstupné je 40 Kč. 
Jelikož musíme samozřejmě sledovat vládní 
nařízení, než se k nám budete chystat, určitě si 
otevření ověřte na webových stránkách www.
zamekdobris.cz. Připravujeme pro vás novou 
expozici, kterou plánujeme otevřít v novém 
roce. Děkujeme za vaši podporu a těšíme se 
na vaši návštěvu.

Zámek Dobříš

www.zamekdobris.cz
tel.: 318 521 240
info@zamekdobris.cz

Otevřeno celoročně
září–červen út–so / 8.00–16.30
červenec–srpen út–ne / 9.00–17.30

LEDEN 2021

Výstava soch a obrazů Oty Janečka
úterý–sobota 8.00–16.00

Kultura – leden 2021
Přejeme vám šťastný a doufejme již normální, 
bezcovidový rok 2021... 
Pokud bude jen trochu možné uspořádat 
tyto akce, jste srdečně vítáni:

7. 1. Jirka Jiroušek – NEBESKÉ – výstava letec-
kých fotografi í. Do 7. 2. 2021.

26. 1. Techtle Mechtle a Kočky – travesti show 
„Nemocnice na pokraji zkázy“ (náhradní termín 
za 3. 11. 2020). Zábavný pořad protkaný vtip-
nými scénkami z nemocničního prostředí plný 
známých melodií a písniček s výpravou více než 
70 kostýmů a divadelní scénou. 
Společenský sál KD, začátek od 19.00 hod. 
Předprodej vstupenek v trafi ce U Davida. 
Již zakoupené vstupenky jsou samozřejmě 
platné.

29. 1. Gaia Mesiah – koncert
Gaia Mesiah stále působí na tuzemské rockové 
scéně jako zjevení. Divoká Marka a její nespou-
tané kolegyně Morella a Misha si svojí neuvě-
řitelnou energií pravidelně podmaňují davy 
fanoušků. V roce 2016 se Gaia Mesiah po něko-
likaleté přestávce vrátila na pódia. O rok později 
vyrazila kapela v původní sestavě na úspěšné 
turné a jasně dala vědět, že je zpět. 

Společenský sál KD Dobříš, pátek 29. 1. 2021 
od 20.30 hod. Předprodej vstupenek v trafi ce 
U Davida. Rezervace vstupenek pro zájemce, 
kteří nejsou z Dobříše, na tel.: 318 521 302.

Připravujeme na únor
11. 2. Vernisáž výstavy: Tomáš Hřivnáč
(grafi ka, malba, do 14. 3.)
19. 2. Horkýže Slíže – koncert
Snow fi lm fest – termín bude upřesněn

Ing. Josef Šefránek, bývalý ředitel Rukavičkářských závodů Dobříš
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V zadní stropní části kostela je představen nebeský sněm šestnácti českých patronů shromážděných 
okolo Nejsvětější Trojice (vlevo jsou svatí Zikmund, Benedikt, Prokop, Kosmas, Damián, Anežka,  
Jan Nepomucký, Vojtěch, vpravo svatí Cyril, Metoděj, Norbert, Ivan, Vít, Jiří, Ludmila a Václav). Malíř 
ke shromáždění českých světců namaloval v pozadí hlavu „otce vlasti“ Karla IV.
Ve čtyřech rozích lodi v lodi kostela jsou pak v trojúhelníkových obrazcích představeni čtyři církevní 
učitelé sv. Augustýn, sv. Jeroným, sv. Ambrož a sv. Řehoř Veliký. 
Nad kruchtou se vznášejí malí andělíčci zpěváčci, kteří drží v ruce notové partesy, z nichž prostřední 
má namísto not latinský nápis „A. D. MCMVII. Op. inv. et pinx Jaroslav Filip, Boh.“ neboli „Léta Páně 
1907. Dílo navrhl a kreslil Jaroslav Filip, Čech“. 

Jaroslav Filip se narodil v roce 1877 v Mladé Boleslavi. Byl absolventem uměleckoprůmyslové školy 
a malířské akademie v Praze a žákem Vlamo Bukovace. Je autorem fresky v kostele v Cerhovicích 
a návrhu gotického okna pro chrám sv. Bartoloměje v Plzni. Na jubilejní výstavě Krasoumné jednoty 
v Praze r. 1908 představil akvarelové kresby Sudičky a Strom. Zemřel mladý v roce 1915.

Nástropní malba v kostele Nejsvětější Trojice 
v Dobříši
Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši
Součástí přestavby a úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši v roce 1907 byla nástropní výmalba 
od akademického malíře Jaroslava Filipa z Mladé Boleslavi. Skládá se ze třech hlavních polí. První 
pole nad presbytářem znázorňuje oslavu eucharistie, kde andělé drží zlatou monstranci. Ve střed-
ním poli je kníže Josef s kněžnou Ivonou Colloredo-Mannsfeld, jak předávají kostel do rukou an-
děla jako dar Bohu. V pravém rohu obrazu jsou erbovní znaky rodu Colloredo-Mannsfeldů a rodu  
Jouquet obklopené sedmi andílky. 

Přání z Památníku  
Karla Čapka

Za 113 let po dokončení nástropní malby se 
v  Dobříši v kostele objeví člověk, který se za-
kloněnou hlavou hledí vzhůru. Po delší době 
jej oslovím a ptám se, co ho tak zaujalo. On mi 
odpoví, já jsem pravnuk malíře Jaroslava Filipa 
z otcovy strany a dívám se, jak to praděda na-
maloval. Momentálně restaurujeme nástěnnou 
malbu na severní straně zámecké oranžerie. 
Tento pán se jmenuje Tomáš Norbert Macek 
a ujal se spolu s kolegou Hynkem Mertou restau-
rování varhanní skříně v našem kostele. Pod je-
jich rukama ožije poškozený původní nátěr (flá-
dr) a zlacení zkrášlujících řezeb našich varhan. 
Tak jako Jaroslav Filip si tehdy odskočil z kostela 
malovat na dobříšský zámek, tak jeho pravnuk 
si odskočil ze zámku restaurovat varhany do 
kostela. 
Sdružení pro obnovu dobříšských varhan přeje 
všem příznivcům, podporovatelům a dárcům 
našeho projektu pokojný nástup do prvních 
dnů nastávajícího roku 2021 s nadějí brzkého 
ukončení pandemie. Těšíme se na vás při spo-
lečném setkávání při pořádání „Koncertů pro 
varhany 2021“. 

Ivo Kylar
Zdroj: Pamětní spis Ludvíka Kopáčka 

z r. 1908, Reg. seznam osobností – SVK Kladno

Foto: zleva Hynek Merta a arch. Tomáš N. Macek
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Orientační běžci z OK Dobříš pomáhali v lese 
V sobotu 5. 12. 2020 vyrazili orientační běžci směr Halouny na pomoc Lesům ČR – tentokrát bez 
mapy a buzoly, zato vybaveni pracovními rukavicemi. Po těžbě dřeva v důsledku kůrovce, polomů 
i po plánované těžbě zůstávají v lese paseky plné klestí a špiček stromů. Toto klestí je potřeba vy-
tahat na hromady mimo paseky dříve, než nasněží a větve přimrznou. Vyčištěné paseky pak lesníci 
oplotí a na jaře vysázejí nové stromky. 

Rodinné centrum Dobříšek
S radostí představujeme novou sérii přednášek za podpory dotačního titulu Rodina od MPSV. Před-
nášky jsou realizovány s oblíbenými i v Dobříšku novými lektory a na míru aktuálním tématům. Nově 
budou přednášky realizovány v Dobříšku a současně také online – výběr, jak se účastníte, je čistě 
na vás. V případě osobní účasti je možné využít dětského koutku s hlídáním. Těšíme se na viděnou!
Děkujeme za vaši přízeň v roce 2020 a těšíme se na vás i v roce 2021!

