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Slovo starosty: Rozpočet jako rodinné finance

Zastupitelstvo v únoru schválilo rozpočet města 
na letošní rok. Většina z nás není zběhlá v počí-
tání v milionech či dokonce stamilionech. Nabí-
zím vám pohled na městský rozpočet, jako by to 
byl rozpočet dobříšské rodiny Novákových. Ko-
neckonců ekonomie je od slov „domácí hospo-
daření“, z řeckého oikos nomos. Naši modelovou 
rodinu tvoří manželé Josef a Marie a jejich děti: 
Péťa, který chodí na základní školu, a Anička, 
která chodí do školky. Položky rozpočtu města 
jsou udávány ve stotisících. Zkusme tedy místo 
roku brát jednotlivé položky na měsíc a místo 
statisíců počítejme v tisících. Josef s Marií si sedli 
ke stolu a vytvořili svůj rozpočet.
Marie je bez příjmu. Josefovi z důvodu koro-
ny klesl příjem loni a dál klesá i letos. Zatímco 
v roce 2019 bral čistého 30 tisíc za měsíc, loni 
to bylo 26 624 a nyní, v březnu roku 2021, jen 

22 740 Kč. (srovnej příjmy města na rok 2021 
= 227 409 tis. Kč). Co vlastně tvoří největší výda-
je u Novákových? 
I když Marie nakupuje s rozumem, největší po-
ložku rodinného rozpočtu tvoří jídlo: 6 696 Kč 
(=  náklad na provoz městského úřadu). Josef 
Marii vysvětluje, že nyní už musejí opravdu za-
platit nejnutnější opravy na jejich starém autě, 
jinak se jim na dobříšských cestách rozpadne. 
Za tlumiče budou muset dát 2 442 Kč (= opravy 
komunikací), a k tomu 2 letní gumy za 2 575 Kč 
(= Pražská ulice). I tak Josef ví, že by auto potře-
bovalo mnohem víc a tohle je nejnutnější opra-
va. Také musejí opravit za 2 385 Kč staré topení, 
které teď v zimě špatně hřeje (= ubytovna Větr-
ník). Josef s Marií už dlouho plánují, že si opraví 
fasádu, která se už roky odlupuje a v ulici mezi 
ostatními domy vypadá ten jejich dům opravdu 
ošklivě. Několikrát se o tom pohádali, ale teď 
v březnu se do toho pustí. Celkem fasáda vyjde 
na 2 500 Kč (= nám. Komenského), letos začnou 
stržením staré omítky a přesekáním elektriky 
za 760 Kč, zbytek až příští rok. Zabezpečovací 
systém stojí 1 252 Kč (= městská policie). Péťa 
na  základce zaplatí za obědy a nové tužky 
1 301 Kč, Anička za školku 293 Kč. Péťa začal víc 
sportovat, teď v zimě ve sportovní hale a na zim-
ním stadionu, takže do rodinného rozpočtu píše 
Marie 721 Kč. Anička chodí na tanečky za 300 Kč 
a moc jí to baví (= dotace na sport a kulturu).
Za odpady Novákovi zaplatí 1 222 Kč.  Je v tom 
nejen poplatek za svoz popelnice, ale i likvidace 
starého koberce a otlučené omítky, kterou od-
vezli do Dokasu. Když tu částku Marie vidí, říká 
Josefovi, že opravdu musejí dětem zdůraznit, 

jak je třeba třídit, aby měli příští rok na odpad 
větší slevu. Voda vyjde na 766 Kč, elektřina na 
508 Kč (= osvětlení). Marie připomíná Josefovi, 
že nyní už konečně musejí na zahrádce zasadit 
2 stromy celkem za 800 Kč, aby měli v létě as-
poň trochu stínu. Josef se chystá také navštívit 
své rodiče v pečovatelském domě, koupí jim ně-
jaké dobroty za 596 Kč. Marie si koupí učebnici 
angličtiny za 558 Kč (= knihovna), aby si zvýšila 
kvalifikaci. Internet, kde si denně čtou zprávy 
a občas sledují koncerty a filmy, stojí 452 Kč 
(= kulturní dům). 
Když Josef sečetl všechny výdaje, vyšlo mu 
28  043 Kč. Rozdíl mezi výplatou dorovnají ze 
zůstatku z minulého měsíce 1 949 Kč a úvěru 
4 400 Kč. 
Podobně jako Novákovi, i my na radnici přemýš-
líme nad každou korunou. O tom, do čeho by 
město mělo letos investovat, jsme vedli dlouhé 
politické i odborné debaty, stejně jako o tom, 
které provozní výdaje lze omezit. Vedle úhrad 
za běžný provoz města jsou hlavními prioritami 
pro investice letos tyto: dokončení rekonstrukce 
Pražské ulice a přilehlých chodníků v centru, cel-
ková rekonstrukce ulice Březová, rekonstrukce 
ubytovny na Větrníku a zahájení rekonstrukce 
náměstí Komenského. Z důvodu omezených fi-
nancí odkládáme opravy mnoha vedlejších ulic, 
které by to potřebovaly, ale neslouží jako hlavní 
silnice. Věřím, že tato omezení pochopíte a spo-
lečně s vámi doufám, že se tato podivná spole-
čenská i ekonomická situace spojená s nouzo-
vým stavem a epidemií začne měnit k lepšímu.