Tým RC Dobříšek

Přednášek je možné se zúčastnit osobně v Dobříšku či online odkudkoliv. Začátek vždy v 17.30. 
V případě osobní účasti uveďte tuto informaci při registraci do poznámky. Za 50 Kč možnost hlídání 
dětí v herničce vedle přednáškové místnosti (nutno nahlásit dopředu). K dispozici káva a čaj.

 18. 1.  Mezigenerační komunikace – jak se domluvit s pra/rodiči – Mgr. Kateřina Neubauerová, DiS.
 8. 2.  Bydlení s rodiči jako první volba + sdílení zkušeností – Mgr. Kateřina Neubauerová, DiS.
 22. 2.  Jak se po dítěti úspěšně prezentovat na pracovním trhu – bude upřesněno
 8. 3.  Jak vytvořit životopis – přednáška s workshopem v Canvě – Mgr. Veronika Liotard
 22. 3.  Příprava jídla pro děti 6–12 měsíců – Lenka Mujgošová
 12. 4.  Příprava jídla pro děti 1–3 roky – Lenka Mujgošová
 26. 4.  Příprava jídla pro děti 3–6 let – Lenka Mujgošová
 10. 5.  Nákup, výběr a zpracování zdravých potravin – Lenka Mujgošová
 24. 5.  Laktační poradenství formou přednášky – porod. asis. Martina Branšovská
 7. 6.  Jak připravit starší dítě na nového sourozence – Mgr. Kateřina Neubauerová, DiS.
 21. 6.  Jak si získat spolupráci dítěte – Mgr. Kateřina Neubauerová, DiS.
 13. 9.  Stanovení hranic ve výchově – Mgr. Kateřina Neubauerová, DiS.
 27. 9.  Podpora psychomotorického vývoje dítěte – Lucie Špačková Krasanovská
 4. 10.  Kyberbezpečnost dětí a dopad rizik na rodinu – Mgr. Eva Přibylová
 18. 10.  Vliv moderních technologií na vztahy v rodině – Mgr. Karel Černý
 8. 11.  Sociální sítě, jejich rizika a vliv na děti – Mgr. Karel Černý

Cena 200 Kč. Registrace na www.dobrisek.webooker.eu

V několika pracovních skupinách, za dodrže-
ní platných hygienických opatření, pracova-
lo v  lese celý den téměř 60 dětí i dospělých 
– z Dobříše, z Mníšku pod Brdy, z Nového Kní-
na, nejvzdálenější členové OK Dobříš přijeli 
až z  Příbrami. Postupně jsme vyčistili od klestí 
6  velikých pasek v oblasti severně od hájovny 
Rochota a obce Halouny. Celodenní dřinu jsme 
přerušili jen opékáním buřtů k obědu. 
Ukázali jsme, že OK Dobříš je oddíl zdatný nejen 
na tratích orientačních závodů, ale i při práci. 
Poděkovali jsme touto formou Lesům ČR a míst-
ním správcům lesa za to, že nám umožňují v je-
jich lesích po celý rok trénovat a závodit – pro-
tože „les je naše tělocvična“. Veřejně prospěšnou 
prací se snažíme dělat dobré jméno i městům, 
která naši sportovní činnost finančně podporují 
a jimž za to patří dík a také přání všeho nejlep-
šího do nového roku – městu Dobříš a městu 
Mníšek pod Brdy. 

Za OK Dobříš Jana Bochenková, 
trenérka dětí 

Gymnastika Dobříš, z.s.
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Město Dobříš 
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

tel.: 318 533 311
www.mestodobris.cz

e-mail: epodatelna@mestodobris.cz

Novoroční pozdrav 
z Aerobik studia orel 
Dobříš

Všem příznivcům našeho studia a čtenářům 
Dobříšských listů bychom chtěli v této nelehké 
době popřát do dalšího roku všechno dobré, 
pevné zdraví a hodně štěstí. Doufáme stále v lep-
ší zítřky a těšíme se opět, že naše studio brzy 
otevře a opět přivítá naše věrné i nové klienty. 
Celý kolektiv je připravený a těší se na vás. My 
v novém roce nebudeme zahálet. Připravujeme 
malé změny jak ve vnitřních prostorách orlovny, 
tak i na našich webových stránkách. 
Nezapomeňte, cvičení způsobuje zdraví a ra-
dost!
Aktuální informace o provozu studia naleznete na 
internetových stránkách www.aerobikdobris.cz 
a na ofi ciálním facebooku a instagramu.

Fotbalisté MFK Dobříš v závěru letošního roku trénují a nezapomínají 
ani na brigády

Letošní rok fotbalovým zápasům na dobříšském 
stadionu V Lipkách nepřál. Jarní část soutěžního 
ročníku 2019/2020 se nedohrála. Výsledky ode-
hraných utkání byly zrušeny a do historických 
tabulek tak poprvé v historii fotbalového klubu 
nepřidáme bohužel žádné výsledky z mistrov-
ských soutěží. Podzimní část nového soutěžní-
ho ročníku 2020/2021 se sice slibně rozběhla, 
ale byla opět jako na jaře přerušena a neodehra-
né podzimní zápasy byly přesunuty na začátek 

roku 2021, kdy se budou dohrávat před jarní 
částí soutěžního ročníku. 
Během letošního roku však fotbalisté MFK 
Dobříš nezapomněli v rámci možností na 
další vylepšování areálu, a tak přinášíme pár 
fotografi í z letošních brigád.
V prosinci začali dospělí i mládež podle mož-
ností i s tréninky a přípravnými zápasy. A-tým 
mužů, který by měl (snad) pokračovat v soutěži 
v posledním lednovém víkendu, zahájil přípravu 

s Motorletem B a prohrál 1:6. Má připravená i dal-
ší přípravná utkání, ale v současné situaci není 
jisté, zda budou sehrána a zda nebude nutné je 
sehrát za zavřenými branami stadionu. Podobně 
jsou na tom i další mužstva, která by měla pokra-
čovat v soutěži druhým únorovým víkendem. 
Výbor MFK Dobříš přeje všem našim přízniv-
cům mnoho štěstí a zdraví v novém roce, a to 
snad i s fotbalem na stadionu V Lipkách! 
Jan Soukup, Radim Weber, zdroj foto: Jan Soukup

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 , 4 roky, kříženka rotvajlera 

a pitbulteriéra

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

Fred, 4 roky, kříženec stafordšírského bulteriéraAlan, 3 roky, kříženec labradora
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MAS Brdy–Vltava pomáhá plánovat sociální služby 
v Polsku
V červnu letošního roku jsme zahájili spolupráci s polským regionem Zemia Gotyku při plánování 
sociálních služeb. Naše polské kolegy zajímá zejména, jakým způsobem byla v našem regionu vy-
tvořena síť spolupracujících organizací, jak nám funguje společný Sociální fond regionu Brdy–Vltava 
a další projekty mající pozitivní dopad na život v našem regionu. Kromě online meetingů je v plánu 
rovněž studijní cesta do našeho regionu, kterou se snad podaří uskutečnit na jaře. 

My na oplátku budeme pozváni do Polska, kde nám představí zajímavé projekty v oblasti komunit-
ních a vzdělávacích aktivit. Projekt, v rámci kterého spolupráce probíhá, se nazývá „Local Cross-se-
ctoral Partnership for Social Inclusion“ a je financován z polské strany prostřednictvím Evropského 
sociálního fondu.

Za tým MAS Brdy–Vltava 
Markéta Dvořáková

Pomáhat pečujícím je v době nouzového stavu 
složitější
Rozhovor s Petrou Štěpovou 
z Centra pro komunitní práci 
střední Čechy.
Centrum pro komunitní práci střední Čechy 
nabízí na Dobříšsku od ledna 2020 pomoc 
rodinám, které doma pečují o blízkého člena 
rodiny. Jak se pečujících rodin dotýká sou-
časná situace?
Pro pečující rodiny je současná situace výji-
mečně náročná. Rodiče, kteří se starají o dítě 
či dospělého se zdravotním postižením, se na 
nás častěji obracejí s tím, že se zhoršil psychický 
stav jejich dítěte. Rodiny, kterým někdo během 
posledních týdnů zemřel, se zase jen těžko vy-
rovnávají s tím, že se nemohly rozloučit se svými 
příbuznými, protože návštěvy v nemocnicích 
i jiných zařízeních byly zakázané.
Můžete ve ztížených podmínkách rodinám 
účinně pomáhat? 
Osobní setkání jsme omezili na minimum, pro-
tože ti, o které se pečující starají, patří většinou 
mezi rizikové skupiny. Konzultace poskytujeme 
obvykle po telefonu nebo po e-mailu. Pečující 
rodiny se mohou obrátit na mne nebo na kole-
gyni Moniku Bártovou, ale také na další odbor-
níky, s nimiž spolupracujeme. Pokud konzultace 
probíhá při osobním setkání, musíme dodržet 
veškerá ochranná opatření. Rozhovor s pečují-
cím, kterému například umírá v nemocnici ta-
tínek, přes bariéru roušky nebo respirátoru, je 
složitější pro obě strany. Když mám na obličeji 
respirátor, jen těžko můžu dát pečujícímu naje-

vo své emoce, vyjádřit například soucit tím, jak 
se tvářím. 
Využíváte online prostředí i pro jiné Vaše ak-
tivity?
Ano, podařilo se nám zorganizovat dva semi-
náře s panem doktorem Jůnem, psychologem, 
který se věnuje dětem a dospělým s poruchami 
autistického spektra. O seminář, který se usku-
tečnil formou videokonference, byl mezi rodi-
či velký zájem. Díky tomu, že probíhal online 
v podvečerních hodinách, se ho mohli v někte-
rých rodinách zúčastnit oba rodiče. Nemuseli 
nikam cestovat a organizovat hlídání dětí, což je 
obrovská výhoda. Objevili jsme tak novou mož-
nost podpory rodin, kterou budeme využívat 
i poté, co nouzový stav skončí.
Děkuji za rozhovor.

Petra Klvačová

Poděkování  
Sociálnímu fondu 
regionu Brdy–Vltava
Jménem Charity Starý Knín děkujeme Sociál-
nímu fondu regionu Brdy–Vltava za podporu 
denního stacionáře v Dobříši v roce 2020. Na za-
bezpečení sociálních a návazných služeb jsme 
pro stacionář v letošním roce obdrželi částku 
90  000  Kč. Finance jsme využili na podporu 
svozu a rozvozu našich klientů a také jako spo-
luúčast na nájemném (http://socialnifond.brdy-
-vltava.cz/).
Za podporu svozu a rozvozů ze škol a z domo-
vů jsou nesmírně vděčni zejména rodiče našich 
klientů. Díky možnosti svozu mohou chodit do 
zaměstnání, jiní se věnují zdravým sourozencům 
nebo si v klidu mohou vyřídit soukromé záleži-
tosti. Tato pomoc je pro pečující velice cenná, 
umožňuje rodinám našich klientů žít život v po-
dobném režimu jako v rodinách se zdravými 
dětmi. 

Stacionář využívá pronajaté zrekonstruované 
prostory s malou zahradou. Díky letošní pod-
poře Sociálního fondu regionu Brdy–Vltava 
můžeme našim klientům nabídnout důstoj-
né prostředí, kde se cítí příjemně a bezpečně. 
Tuto skutečnost oceňujeme nejvíce právě teď, 
v době omezení sociálních kontaktů vzhledem 
k současné epidemické situaci s covid-19. Sta-
cionář poskytuje služby i za trvání nouzového 
stavu.
Cílovou skupinou jsou děti a mládež s kombi-
novaným postižením, převážně s autismem, ve 
věku od 6 do 26 let. Kapacita je 6 klientů v jednu 
dobu, naše služby však využívá více klientů, ti se 
během týdne podle jejich potřeb střídají. Z regio-
nu Brdy–Vltava bylo v letošním roce podpořeno 
celkem 14 klientů.
Za zaměstnance Charity Starý Knín, klienty sta-
cionáře i jejich pečujících rodiče

Monika Bártová
www.socialnipece.cz, 

stacionar.dobris@socialnipece.cz,
Denní stacionář Charity Starý Knín, 

ul. Plk. B. Petroviče 102, Dobříš

Uzávěrka příspěvků  
do únorového vydání Dobříšských listů  

bude 15. ledna 2021.  
Redakce DL: Ing. Denisa Havlíčková 

tel.: 731 619 667 
e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz.
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Tříkrálová sbírka 2021 v Dobříši a okolí
Za posledních dvacet let se již stalo dobrou tra-
dicí, že po novém roce můžeme potkávat malé 
i větší koledníky se znakem charity. Tři králové 
nechodí pouze na svůj svátek 6. ledna, ale mo-
hou zaklepat či zazvonit u našich dveří po dobu 
nejméně dvou týdnů, od 2. 1. do 15. 1. 2021. 
Jen letos přijdou nejen s korunou na hlavě, ale 
také s rouškou na obličeji, pravděpodobně i bez 
zpěvu koledy „My tři králové jdeme k vám, štěstí, 
zdraví vinšujem vám…“ Charita České republiky 
i v letošním roce pořádá tuto charitativní sbírku, 
ale v době, kdy píši tento článek, nevím, co nám 
vůbec covidová situace dovolí.
Letos proto bude k dispozici nejen zapečetě-
ná kasička, ale také kasička virtuální. Kdo do 
ní bude chtít přispět, najde ji na webu www. 
trikralovasbirka.cz. Od 20. 12. 2020 do 30. 4. 
2021 bude v provozu platební brána, ve které 
si dárce podle PSČ najde svou nebližší charitu 
/ farnost, které chce přispět. Peníze pak budou 
spočítány 30. 4. 2021 a rozděleny právě podle 
PSČ. Tak to je novinka. Nicméně doufám, že tři 

králové nás přijdou pozdravit osobně s přáním 
dobrého roku 2021 a s prosbou o finanční pří-
spěvek.
Rok 2020 byl velkou zkouškou pro každého 
z nás a chceme věřit, že ten letošní si uděláme 
lepší, především v boji s pandemií covidu, ale 
také v ochotě vnímat kolem sebe potřebné 
a umět podat pomocnou ruku.
Z peněz získaných z TS 2020 farní charita po-
skytovala pomoc lidem v sociální nouzi pro-
střednictvím sociálního fondu, dále podporo-
vala stacionář pro děti s kombinovanou vadou 
nákupem potřebných věcí nebo azylový dům 
v Mokrovatech apod. Prostředky získané letoš-
ní sbírkou budou využity jen pro sociální účely. 
Chtěla bych popřát nám všem v tomto krásném 
městě požehnaný nový rok 2021, hodně zdraví, 
síly a odvahy navzájem si pomáhat. Vždyť každý 
dobrý čin posouvá svět k lepšímu.
Deo gratias! 

Jana Svobodová, 
ředitelka FCH Dobříš

Společenská kronika
Dne 1. ledna 2021 si při-
pomeneme 30 let od 
tragické smrti našeho 
syna a bratra, pana Libo-
ra Bartáka, který by dne 
8.  března 2021 oslavil 
55. narozeniny. 

S láskou a bolestí v srdci 
vzpomíná maminka 

a bratr s rodinou.

Dne 6. ledna 2021 vzpo-
mínáme 5. výročí úmrtí 
drahého manžela, ta-
tínka, dědečka a bratra, 
pana Josefa Kalmana 
z  Dobříše. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. 

Manželka a dcery 
s rodinami.