Pavel Svoboda, starosta
foto: Michael „Hrabák“ Kočí

Z MĚSTA A RADNICE

1. Zprávy z výborů
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu z jednání 
finančního výboru, kterou stručně představil 
p. Adam Böhm, a zprávu z jednání redakčního 
výboru, kterou představila paní Romana Bodo-
rová. 

2. Rozpočtové opatření č. 7/2020
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření, kte-
rým se upravují částky rozpočtu loňského roku 
podle přesných dotačních toků. Jedná se přede-
vším o odečet příjmů k projektu modernizace 
sportovní haly, kde poskytovatel dotace zatím 
neproplatil zbývající částku ve výši 361 tis. Kč. 

Zároveň zastupitelé vzali na vědomí přehle-
dy o  plnění příjmů a výdajů za rok 2020. Hos-
podaření skončilo přebytkem 7,2 mil. Kč, kdy 
příjmy byly naplněny ve výši 103 % na částku 
266 mil. Kč a výdaje byly čerpány ve výši 95 %, 
tj. 259 mil. Kč.

3. Rozpočet města na rok 2021
Návrh rozpočtu na letošní rok byl schválen. 
Skončilo tak období rozpočtového provizoria. 
Rozpočet na rok 2021 předpokládá příjmy ve 
výši 227,409 mil. Kč a výdaje 280,435 mil. Kč. Sal-
do příjmů a výdajů činí 53,026 mil. Kč. To bude 
pokryto čerpáním úvěru ve výši 44 mil. Kč a za-
pojením části zůstatku na běžných účtech ke 
konci minulého roku ve výši 19,49 mil. Kč. Splát-
ky úvěru budou činit 10,464 mil. Kč. Čerpání 
úvěru se předpokládá u následujících projektů: 
revitalizace Mírového náměstí ve spojení s re-
konstrukcí Pražské ul.: 19 mil. Kč; rekonstrukce 
ul. Březová: 10 mil. Kč; přestavba ubytovny Větr-
ník: 6,9 mil. Kč; zahájení rekonstrukce nám. Ko-
menského: 7,6 mil. Kč.

4. Dotace na sport, kulturu, vzdělávání a vol-
ný čas 

Zastupitelé vzali na vědomí zprávu dotační 
komise, která vypracovala návrhy na rozdělení 
částky 3 mil. Kč, která byla letos pro dotační ří-
zení vyčleněna. Komise obdržela celkem 52 žá-
dostí do 4 programů: a) sport a tělovýchova,  
b) kultura a umění, c) výchova a vzdělávání  
a  d) volný čas zaměřený zejména na prevenci 
kriminality a protidrogové aktivity. Zastupitelé 

V polovině února jednalo zastupitelstvo města
Dne 18. 2. 2021 se konalo 17. zasedání Zastupitelstva města Dobříše. Z důvodu omezení daných 
nouzovým stavem se část zastupitelů sešla v kulturním domě a část se připojila formou videokonfe-
rence, stejně jako občané. Hlavní body programu byly tyto:
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schválili poskytnutí programových dotací nad 
50  tis.  Kč a také řadu dotací zamítli z důvodu 
omezených finančních možností nebo nedosa-
žení plného počtu bodů. Podrobnosti naleznete 
v  článku místostarostky a předsedkyně komise 
pro dotační řízení Dagmar Mášové. (článek str. 4).
 
5. Nový jednací řád
Zastupitelé schválili nový jednací řád zastupi-
telstva města. Mezi hlavní změny patří možnost 
účasti formou videokonference pro zastupitele, 
hosty i občany. Novinkou je také pořízení video-
záznamu. Ten sice bylo možné sledovat i z před-
chozích jednání, ale pouze on-line v době ko-
nání zastupitelstva. Nově je záznam dostupný 
i po skončení jednání na YouTube (lze se na něj 
dostat přes odkaz na stránkách města), a to po 
dobu funkčního období zastupitelstva. V zápise 
bude nejen informace, jakým počtem hlasů byl 
návrh schválen či zamítnut, ale nově bude zápis 
obsahovat i to, jak který zastupitel v konkrétním 
návrhu hlasoval. 

6. Program rozvoje města Dobříše 2021–2028
Město má schválený program rozvoje města 
Dobříše na následujících 7 let. Jedná se o strate-
gický dokument, který městu umožní plánovat 
změny v delším časovém období. Na dokumentu 
se podílela řada zastupitelů, občanů, a především 
pracovníků Místní akční skupiny Brdy–Vltava.  
Program odpovídá doporučené metodice Mini-

sterstva pro místní rozvoj. Dokument obsahuje 
vedle analytické části i vizi města a strategické 
cíle, kterých chceme společně dosáhnout. Sou-
částí schváleného dokumentu je i akční plán na 
rok 2021, který obsahuje hlavní projekty pro le-
tošní rok a zásobník projektů na další roky.