Charita Starý Knín
Milí spoluobčané, rádi bychom vám všem poděkovali za přízeň, kterou jste nás zahrnovali po celý 
předchozí zvláštní rok.
Začátek minulého roku začal pozvolně Tříkrálovou sbírkou. Obdarované peníze byly využity na po-
třebné sociální účely a služby. Věříme, že budete nadále podporovat dostupné charitativní akce.
Mile nás překvapila a potěšila spontánnost lidí, kteří přinášeli materiál i svoje ruce a čas na šití roušek 
v začátku covidové pandemie. Děvčata ze šicí dílny RUKAMA NOHAMA spolu se všemi zaměstnanci 
obou charitních zařízení v Dobříši neváhali a začali šít roušky pro všechny pečovatelky, zaměstnance 
městského úřadu, širokou veřejnost a další instituce v Dobříši a okolních obcích. Do šití roušek se 
zapojilo také mnoho žen, které přinášely roušky již ušité z materiálu, který darovali ti, kteří sami šít 
neumějí a chtěli být potřební. Krámek a Dům nad vodou se stal ze dne na den středobodem neče-
kané situace. Těšilo nás a stále těší, že vaše srdce jsou otevřená.
Ve druhé covidové vlně kromě sociálního poradenství pomáháme rodinám především s překoná-
váním problémů souvisejících s distanční výukou (zprostředkováním zapůjčení PC, doučováním), 
poskytujeme materiální a potravinovou pomoc. Organizujeme obdarování sociálně slabých rodin 
potřebnými věcmi.
Touto cestou chceme poděkovat opravdu všem, kteří nás podporujete duchovně i materiálně.
Zejména bychom rádi jmenovitě poděkovali organizacím MěÚ Dobříš, Středisko zdraví, Úřad práce 
Dobříš, MAS Brdy–Vltava, CpKp, Městská policie Dobříš, Krmelec Vlaška, o. p. s. Čap, 
Elce, Henotes, s. r. o., Sdružení na podporu varhan, DPS Dobříš, Doosan Bobcat, dále 
knihovně Dobříš, římskokatolické farnosti, sboru ČCE, MUDr. Kozohorské a všem ano-
nymním dárcům, kteří darovali finanční i věcné dary, a těm, kteří nakupují v krámku 
RUKAMA NOHAMA. Vám všem náleží jedno velké DĚKUJEME!

Alena Marešová, organizační pracovník Charity Starý Knín

Jak ožily Panské domky 
číslo 5 
V lednu 2020 byla nově zkolaudována histo-
rická budova v ulici Příkopy v Dobříši a díky 
neobyčejné laskavosti knížecí rodiny Collo-
redo-Mannsfeld jsme i my převzali čtyři byty 
k  užívání. Se  zařízením bytů nám pomohly fir-
my Doosan Bobcat, Almma, D. I. Seven, UNIS N,  
Altea HD a další. Na nákup spotřebičů a kuchyní 
jsme použili prostředky z veřejné sbírky, do kte-
ré již řadu let přispívají drobní dárci. 
Od 1. 6. 2020 se do Panských domků přesunu-
ly všechny naše služby pro pěstounské rodiny. 
Během této doby jsme zde již pořádali dny ote-
vřených dveří, pravidelné kluby pěstounů, vzdě-
lávací akce a již tři miminka, která byla svěřena 
do péče přechodných pěstounů, se zde setkala 
se svými novými rodiči.
Během léta 2020 se do garsonky nastěhovala 
19letá slečna (klientka DD), která si od prvního 
dne užívá soukromí, které ve skupině různě sta-
rých osmi dětí nikdy nezažila. V září se v  nově 
zrekonstruovaných prostorách zabydlela i men-
ší rodinná skupina spolu s jednou klientkou 
v tréninkovém bytě. 
V bytě 4+kk tedy nyní bydlí čtyři děti ve věku od 
15 do 16 let, se stálou přítomností vychovate-
le. Tato netradičně malá rodinná skupina nám 
dává příležitost být s dětmi v hlubším kontaktu, 
dětem dává více klidu. Ve dvou tréninkových 
bytech – garsonkách – bydlí dívky, 17 a 19 let. 
Plnoletá klientka zvládá samostatné bydlení jen 
za podpory naší case manažerky. Mladší dívka 
je ve spojení se sousedskou rodinnou skupinou. 
Projekt tréninkového bydlení dlouhodobě pod-
poruje Sociální fond Brdy–Vltava, NROS, NF Al-
bert, Nadace J&T a Nadace Terezy Maxové. Naším 
společným cílem je, aby děti byly schopny posta-
rat se samy o sebe. 
Ze srdce děkujeme všem podporovatelům, kteří 
nám pomohli vybavit nové prostory. Vážíme si 
toho, že věříte naší práci!
Milí přátelé, do roku 2021 vám přejeme všechno 
dobré, pevné zdraví a radostnou mysl.

Tereza Jandová, ředitelka, 
Dětský domov Korkyně
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Kino v Dobříši
Zhlédnout krátký němý film v Dobříši bylo pravděpodobně možné už před první světovou válkou, 
ale tehdy patřilo kino k putovním atrakcím. Jako dnes putují po kraji „houpačky“, dříve putovaly 
divadelní soubory a pojízdné biografy. Filmy měly obvykle jen pár minut, takže se spíše jednalo 
o takovou kuriozitu než o umělecký zážitek. V Praze vznikl první stálý biograf až v roce 1907, takže 
Dobříš až tolik nezaostávala. Když se po válce začala stavět v Dobříši sokolovna, už se počítalo s tím, 
že se v sále bude i promítat na bílé plátno. Bio Sokol vzniklo oficiálně 24. 4. 1920 uvedením třího-
dinového historického amerického filmu „Zrození národa“ z roku 1915, pojednávajícím o americké 
občanské válce a o vývoji americké společnosti poté. O chod kina se staral biografický odbor Sokola, 
jenž zajišťoval průměrně dvě promítání týdně, jelikož o sál se bylo třeba dělit s ochotníky a pocho-
pitelně s cvičenci. Kinematografickou koncesi udělovalo městské zastupitelstvo obvykle na tři roky 
a opakovaně ji prodlužovalo.

Po příchodu zvukového filmu v roce 1929 bylo nutné investovat do zvukové aparatury. Během 
druhé světové války prostory sokolovny obsazovaly různorodé skupiny: uprchlíci, němečtí vojáci, 
žáci z obsazené školy; takže se promítalo pouze ojediněle. Po válce zažila kinematografie v celé 
zemi obrovskou vzpruhu, zestátněný československý film chrlil produkci, na kterou chodily milióny 
diváků. I Komunistická strana Československa si uvědomovala propagandistický potenciál stálých 
kin, a proto po převzetí moci podporovala jejich budování. Dne 15. září 1950 počala stavba kina 
i  v  Dobříši. Město poskytlo pozemky, ale stavbu v hodnotě sedmi miliónů korun financoval Čes-
koslovenský státní film. Po patnácti měsících se dílo podařilo a slavnostního otevření se zúčastnil 
kromě generálního ředitele Československého státního filmu Oldřicha Macháčka a architekta stav-
by Suchého i slavný básník a zaměstnanec ministerstva informací Vítězslav Nezval. Básník emotiv-
ně zavzpomínal na dobu okupace a po jeho závěrečných budovatelských frázích počalo promítání 
barevného sovětského velkofilmu „Pád Berlína“, ve kterém čeští diváci mohli poznat Jana Wericha 
v roli Hermanna Göringa i Karla Rodena, dědečka současného herce stejného jména. Státní kino 
promítalo šestkrát týdně, přičemž o víkendu odpoledne i večer. Návštěvnost lze označit za úctyhod-
nou, zvláště vzhledem ke kvalitě promítaných filmů. Československé filmy byly obvykle vyproda-