7. Prodeje a směny pozemků
Zastupitelé schválili budoucí prodej části po-
zemků p. č. 1096/154, o výměře 5,23 m2, a p. č. 
1096/21, o výměře 26,02 m2, v k. ú. Dobříš. Ku-
pujícím je Společenství vlastníků pro domy 
čp. 1026 a 1027. Předmětem prodeje jsou části 
pozemků dotčených zastavěnou plochou bal-
konů/lodžií ohraničené průměty vnějších líců 
vodorovných konstrukcí balkonů v budovách 
čp. 1026 a 1027 do vodorovné roviny pozemků. 

Zastupitelé také schválili uzavření směnné 
smlouvy, plánovací smlouvy a budoucí daro-
vací smlouvy v souvislosti s rekonstrukcí ulice 
Březová. Předmětem je směna nově vznikající-
ho pozemku p. č. 1400/137 (ostatní plocha/ze-
leň) o výměře 22 m2 oddělovaného z pozemku 
p. č. 1400/26 ve vlastnictví města za nově vzni-
kající pozemek p. č. 1421/46 (ostatní plocha/
ostatní komunikace) o výměře 10 m2 oddělova-
ného z pozemku p. č. 1421/19. Směna pozemku 
je nezbytná pro plánovanou výstavbu chodní-
ku a rozšíření ulice Březová a s tím související  
narovnání majetkoprávních vztahů.

8. Žádost o převod pozemku V Lipkách
Pro uvažované vybudování chodníku v ulici 
V  Lipkách mezi novým obchodním centrem 
Billa a sportovní halou je nezbytné zajistit po-
zemky, na kterých by stavba chodníku moh-
la vzniknout. Jeden z pozemků, p. č. 770/12, 
o  výměře 564 m2, je ve vlastnictví Středo-
českého kraje. Krajská správa a údržba silnic, 
která má daný pozemek ve správě, doporuči-
la městu podat žádost o bezúplatný převod. 
Tuto žádost zastupitelé jednohlasně schvá-
lili.

9. Projednání žádosti na projekt gymnastic-
kého sálu

Zastupitelé se také zabývali žádostí Gymnas-
tiky Dobříš o dotaci na dokončení projektové 
dokumentace ve výši 200 tis. Kč a podání žá-
dosti o dotaci na výstavbu nového gymnastic-
kého sálu v předpokládané hodnotě 33 mil. Kč, 
kde o významnou část, 23,1 mil. Kč, by bylo 
možné požádat Národní sportovní agenturu 
formou dotace. I s dotací od NSA by na město 
zbývalo k financování téměř 10 mil. Kč. Zastu-
pitelé se seznámili s argumenty předsedkyně 
výboru paní Jitky Holcové. Žádné z navržených 
usnesení však nezískalo potřebný počet hlasů. 
V tomto bodě nebylo schváleno žádné usne-
sení.

Pavel Svoboda, starosta

Schválený rozpočet města 2021 – šance pro rozvoj 
Dobříše

Vážení spoluobčané, milí Dobříšáci, 
na únorovém zasedání dobříšského zastupitel-
stva byl většinou přijat a schválen předložený 
návrh rozpočtu města na rok 2021. To je beze-
sporu dobrá zpráva, protože rozpočet se všemi 
jeho závaznými ukazateli představuje klíčový 
prvek pro stabilní fungování celého našeho 
města. 
V době, kdy se stále všechny regiony ČR zmí-
tají uprostřed pandemie onemocnění covid-19 
a veřejné rozpočty doslova úpí pod tíhou ne-
příznivého ekonomického vývoje (plánovaný 
schodek rozpočtu ČR je již ve výši 500 miliard 
Kč), jsem rád, že se nám podařilo koncipovat 
a schválit rozpočet, který je šancí pro další plá-
novaný rozvoj Dobříše. Rozpočet roku 2021 
tedy obsahuje následující klíčové prvky: 
• běžné provozní výdaje města (např. chod úřa-

du a všech agend, údržba a úklid města, péče 
o zeleň, zajištění provozu škol a ostatních 
příspěvkových organizací atd.) jsou stabilní 
a jsou pokryty příjmovou stránkou rozpočtu 

tak, že netvoří žádné zásadní zadlužení měs-
ta. Jinými slovy, město neprojídá svou bu-
doucnost běžnou spotřebou;

• opravy městského majetku, budov, sportovišť 
i rozbitých chodníků jsou v rozpočtu finančně 
kryty z rezerv minulých let. Město si tedy ne-
musí na běžné opravy půjčovat a nezvyšuje 
tak zadlužení Dobříše;

• pro prioritní a velké klíčové investice do in-
frastruktury (např. rekonstrukce ul. Březová, 
revitalizace náměstí Komenského, moderni-
zace městské ubytovny Větrník atd.) využije 
město finance ze schváleného úvěrového 
rámce, a to v předpokládané výši nepřesahu-
jící cca 45 mil. Kč. Podmínky úvěrového rámce 
přijatého ještě před koronakrizí jsou pro měs-
to velmi příznivé a v dlouhodobém horizontu 
nepředstavují dle expertních analýz pro Dob-
říš žádné vážné riziko. 

Je nesporné, že celkový obraz rozpočtu roku 
2021 je výsledkem dojednaných kompromisů, 
což také znamená, že ne všechny touhy města 
lze uspokojit na 100 %. Samozřejmě v době, 
která by nebyla takto negativně ovlivněna pan-
demií, by nepochybně byly finanční možnosti 
města velkorysejší a umožnily by se více roz-
máchnout především v investicích. To však nyní 
není možné. Přijměme to jako fakt a těšme se 
z toho, že v prioritních oblastech se stále v Dob-
říši posouváme dál. Jsem rád, že město Dobříš 
má v roce 2021 dobrý a stabilní rozpočet a dě-
kuji všem, kteří se na jeho tvorbě a schválení 
podíleli. 

Hezké dny přeje Tomáš Vokurka, 
místostarosta města

Projekty a strategie města 
nejen do roku 2021 

Hlavním tématem únorového vydání Dobříš-
ských listů byly projekty a strategie. Ráda bych 
v této souvislosti ještě i tady vyzdvihla právě ob-
last strategického plánování, resp. strategického 
řízení, které našemu městu chybí. Strategické ří-
zení považuji za jednu z nejdůležitějších oblastí 
ve vztahu k řízení města, neboť je zaměřené na 
dlouhodobé plánování a směřování města jako 
celku. Zásadní pro strategické řízení je nadefi-
nování cílů a stanovení způsobu jejich dosažení. 
Toto je důležité zejména pro kontinuální roz-
voj města a pro efektivní využívání finančních 
i lidských zdrojů. Zde je třeba konstatovat, že 
i strategické řízení je ovlivněno politickým roz-
hodováním. Nicméně s ohledem na charakter 
strategického řízení považuji za nezbytné, aby 
cíle byly diskutovány napříč politickým spek-
trem a zároveň aby byly představovány a prů-
běžně konzultovány s veřejností.  
Klíčové je následné „provázání“ strategického 
a finančního plánování. A právě zde má město 
Dobříš dle mého uvážení rezervy. 

pokračování na straně 4



4 | DOBŘÍŠSKÉ LISTY Z MĚSTA A RADNICE

Projekty a strategie města  
nejen do roku 2021 
pokračování ze strany 3
Je samozřejmé, že sestavování rozpočtu na 
daný rok musí reflektovat mnohé skutečnosti 
(tok peněžních příjmů a výdajů, tvorbu fondů, 
alokaci prostředků z těchto fondů a jejich vy-
užívání). Právě „provázanost“ tvorby rozpočtu 
a  strategického plánování umožní městu efek-
tivně využívat nabízené dotace. Díky strategii 
určí město své priority v oblasti rozvoje, na je-
jichž základě zpracuje potřebnou dokumentaci 
pro následné získání dotačních zdrojů. Existen-
ce strategického plánu je rovněž v řadě případů 
podmínkou pro přidělení dotace. Domnívám se, 
že ve využívání dotací by naše město mohlo být 
efektivnější. K tomu je však nezbytné zaobírat 
se strategickým plánováním a být tak připraven 
na dotační výzvy, tak aby získávání dotací bylo 
koncepční a úspěšné.  Doufám, že v této oblasti 
město Dobříš učiní kroky ke zlepšení. 

Jindřiška Romba, zastupitelka města Dobříš

Reakce na článek Jindřišky Romba 
Ve všem výše uvedeném s kolegyní zastupitel-
kou souhlasím. Plánovat na delší čas než jedno 
volební období je velmi důležité. V průběhu 
roku 2020 vznikal Program rozvoje města 2021–
2028, tedy na následujících 7 let. Dokument, 
schválený zastupitelstvem v únoru, obsahuje 
základní východiska stejně jako dlouhodobou 
vizi a cíle, kterých chceme v tomto delším ob-
dobí společně dosáhnout. Pro letošní rok akč-
ní plán zahrnuje 14 strategických aktivit, které 
reagují na vytyčené strategické cíle. V zásob-
níku projektů i tak zbývá 80 nápadů, na jejichž 
realizaci bychom potřebovali přes půl miliardy 
korun. To nelze za rok ani za 4 roky zvládnout. 
V delším období, s připravenými projekty na pří-
padné dotace, máme mnohem větší šanci větší 
část těchto projektů realizovat. Se schváleným 
programem rozvoje budeme dále pracovat ne-
jen v rámci zastupitelů, ale i diskusemi s občany. 
Nejméně jednou ročně zhodnotíme, zda jdeme 
po cestě k našim cílům, a zároveň budeme ze 
zásobníku vybírat projekty k realizaci v dalším 
roce. Program rozvoje do r. 2028 i zásobník pro-
jektů najdete na webu města.