né, ale hojnou účast bylo možné pozorovat i na 
filmech sovětských. Lačnost po filmové zábavě 
lze dokumentovat v dobříšské kronice zápisem 
z oslav 700 let města Dobříše. V červenci 1952 
se v zámeckém parku konalo za účasti předsedy 
vlády Antonína Zápotockého promítání severo-
korejského velkofilmu „V týlu nepřítele“.
S příchodem televizorů koncem padesátých let 
masivní návštěvnost trochu polevila, ale stále 
se návštěva kina považovala za mimořádnou 
společenskou událost. Jestliže v prvních letech 
se promítalo zhruba 200 filmů ročně při návště-
vě přes 100 tisíc diváků, pak v roce 1966 je za-
znamenáno 78 tisíc diváků při 123 filmech, což 
vyústilo v tržbu převyšující 400 tisíc Kč. Státní 
kino časem obdrželo jméno Máj, ale mezi oby-
vatelstvem se tento název příliš neujal, jelikož 
se jednalo o jediné kino ve městě, takže nebylo 
zapotřebí rozlišovat.
Další změna v návštěvnosti nastala po okupaci 
sovětskými vojsky v roce 1968. Prudce poklesl 
zájem o filmy sovětské a vůbec filmy z východ-
ního bloku, ale naopak obrovský zájem diváci 
projevovali o filmy americké a západoevropské. 
Například v roce 1969 promítání 597 filmů na-
vštívilo 93 600 diváků. V osmdesátých letech 
prošlo kino modernizací a v jeho prostorách 
vznikla vinárna. V době tzv. perestrojky dobříšští 
diváci vzali na milost sovětské filmy kriticky za-
znamenávající komunistické dějiny země. Drti-
vá návštěva filmů „Jdi a dívej se“ nebo „Pokání“ 
je dnes už jen těžko pochopitelná. S příchodem 
devadesátých let návštěvnost kina prudce po-
klesla. Kvalita barevných televizorů se stala do-
stupná pro téměř všechny obyvatele. Nástup vi-
dea a DVD přehrávačů změnil návštěvu kina na 
akci podivínských staromilců a do dobříšského 
kina se spíše chodilo za alkoholem než za kultu-
rou. Často se pro nízký počet prodaných lístků 
ani nepromítalo a ekonomické potíže kina vyús-
tily v několik dočasných uzavření, několik změn 
provozovatelů, několik pokusů o znovuoživení, 
které se nakonec ukázaly jako marné. 

PhDr. Jan Michl, Ph.D.
Depozitář a archiv Muzea města Dobříš

Snímek stavby kina z června 1951 ukazuje, že se budovalo skutečně „na zelené louce“.

Kino krátce před dokončením v říjnu 1951. V pozadí věž synagogy.



VŠICHNI OBČANÉ MĚSTA 
ZCELA ZDARMA NEBO DO URČITÉHO LIMITU ZPĚTNÝ ODBĚR

papír a karton nebezpečný odpad suť bílou elektroniku

sklo izolační materiály zeminu a kamení drobné domácí spotřebiče

plasty biologicky rozložitelný 
odpad

materiály s azbestem televize, monitory

zpětný odběr objemný odpad ostatní elektroniku

baterie sádrokarton jedlý olej a tuk zářivky, spořivky

KONTAKT: 
DOKAS Dobříš, s. r. o.

Na Chmelnici 455, 263 01 Dobříš
+420 731 495 465, 318 521 065

info@dokas.cz

Město Dobříš 
– odpady, MESOH

DOKAS Dobříš
– nakládání s odpady

VE SBĚRNÉM DVOŘE MŮŽETE ZDARMA ODEVZDAT

Pro podrobný seznam a ceník převzetí odpadu ve sběrném dvoře naskenujte QR kód.

Občané si dále mohou objednávat odvoz velkoobjemového odpadu od domu. 
Tato služba je již hrazena občanem.

PONDĚLÍ  7.00–12.00 13.00–17.00 
ÚTERÝ  7.00–12.00 13.00–15.00 
STŘEDA  7.00–12.00  13.00–17.00 
ČTVRTEK  7.00–12.00  13.00–15.00 
PÁTEK  7.00–12.00  13.00–17.00 
SOBOTA  9.00–12.00  13.00–17.00 
NEDĚLE  ZAVŘENO 

Poslední odpad bude 
převzat 15 minut 
před koncem otevírací doby. 

Sběrný dvůr je ve státem 
uznané svátky uzavřen.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA



HARMONOGRAM SVOZU ODPADU 
V ROCE 2021

Komunální odpad

Plast + nápojový karton + kov

Papír

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Harmonogram svozu odpadu od rodinných 
a  bytových domů je v roce 2021 rozdělen 
podle jednotlivých lokalit. Popelnice se směs-
ným odpadem se sváží podle lokalit v pondělí 
a v pátek v lichém týdnu. 

Změna svozu pro rok 2021 nastává v lokali-
tě pod Svatou Annou (ulice Velkého Vonta, 
Ke Stínadlům, Jaroslava Foglara, Jana Tleska-
če a Anenská), kde je od ledna 2021 zaveden 
jako svozový den – pátek.

Tříděný odpad z celého města Dobříš bude v roce 
2021 svážen pouze ve čtvrtek dle uvedeného 
harmonogramu. Plast je od ledna 2021 svážen 
1× za 14 dní. 

Naplněné pytle s vytříděným odpadem ozna-
čené visačkou s čárovým kódem, nebo barevné 
popelnice prosíme přistavte večer před svozo-
vým dnem před dům, blízko silnici nebo na ur-
čené/domluvené místo (např. u bytových domů). 
Tzv.  čárové/QR kódy jsou k vyzvednutí na MěÚ 
Dobříš. Svoz odpadu od domu probíhá vždy cca 
od 3.30 do 12.00 hod. Tříděný odpad lze odevzdá-
vat ve sběrném dvoře, kde vám budou čárové 
kódy také načteny.
Vážení občané, žádáme vás, abyste v případě 
deště nedávali ke svozu balíky s papírem bez 
krytí. Promočený papír se stává směsným od-
padem a není již možné jeho další využití.

Umístění domu, tj. lokalita určuje, který den v li-
chém týdnu se sváží popelnice se směsným ko-
munálním odpadem (SKO = šedé pole). Ve čtvr-
tek se po celém městě sváží tříděný odpad (plast 
+ nápojový karton + kov = žluté pole; papír = 
modré pole)

REKLAMACE A DOTAZY:
Další dotazy ohledně svozu popelnic ve vaší lo-
kalitě zodpoví pracovníci svozové společnosti 
DOKAS Dobříš, s. r. o., kde lze také řešit případné 
reklamace.

TELEFONNÍ KONTAKT  
REKLAMACE A DOTAZY: 
731 495 465 nebo 725 961 144.

Občané města Dobříše si mohou u společnosti
DOKAS objednat také odvoz velkoobjemové-
ho odpadu od domu. Tato služba je již ale plně
hrazena samotným občanem.

2021 PO ÚT ST ČT PÁ SO NE týden

leden

1 2 3 53
4 5 6 7 8 9 10 1

11 12 13 14 15 16 17 2
18 19 20 21 22 23 24 3
25 26 27 28 29 30 31 4

únor

1 2 3 4 5 6 7 5
8 9 10 11 12 13 14 6

15 16 17 18 19 20 21 7
22 23 24 25 26 27 28 8

březen

1 2 3 4 5 6 7 9
8 9 10 11 12 13 14 10

15 16 17 18 19 20 21 11
22 23 24 25 26 27 28 12
29 30 31 13

duben

1 2 3 4 13
5 6 7 8 9 10 11 14

12 13 14 15 16 17 18 15
19 20 21 22 23 24 25 16
26 27 28 29 30 17

květen

1 2 17
3 4 5 6 7 8 9 18

10 11 12 13 14 15 16 19
17 18 19 20 21 22 23 20
24 25 26 27 28 29 29 21
31 22

červen

1 2 3 4 5 6 22
7 8 9 10 11 12 13 23

14 15 16 17 18 19 20 24
21 22 23 24 25 26 27 25
28 29 30 26

červenec

1 2 3 4 26
5 6 7 8 9 10 11 27

12 13 14 15 16 17 18 28
19 20 21 22 23 24 25 29
26 27 28 29 30 31 30

srpen

1 30
2 3 4 5 6 7 8 31
9 10 11 12 13 14 15 32

16 17 18 19 20 21 22 33
23 24 25 26 27 28 29 34
30 31 35

září

1 2 3 4 5 35
6 7 8 9 10 11 12 36

13 14 15 16 17 18 19 37
20 21 22 23 24 25 26 38
27 28 29 30 39

říjen

1 2 3 39
4 5 6 7 8 9 10 40

11 12 13 14 15 16 17 41
18 19 20 21 22 23 24 42
25 26 27 28 29 30 31 43

listopad

1 2 3 4 5 6 7 44
8 9 10 11 12 13 14 45

15 16 17 18 19 20 21 46
22 23 24 25 26 27 28 47
29 30 48

prosinec

1 2 3 4 5 48
6 7 8 9 10 11 12 49

13 14 15 16 17 18 19 50
20 21 22 23 24 25 26 51
27 28 29 30 31 52

ČT v sudé týdny celá Dobříš

Dle kalendáře celá Dobříš

PO nebo PÁ v liché týdny a dle lokalit jako doposud
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo:
 – založení dobrovolného svazku obcí s ná-

zvem Dobrovolný svazek obcí POKOCÁBÍ, 
se sídlem Jiráskova 656, 263 01 Dobříš;

– Smlouvu o vytvoření dobrovolného svaz-
ku obcí s názvem Dobrovolný svazek obcí 
POKOCÁBÍ a stanovy dobrovolného svazku 
obcí;

– sídlo dobrovolného svazku obcí s názvem 
Dobrovolný svazek obcí POKOCÁBÍ, na adre-
se Jiráskova  656, 263 01 Dobříš;

– Dohodu společníků o principech řízení 
a  fungování společnosti Vodohospodářská 
společnost Dobříš, s. r. o.;

– rozpočet obce na rok 2021 jako přebytkový;
– střednědobý rozpočtový výhled obce na rok 

2022–2024;
– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

s TJ Stará Huť, z. s., oddíl házená na rok 2021;
– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

s TJ Stará Huť, z. s., oddíl kopaná na rok 2021;
– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

s Místním kulturním střediskem Stará Huť na 
rok 2021;

– koupi části pozemku parc. č. 924 o výmě-
ře 261 m2 včetně čekárenského přístřešku 
za navrženou maximální celkovou částku 
174 000 Kč;

– Směrnici č. 1/2020 – Zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu obce Stará Huť. 

Zastupitelstvo obce Stará Huť neschválilo:
– záměr prodeje části pozemku parc. č. 835/1 

o přibližné výměře 33 m2.

Zastupitelstvo obce Stará Huť pověřilo:
– starostu obce podpisem Smlouvy o vytvo-

ření dobrovolného svazku obcí s názvem 
Dobrovolný svazek obcí POKOCÁBÍ a stanov, 
které jsou přílohou smlouvy;

– Radu obce zpracováním závěrečného roz-
počtového opatření k 31. 12. 2020.

Zastupitelstvo obce Stará Huť zvolilo:
– starostu obce pana Petra Dragouna jako zá-

stupce obce Stará Huť ve vrcholném orgánu, 
tj. členské schůzi, dobrovolného svazku obcí 
Dobrovolný svazek obcí POKOCÁBÍ.

– starosta obce informoval  o výsledku vý-
běrového řízení na dodavatele gastropro-
vozu MŠ Stará Huť. Ze šesti firem, které se 
zúčastnily výběrového řízení, byla vybrána 
jako čtvrtá v  pořadí firma Hofman Strako-
nice. První tři firmy nesplňovaly technické 
podmínky a byly vyřazeny. Dále informoval, 
že ve spolupráci s vedoucí MŠ Stará Huť se 
vybírá vnitřní vybavení školky pro následné 
výběrové řízení. Práce na stavbě školky mají 
zpoždění z důvodu klimatických podmínek, 
ale také z důvodu onemocnění koronavirem 
pracovníků stavby;

– pan Březina upozornil na  přejezd v ulici 
Ke Hřišti, kde je poškozená značka a obrub-
níky; vznesl dotaz, kdy budou instalovány 
závory – bude to v březnu 2021(pozn. red.)

– starosta obce informoval o jednání na MěÚ 
Dobříš s vedoucí odboru výstavby a životní-
ho prostředí Ing. Harmanovou, Ing. Malou 
z úřadu územního plánování a s investory za-

Zprávy z 15. mimořádného veřejného a 16. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce, konaných dne 30. 11. a 14. 12. 2020

stupující majitele pozemků ohledně územní 
studie Nad Strží; dále informoval o  schvá-
lení dotace na pořízení kompostérů pro 
obce Stará Huť, Rybníky a Borotice ve výši 
2 mil. Kč s tím, že bude následovat výběrové 
řízení na jejich dodavatele;

– dále starosta informoval, že se dosud nepo-
dařilo zajistit umístění sirény na budovu zá-
kladní školy, přestože zástupce HZS Kladno 
již dříve přislíbil její dodání;

– starosta zhodnotil uplynulý rok z hlediska 
realizovaných akcí – opravy komunikace 
u  hřbitova Rybníky a místní komunika-
ce mezi ulicemi Karla Čapka a Ladislava 
Malého, dále probíhajících akcí  – stavby 
mateřské školky, stavby nových kabin TJ;  
poděkoval všem zastupitelům i občanům, 
kteří se podílejí na dění v obci, za spolupráci 
a  jejich podíl na provedených akcích. Dále 
připomněl plánované oslavy výročí založení 
TJ Stará Huť v následujícím roce. Popřál po-
kojné Vánoční svátky a vše dobré do nové-
ho roku;

– Pan Klika se zajímal o termín oslav výročí 
kopané a házené ve Staré Huti, bylo mu 
sděleno, že oslavy se budou konat v prvním 
zářijovém víkendu  2021; upozornil na blíží-
cí se výročí 40 let, kdy praskla hráz Stržského 
rybníka; upozornil na hromadu větví u za-
stávky autobusu v ulici Karla Čapka. Staros-
tou bylo sděleno, že se jedná s původcem 
této skládky o jejím odstranění. Dále pana 
Kliku zajímalo, jestli je nějaký posun v jed-
nání s majitelem pozemku pod chodníkem 
na Prachandu. Starosta odpověděl, že ma-
jitel pozemku nereaguje na dopisy, ani na 
telefonický kontakt.

Vážení spoluobčané,
uplynulý rok si s námi zahrál tak, jak to asi nikdo 
z nás neočekával ani v nejhorším snu.
Pomysleli bychom si před pouhým rokem, že 
bude zákaz vycházení, zákaz setkávání, zákaz ná-
vštěv, zákaz zpěvu a pohybu, zákaz… ?
Ne, není to stížnost. Jen údiv nad tak neuvěřitel-
ným zvratem událostí a nutností vyplývající z na-
stalé situace. 

Pandemie ovlivnila každého z nás. Děkuji všem, 
kdo se dosud zapojili do pomoci druhým. Ať už 
formou šití roušek, roznáškou letáků a roušek, 
nabídkou pomoci potřebným, stálou pomocí 
sousedům a známým. Vzájemná pomoc, ohledu-
plnost a soudržnost s respektem na vyhlašovaná 
vládní opatření za jednoduchého využití zdravé-
ho rozumu, to je to jediné, co nám pomůže pře-
konat toto nelehké období. Záměrně neříkám 
návrat do normálního stavu. Tak jak jsme ho znali 
před pandemií stejně již nenastane. Budeme 
si zvykat na nový „normální stav“. Kdy použití 
roušky třeba jen při nachlazení bude běžnou 
součástí vybavení jako třeba kapesník. Kdy ra-
ději zůstaneme pár dní doma, než bychom una-
vení, kašlající chodili do práce a po návštěvách.  