Pavel Svoboda, starosta  

Dotační řízení města Dobříše pro rok 2021
Komise pro dotační řízení Rady města Dobříše 
posoudila 52 žádostí o dotaci došlých v rámci 
vyhlášených dotačních programů na podzim 
2020. V roce 2020 proběhlo několik jednání, 
která měla za cíl na základě požadavků nasta-
vit a změnit stávající pravidla pro přidělování 
dotací (dříve grantů). Nová pravidla nahradila 
statut grantového fondu a zásady pro poskyto-
vání programových dotací z grantového fondu 
z roku 2016. Dle nových pravidel je přidělování 
dotací transparentnější, jsou nastavena spra-
vedlivější a objektivnější kritéria pro vyhodno-
cení, nově bylo možno podávat žádost elektro-
nicky. Nastavený proces je plně v souladu se 
zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů. 
Nově jsou nastaveny 4 dotační programy dle 
oblastí, které chce město podporovat (sport 
a tělovýchova; kultura a umění; výchova a vzdě-
lávání; volný čas zaměřený na prevenci krimina-
lity a protidrogové aktivity). 
Byly vyčleněny dotace pro registrované posky-
tovatele sociálních služeb, město již nebude 
poskytovat dotace jednotlivým žadatelům v ob-
lasti sociální péče, ale přispělo částkou necelých 
515 tis. Kč do sociálního fondu regionu Brdy–Vl-
tava, kde jsou soustřeďovány finanční prostřed-
ky od všech obcí regionu. 
S ohledem na vyčlenění sociálního fondu mimo 
dotační řízení města byl snížen příděl z rozpočtu 
města na 1,6 %, při zachování stejného objemu 
peněz na ostatní aktivity. Základnou pro určení 
částky je uzavřený rozpočtový rok. Pro rok 2021 
byla rozdělována částka 3 mil. Kč. 

Rada města projednala doporučení dotační ko-
mise ze dne 26. 1. 2021, přijala usnesení č. 21 
až 23/79/2021/RM, schválila poskytnutí dotace 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy u 30 žádostí, 
kde byla přidělena dotace do výše 50 000 Kč. 
Další žádosti, kde byla výše dotace vyšší než 
50 000 Kč, rada města doporučila na jednání za-
stupitelstva akceptovat a schválit doporučené 
rozhodnutí komise o jednotlivých finančních 
částkách pro konkrétní žadatele. Zastupitel-
stvo města dne 18. 2. 2021 projednalo a schvá-
lilo doporučení komise a přijalo usnesení 
č. 7/17/2021/ZM, kterým byla dotace přidělena 

dalším 15 žadatelům. Dotace nebyla přidělena 
pouze 7 žadatelům. 
Vzhledem k rozsáhlým podkladům podrobné 
informace o přidělených finančních prostřed-
cích naleznete na webu města v sekci „Občan 
a úřad“ – „Dotace pro vás“. 

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě nových 
pravidel, a velice si vážím členů dotační komise 
za jejich letošní práci, která neskončila vyhod-
nocením žádostí.

Přeji všem žadatelům, aby si ve zdraví užili roz-
dělené finanční příspěvky. Děti i rodiče se už 
moc těší, až budou moci využít bohatou nabíd-
ku, kterou nabízejí dobříšské sportovní kluby 
a  další spolky. Všichni se těšíme na uvolnění 
vládních opatření a omezení souvisejících s ne-
mocí covid-19. 
Buďme prosím všichni důslední při dodržová-
ní protiepidemických opatření, ať to společně 
opravdu už zvládneme. 

Dagmar Mášová, místostarostka 
a předsedkyně komise pro dotační řízení 

Demolice chátrající budovy kina se uskuteční v březnu
Město Dobříš řeší využití a budoucnost zdejší budovy bývalého kina více jak 15 let. Nyní je definitivně rozhodnuto. 
Chátrající budovu čeká demolice.
V posledních letech se o využití a budoucnosti tohoto místa vedly mnohé 
veřejné debaty. Vzniklo dokonce několik studií a plánů na přestavbu, ale 
ani k těm se žádné z vedení radnice neodhodlalo. Důvodem byly v první 