Kdy si pořádně umyjeme a případně dezinfiku-
jeme ruce při příchodu domů. Kdy nebudeme 
považovat základní ochranu zdraví za cosi bez-
cenného. 
Během loňského roku jsme byli ochuzeni o spo-
lečné setkání u vánočního stromu, stejně jako 
o  pouťové posezení nebo třeba stavění májky 
a  pálení čarodějnic nebo oslavy dobrovolných 
hasičů. Nemluvě o akcích v kulturním domě. 
Ještě o mnoho pravidelných akcí přijdeme. Ale 
nelze polemizovat o tom, že tato omezení pod-
stoupíme, abychom ochránili sebe, své rodiny, 
známé, příbuzné, přátele, kolegy. 
Snad si o to více budeme v budoucnu vzájem-
ných setkání a společných akcí také více vážit. 
Budeme si více vážit a uvědomovat si většinou 
dobrovolného nasazení organizátorů a všech za-
interesovaných osob. 
Ale i přes nemožnost realizovat kulturní, spole-
čenské a sportovní akce se v naší obci život ne-
zastavil. 
Velký dík patří zaměstnankyním obchodu po-
travinami. Dále děkuji všem zaměstnankyním 
základní a mateřské školy. Výuka za těchto 
podmínek je stála spoustu sil, aniž by to svým  
svěřencům daly znát. Ve školce platí pro zaměst-
nance, děti i rodiče značná omezení. Bez nich 

bychom však nemohli zachovat alespoň takový 
chod školky, jaký je. Děkuji všem za trpělivost 
a ohleduplnost. Snad s o to větší radostí sledují 
stavbu nové budovy a těší se na nové prostory, 
vybavení a prostředí. 

Stejně tak sportovci budou odměněni za vytrva-
lost a trpělivost novými kabinami, které poskyt-
nou mnohem kvalitnější zázemí jak pro ně samé, 
tak pro pořádání větších sportovních podniků. 
Vedle těchto viditelných staveb ještě proběhla 
oprava cesty mezi ulicemi Karla Čapka a Ladisla-
va Malého. 

pokračování na straně 26
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Schválený rozpočet obce Stará Huť na rok 2021

Příjmy

Druh příjmu v tis. Kč v tis. Kč

Tř. 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 
a funkčních požitků

4300

Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky  50

Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 387

Daň z příjmů právnických osob 3000

Daň z přidané hodnoty 8000

Odvody za odnění půdy ze ZPF 5

Poplatek za komunální odpad 822

Poplatek ze psů 29

Poplatek za užívání veřejného prostranství 1

Poplatek ze vstupného 1

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 50

Správní poplatky 15

Daň z nemovitosti 800

Neinv. přijaté transfery ze st. rozp. v rámci souhr.
dot. vztahů

290

Ostatní investiční transféry ze stát. rozpočtu 
dotace

25000

Celkem 42750

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 210

Činnosti knihovnické 5

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků  
(vstupné, šatna)

80

Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich 
částí – KD

100

Příjmy z prodeje krátkodobého majetku a drob.
dloud. majetku

10

Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich 
částí 

230

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10

Celkem 645

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40

Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované 20

Pronájem pozemků 15

Příjmy z ostatních nemovitostí 10

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10

Příjmy z prodeje pozemků 50

Celkem 145

Příjmy z úroků 2

Převody z rozpočtových účtů (ČNB ) 4000

Převody z rozpočtových účtů (ČNB ) fond 
obnovy voda kan.

1200

Úvěr 12000

Celkem 17202

Celkové příjmy 60742

Výdaje
Druh výdajů – odůvodnění v tis. Kč v tis. Kč

Komunikace
nákup služeb, zimní údržba, 
oprava Pod Chotobuší

900

Celkem 900
Provoz veřejné 
silniční 
dopravy 

výdaje na dopravní územní 
obslužnost 

28

Celkem 28
Odvádění 
a čištění 
odp. vod

opravy, projekt dešť. kanalizace, 
vybudování ATS

950

Celkem 950

Škola, školka, 
družina

příspěvky za žáky 10
neinvest. přísp. zřízeným přísp.
org.

1441

opravy šatny tělocvičny 400
budovy, haly, stavby 25000
Celkem 26851

Knihovna celkem 66,3
Celkem 66,3

MKS příspěvek MKS 33
Celkem 33

Kaplička el. energie, opravy, udržování 8
Celkem 8

Nový směr Nový směr 28
Celkem 28

KD provozní náklady 505
Celkem 505

SPOZ celkem 69
Celkem 69

TJ

materiál, provoz, transfery 
oddílům

210

budovy, haly, stavby 8000
oslavy výročí 500
Celkem 8710

Bytové 
jednotky

voda, elektřina 51
nákup služeb, opravy 300
Celkem 351

Elektr. osv. provoz, údržba, opravy 350
celkem 350

Pohřebnictví neinvestiční transfery obcím 10
Celkem 10

Odpadové 
hospodářství

svoz kom. odpadu, vel. kontej-
nery, kontejnery bioodpad 

1350

Celkem 1350
Péče o vzhled 
obcí a veřejná 
zeleň

osobní náklady, vybavení, 
údržba

1149

Celkem 1149

Sociální služby
pečovatelská služba, obecně 
prospěšné společnosti

52

příspěvek Klub důchodců 25
Celkem 77

Ochrana 
obyvatelstva

nespecifikovatelné rezervy 1

Celkem 1
Hasiči celkem 85

Celkem 85

Zastupitelé
odměny členů zastupitelstev, 
obcí a krajů

1590

Celkem 1590
pokračování tabulky na straně 26

Členky Sboru dobrovolných hasičů Stará Huť zareagovaly na ak-
tuální náročnou situaci kreativně a společnými silami vytvořily ka-
lendář na rok 2021, který je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.  
Cena 250 Kč.
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Výdaje
Druh výdajů – odůvodnění v tis. Kč v tis. Kč

Místní správa

platy zaměstnanců, ost. os. 
výdaje, povinné pojistné 

549

nákup materiálu 260
voda, plyn, elektřina, pohonné 
hmoty

208

služby 438

opravy a udržování 10

cestovné, pohoštění, věcné dary 70,5

neinvestiční transfery spolkům 
a obcím, příspěvek nezisk. org., 
příspěvek Sdružení

117

Vážení spoluobčané,
pokračování ze strany 24
Dočkala se také komunikace na hranici katastru s Rybníky. Také začaly přípravné práce na posílení vo-
dovodního řádu do lokality Nad Strží, která se potýká již druhým rokem s nedostatečným tlakem vody. 
Začátkem roku se za přispění dotace ze Středočeského kraje ve výši 324 552 Kč podařila realizovat 
výměna střechy u budovy čp. 178, která byla již v dezolátním stavu a ohrožovala stavbu samotnou.