řadě velké finanční náklady, které by takovou přestavbu provázely. Stará 
budova bývalého kina se tak stala místem velmi nebezpečným, doslova 
magnetem pro sociopatologické jevy. 
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Současné vedení města rozhodlo o radikál-
ním řešení
Chystanou demolici kina už v září 2020 potvrdil 
starosta Dobříše veřejnosti poté, co zastupitel-
stvo definitivně rozhodlo o zastavení poslední 
navrhované rekonstrukce: „Projekt knihovny se 
spolkovou činností se ukázal postupem času pro 
město příliš finančně náročný. Rozhodli jsme pro-
to o odstranění budovy, která je v havarijním sta-
vu.“ O demolici budovy však bylo rozhodnuto na 
základě odborného posudku statika už v  roce 
2017. Současné vedení radnice se rozhodlo 
k radikálnímu řešení, které tuto budovu tak jako 
tak čekalo. Realizace akce s názvem „Demolice 
bývalého kina Dobříš a následná revitalizace po-
zemku“ má podle plánů začít v březnu letošní-
ho roku. Město Dobříš během února v rámci 
veřejné zakázky vybralo na základě připravené 
projektové dokumentace zhotovitele bouracích 
prací a po odsouhlasení rady města byla pode-
psána smlouva o dílo. 

Budova bývalého kina je na demolici připra-
vena
Přípravné práce na odstranění budovy bývalé-
ho kina byly zahájeny na konci ledna letošního 
roku. Společnost Dokas Dobříš, s. r. o., která pro 
město zajišťuje komunální služby, odstranila 
staré zábradlí, vybudovala bezpečnostní oplo-
cení, vyklidila interiér a odstranila některé dře-
viny pro příjezd těžké techniky. Vzrostlé stromy, 
které na místě zůstaly, dostanou před samot-
ným bouráním ochranné bednění pro omezení 
rizika poškození kmenů. 

Po odklizení budovy bude v místě vybudo-
ván jednoduchý park
Celkový předpokládaný rozpočet projektu na 
demolici kina a vybudování nového parku činí 
necelé 3 mil. Kč. Tato částka pokryje odborné 
odstranění staré budovy a všech konstrukčních 
prvků, likvidaci veškerého vzniklého odpadu 
i  vznik nového parku s lavičkami a výsadbou 

zeleně. Projekt je kompletně hrazen z vlastních 
finančních zdrojů města. 
„Projekt jsme byli od začátku připraveni reali-
zovat i bez dotace, protože jsme přesvědčeni, 
že odstraněním této nebezpečné ruiny a vý-
stavbou nového parku vyřešíme dlouhodobý 
problém, který trápí širší centrum města a po 
jehož řešení občané opakovaně volali. Nicméně 
s  definitivním verdiktem, který byl mimocho-
dem známý už dávno, ale nikdy se neřekl příliš 
nahlas, přišly z veřejnosti i negativní ohlasy. 
Umím je pochopit, protože také my jako vedení 
města vnímáme určitý genius loci této budovy. 
Rozumím, že s místem, kde řada Dobříšáků pro-
žila své první rande, se neloučí snadno. Trou-
fám si ale říct, že budoucnost tohoto místa byla 
definitivně zpečetěna už v roce 2003, kdy došlo 
k jeho uzavření,“ uvedl místostarosta Tomáš 
Vokurka.

Zpracovala DH

Mateřské školy města Dobříš z pohledu 
místostarostky města Dagmar Mášové

Předškolní vzdělávání na území města Dobříš 
je zajištěno prostřednictvím tří mateřských škol 
zřizovaných městem a několika soukromými, 
alternativními subjekty. Co se týká speciální 
mateřské školy, město zřizovatelem žádné ta-
kové školy není. Oblast školství má za vedení 
města na starost přímo místostarostka Dagmar 
Mášová.

Kolik dětí nyní navštěvuje městské školky? 
Kolik zaměstnanců v mateřských školách 
města pracuje?
V mateřských školách zřizovaných městem Dob-
říš je aktuálně zapsáno celkem 385 dětí, provoz 
školek zajišťuje celkem 55 zaměstnanců, z toho 
je 34 pedagogů. 

2. MŠ – 112 dětí 
18 zaměstnanců – z toho 11 pedagogů
4. MŠ – 125 dětí 
20 zaměstnanců – z toho 13 pedagogů
5. MŠ – 148 dětí 
16 zaměstnanců – z toho 10 pedagogů

Jak velké finanční náklady putují do zajištění 
chodu mateřských škol města? 
Celkový provozní příspěvek pro MŠ Dobříš je 
3 230 000 Kč. V roce 2020 byl navýšen o část-
ku 239 000 Kč na projektovou dokumentaci na 
adaptaci podkroví 4. MŠ Dobříš.
2. MŠ Dobříš – 1 260 000 Kč (860 000 Kč běžný 
provoz + 400 000 Kč havárie vody)

4. MŠ Dobříš – 1 015 000 Kč
5. MŠ Dobříš – 955 000 Kč

Jaké zásadní investiční či organizační akce 
pro školky ze strany města byly za poslední 
dobu realizované?
V roce 2020 byla realizována v 5. MŠ přístavba 
nového pavilonu se 2 třídami, díky které byla 
navýšena původní kapacita ze 110 dětí na stá-
vajících 166, tedy o 56 dětí. Již v roce 2011 došlo 
k navýšení kapacity 2. a 4. MŠ. 
V čem všem komunikujete s ředitelkami ško-
lek? Respektive jak probíhá spolupráce mezi 
vedením školek a města? Co vše rozhoduje 
město a co si rozhodují samotné paní ředi-
telky?
Poslední osobní společné setkání se všemi ředi-
telkami školek jsme měly před rokem, probíraly 
jsme zápisy a začínající covidovou pandemii. 
Nejčastějším tématem dalších, většinou tele-
fonních hovorů je zajištění provozu v souvislosti 
s covidem-19. Velmi intenzivní komunikace pro-
bíhala na podzim s paní Krejčovou, zástupkyní 
ředitelky Chovanečkové, kdy jsme řešily havárii 
vody poslední prázdninový den. Osobně jsem 
navštívila ředitelky pouze v ředitelnách, nyní 
bohužel není vhodná doba na osobní setkání ve 
větší skupině a návštěva školského zařízení není 
vůbec vhodná. V lednu navštívila 2. MŠ Česká 
školní inspekce, kdy mě na jednáních zastoupil 
p. starosta. K té méně příjemné části spolupráce 
s ředitelkami patří vyřizování komplikovaněj-
ších stížností. Jsou to ale opravdu jednotlivé 
a velmi specifické případy. 
Nyní v době pandemie jsou mateřské školy 
jednou z mála služeb, která funguje téměř 
bez omezení. Učitelky a další zaměstnanci 
školek jsou tak vystaveni nemalému riziku 
nákazy nemocí covid-19. Jak vnímáte tento 
fakt Vy sama a jak město v této době vedení 
školek pomohlo?
Velice si vážím postoje a přístupu ředitelek, kte-
ré zajišťují téměř nepřetržitý provoz mateřských 
školek. Nikdo z nás myslím neočekával, že po 
roce budou stále zavřené školy a budeme mít 
nouzový stav. Moc děkuji všem zaměstnancům 

školek, že nikdo nebyl zbytečně doma, i když 
obavy o zdraví, jak vlastní, tak nejbližších členů 
rodin, prožívá spousta z nich. Navíc před rokem 
opravdu nikdo nevěděl, zda nebude nutné 
s  dětmi trávit celý den v roušce, s ochranným 
štítem a v gumových rukavicích. Školky byly 
uzavřené pouze na nezbytnou dobu a rozpravy 
ohledně uzavření a znovuotevření byly náročné. 
Řešili jsme to jak s ředitelkami, tak v rámci jed-
nání rady města.
Jaké plány ať už investiční, či jiné máte v ob-
lasti mateřských škol do budoucnosti?
Ve 4. MŠ je pro rok 2021 plánovaná oprava te-
rasy a obnova vodovodní přípojky pod terasou 
a do budoucna je v plánu využití podkroví. Plán 
na využití prostor Základní uměleckou školou 
Dobříš se v současné době vzhledem k finanč-
ním nákladům celé akce nebude realizovat.

Mezi plánované investiční potřeby je nutné za-
řadit i požadavek 2. MŠ na renovaci školní zahra-
dy a obnovu venkovního i školního mobiliáře. 
I když to není přímo investice do školky, 2. MŠ se 
dotkne demolice kina v bezprostřední blízkosti 
této školky. Pro děti, pedagogy i rodiče to bude 
náročnější období, ale na oplátku místo ruiny 
vznikne blízko školky kousek zeleně. Bourání 
se neobejde bez hluku a zvýšené prašnosti, tak 
prosím všechny o trpělivost. 

Změna nás po letech čeká také ve vedení 4. MŠ, 
kde od 1. 1. 1995 pracuje v pozici ředitelky paní 
Vaňková. Na jaře budeme vypisovat výběrové 
řízení na pozici ředitel/ředitelka, který/á školku 
povede od září tohoto roku. Doufáme, že nový 
uchazeč/ka bude nejméně tak kvalitní (hlavně 
pracovitý a zodpovědný) jako paní Vaňková. 

Jak se školky zapojují do veřejného života?
Děti přinášejí velkou radost. Pod vedením zku-
šených pedagogických pracovnic se učí písnič-
ky a básničky. Jejich vystoupení dělala radost při 
různých příležitostech nejen seniorům. Vítání 
občánků bývá vždy velmi dojemné, stejně jako 
koledy v podání dětí s hudebním doprovodem. 
Při školní besídce nezůstane jediné oko suché. 
Výtvarné práce vystavují děti ve školce, zdobí 
chodby a šatničky a dělají radost rodičům každý 
den.