Výdaje
Druh výdajů – odůvodnění v tis. Kč v tis. Kč

Místní správa
územní plán 88

nákup pozemků 200

Celkem 1940,5

úroky z úvěru 70

Celkem 70

převody vlastním fondům 5200

Celkem 5200

úvěr 472,1

Celkem 472,1

Celkové výdaje 50793,9

Za další úspěch považujeme získání dotace ve 
výši 2 mil. Kč na pořízení kompostérů pro obča-
ny obce Stará Huť společně s Rybníky a Boroti-
cemi. O tyto dotace se obec neúspěšně snažila 
již dvakrát prostřednictvím nově vznikajícího 
a posléze zrušeného svazku obcí, dále společně 
s městem Dobříš. Proto jsme se rozhodli připra-
vit samostatnou žádost, ke které se následně 
přidaly další okolní obce. V současné době pro-
bíhá příprava výběrového řízení na dodavatele 
kompostérů. 
S potěšením jsme zaznamenali aktivity Památ-
níku Karla Čapka, díky kterým vznikne v jeho 
budově síň na propagaci Staré Huti – její historie 
i současnosti. 
Během tohoto roku se nám podařilo snad op-
timálně vymezit dostatek míst pro ukládání 
bioodpadu. Většina občanů si zvykla na způsob 
ukládání rozložitelného bioodpadu přímo do 
kontejnerů, silnějších větví ke štěpkování pak ve-
dle. Co se ale zatím nedaří, je naučit uživatele do-
držovat určitý řád v místě u vlečky, kde je respek-
tování oddělených míst pro ukládání pouze větví 
určených ke štěpkování a jiný prostor pro ostatní 
bioodpad dosud velký problém. Nejinak tomu 
bohužel je při nedodržování jednoduchých pra-
videl pro ukládání tříděného odpadu do kontej-
nerů k tomu určených. Více než do kontejnerů 
se odpad odkládá vedle nich, nejvíce pak na sta-
noviště Malostranská, kde byl na žádost občanů 
přistaven velký otevírací kontejner pouze na pa-
pír. Od té doby je modrý kontejner využíván jen  

Obecní nemovitost čp. 178 má novou střechu

Budova nové mateřské školy

Stavba sportovních kabin na hřišti

Nový povrch komunikace na hranici katastru 
s Rybníky

Oprava cesty mezi ulicemi Karla Čapka 
a Ladislava Malého
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Tříkrálová sbírka 
proběhne v naší obci i letos, jen asi v podobě 
ovlivněné protipandemickými opatřeními. 
V každém případě však bude možné vložit pe-
něžní obnos do pokladničky umístěné na obec-
ním úřadě. Předem děkujeme za příspěvek, kte-
rý je určen na charitu pro ty nejpotřebnější.

Blahopřání
Významného jubilea se v měsíci lednu dožívají 
paní Marta Fiřtová, Nataša Vaněčková a páno-
vé Josef Láska a Václav Rys. 

Srdečně blahopřejeme!

Zprávičky z mateřské školičky
Adventní čas ve školce

Máme pro Vás opět novinky z naší školky. První adventní týden nás jako každý rok navštívil Mi-
kuláš a jeho pomocníci. Tento rok bylo kvůli bezpečnostním opatřením nutné využít k této akci 
pouze pedagogické pracovníky, kteří se velice zdárně zhostili této funkce. Hudebním programem 
nás opět provázela paní učitelka třídy Srdíček. Tyto zábavné a zároveň i vzdělávací programy mají 
u  našich dětí obrovský úspěch. V následujících prosincových týdnech jsme již ve vzduchu cítili 
vánoční atmosféru. Čekala nás výroba přáníček, pečení několika druhů cukroví. Ve volných chvílích 
jsme zpívali koledy. U zapáleného adventního věnce jsme si vždy po ránu vyprávěli o vánočních 
tradicích a zvycích a společně se těšili na již tak očekávaného Ježíška. A copak nám nadělil pod 
stromeček ve školce? To se dočtete v příštím vydání. Kolektiv zaměstnanců MŠ Stará Huť přeje 
všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a poklidný vstup do roku 2021.

Kolektiv MŠ

Zprávy ze základní školy
Milí čtenáři,
máme tu nový rok 2021, pře-
jeme Vám vše nejlepší, hlavně 

hodně zdraví, štěstí, úspěchů a pohody. Všichni 
budeme doufat, že tento rok už bude lepší než 
ten minulý.
Ještě se vrátíme k měsíci prosinci 2020. Naši 
žáci si tento měsíc opravdu užili. Veškerý volný 
čas trávili venku na školním hřišti, neboť počasí 
nám opravdu přálo. I trochu sněhu jsme se do-
čkali a to bylo radosti...
Všichni jsme moc rádi, že můžeme chodit do 
školy. Moc děkujeme jedné mamince ze Staré 

Huti, která pro nás připravila na své zahradě mi-
nizoo.  Tak pěkně vypracovaný projekt s popisy 
zvířat a pracovními listy zaslouží velké oceně-
ní. Všichni žáci byli nadšení. Poslední den před 
vánočními prázdninami paní učitelky připravili 
multikino a to i s oblíbeným popcornem. V ka-
ždé třídě běžel jiný fi lm s vánoční tématikou. 
Nechybělo i posezení u stromečku a rozdává-
ní dárků. Ani tento rok naši žáci o nic nepřišli. 
Všichni se těšíme, až se zase po vánočních 
prázdninách opět sejdeme v naší školičce.

Dana Kunrtová

minimálně. Zato černý, označený patrně nejas-
ným nápisem „papír, kartony“, je vždy plný ob-
jemných nesešlapaných krabic, plastů, polysty-
renu, domovního odpadu apod. 
Ale abychom končili toto shrnutí spíše v optimi-
stickém duchu a s výhledem do nového roku: 
v roce 2021 očekáváme dokončení stavby nové 
mateřské školy, na jejíž stavbu se podařilo zís-
kat 90 % dotace ve výši 32 mil. Kč. Další náklady 
s  vybavením pak budou ještě nad rámec této 
dotace. Stejně tak mají být dokončeny kabiny 
ve sportovním areálu, které jsou prozatím hraze-
ny z rozpočtu obce, ale s očekáváním vyhlášení 
podmínek na dotace jak z IROP, tak případně 
Národní sportovní agentury. Dále se plánuje 
oprava komunikace Pod Chotobuší a výstavba 
stanice pro výtlak vody do lokality Nad Strží.
V neposlední řadě se chystají oslavy dvou vý-
znamných výročí TJ Stará Huť, které proběhnou 
v září, pokud se do té doby stabilizuje covidová 
situace. Věříme, že i na poli kultury se podaří zre-
alizovat nově nastudované představení spolku 
DEHHET a členů Místního kulturního střediska.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kdo se 
jakkoliv podílejí na chodu obce, všem zaměst-
nancům obce, kteří se s maximálním nasaze-
ním snaží o udržení čistoty a pořádku kolem 
nás. V  letošním roce jsme jejich počet dočasně 
navýšili a  rozhodně se tento krok vyplatil, jistě 
jste všichni zaznamenali promptní údržbu nejen 
veřejných zelených ploch a záhonů. Také děkuji 
paní knihovnici Marii Švehlové, která se neúnav-
ně stará o místní knihovnu. Dobrovolní hasiči 
jsou již evergreen. Ačkoliv jejich pečlivá příprava 
velkých oslav výročí založení sboru nemohla být 
doceněna hojnou účastí veřejnosti, přesto se po-
dařilo alespoň zrealizovat každoroční pouťovou 
soutěž, letos v příjemném prostředí rybníka Strž.
Do nového roku přeji všem především zdraví 
a pak ještě jednou zdraví. Přeji vzájemné poro-
zumění, pohodu a mnoho úspěchů v osobním 
i pracovním životě.

Petr Dragoun, starosta obce 
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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 spo-
ření můžete ukončit ZDARMA po 2 letech a peníze použít na cokoli. 
Pravidelné, 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 daňových 
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; spla-
cení úvěru nebo zápůjčky; bazén, sauna; pergola; plot; kotel, garážové 
stání; fotovoltaická zařízení; zabezpečovací a poplachové 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. Nepotřebujete spolužadatele, ručitele ani zástavu nemovi-
tosti. Sjednání půjčky je ZDARMA. Možnosti využití: 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 no-
vou měsíční splátkou ušetříte až 50 % Vašich výdajů. Dobu splácení  
si volíte sami. Nepotřebujete souhlas manžela/manželky ani žádné 
zajištění. 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