Zpracovala DH
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Ředitelky dobříšských mateřských školek říkají: 
Dnešní děti jsou negativně ovlivněny počítači, ale 
jejich chování se v zásadě nemění. Potřebují hodně 
lásky a pocit bezpečí
Březnové číslo Dobříšských listů jsme tematic-
ky věnovali mateřským školám. Brzy se totiž 
rodiče nejmenších dětí budou rozhodovat, 
do jaké školky své dítě dají, a právě informa-
ce z dobříšských školek by jim mohly usnad-
nit rozhodování. Zároveň jsou mateřské školy 
jedním z prvních míst, kde se děti setkávají 
s větším kolektivem svých vrstevníků a začína-
jí opouštět „máminu sukni“, proto bychom na 
jejich význam neměli zapomínat. V neposled-
ní řadě nás k výběru tohoto tématu vedl fakt, 
že v  době pandemie jsou školky a jejich pra-
covníci téměř po celou dobu plně k dispozici 
rodičům i dětem, a jejich práce si tak zaslouží 
nemalou pozornost a respekt. 
Na problematiku provozu školek a dlouholeté 
zkušenosti z této práce jsme se zeptali přímo 
ředitelek dobříšských školek. Zároveň jsme je 
požádali o vyjádření k problematice vedení 
školky v době onemocnění covid-19 a vyjád-
ření k tomu, v čem je jejich školka výjimečná. 
Město Dobříš je správcem celkem tří mateř-
ských škol – 2. MŠ (školka u kina), 4. MŠ (školka 
u čtrnáctipatráku) a 5. MŠ (školka na Větrníku). 
Ve všech těchto školkách pracují ředitelky, 
které za sebou mají dlouholeté zkušenosti 
s vedením kolektivu pracovníků i administ-
rativním zajištěním chodu školy a také řadu 
let práce s dětmi. Pod rukama jim prošly už 
tisíce dětí. Zeptali jsme se proto, jak vidí vý-
voj dětí i školky za dobu své práce. 
„Josef Čapek řekl, že všechny děti bez ohledu na 
to, v jaké době, v jaké zemi a s jakou barvou pleti 
žijí, si rády hrají. Pro všechny děti je nejdůležitější 
hra. To platí do současnosti,“ říká ředitelka 5. MŠ 
Dobříš Jitka Šedivá, která tak výstižně vyjadřu-
je názor ředitelek i z dalších dvou dobříšských 
školek. Všechny se také shodují, že se samo-
zřejmě mění doba, hračky, technické vymože-
nosti i hodnoty lidí a každá generace má svá 
specifika. Dnes jsou děti obklopeny a většinou 
negativně ovlivněny především počítačovou 
technikou. V dobříšských školkách proto usilují 
o to, aby spolu děti komunikovaly přímo a hrá-
ly si společně. Televize, DVD a další podobné 
vymoženosti tady nejsou podporovány a paní 
učitelky se věnují dětem klasickou formou,  

podporují nejrůznější aktivity na rozvoj krea-
tivity, pohybu i přirozeného učení. Moderní 
a rychlá doba s sebou však opravdu přináší 
značné rozdíly oproti letům minulým. Na vy-
jádření paní ředitelky Růženy Chovanečkové 
z  2.  MŠ Dobříš se tak opět shodují všechny 
ředitelky: „Dnešní děti jsou více sebevědomé 
a  nebojácné, jsou fascinovány elektronikou. Jen 
výjimečně mají větší potíže se separační úzkostí 
při nástupu do školky. Na druhou stranu se u dětí 
vyskytují logopedické vady, opožděný vývoj řeči 
a poruchy pozornosti.“ Toto tvrzení pak doplňu-
je konkrétními příklady ředitelka 4. MŠ Dobříš 
paní Monika Vaňková: „Tělesná zdatnost dětí 
je velmi omezená. Většinou neujdou ani malou 
vzdálenost, mají nekoordinované pohyby, jsou 
neobratné a chybí jim přirozený pohyb chůze, 
volné hry v  přírodě – překonávání překážek, 
lezení na stromy atd. Vyjadřovací schopnosti 
dnešních dětí jsou také na velmi malé úrovni. Mí-
vají malou slovní zásobu, a pokud vůbec ve věku 
3–4  let mluví, tak jen jednoslovně. Každoročně 
tak roste počet dětí s mnohačetnými vadami řeči. 
Velký problém pak mají dnešní děti s dodržová-
ním nastavených pravidel, projevuje se nedů-
slednost rodičů ve výchově dětí, roste počet těch 
nezvladatelných dětí, často s diagnózou ADHD.“
Všechny tyto problémy samozřejmě ředitelky 
škol vnímají a ony i další pedagogové se změ-
nám přizpůsobují nejen sebevzděláváním, ale 
v praxi s dětmi uplatňují nové metody práce, 
zařazují chybějící pohybové aktivity, zajišťují 
logopedické a specializované asistenty a v ne-
poslední řadě doplňují vybavení školky o roz-
vojové hračky a pomůcky. 
Nicméně i přes měnící se dobu zůstávají 
i  u  dětí některé věci stejné. „Mění se hračky, 
které procházejí svým logickým vývojem, ale děti 
v  dnešní technicky vyspělé době jsou v zásadě 
stále stejné. Potřebují zejména hodně lásky svého 
nejbližšího okolí, pocit bezpečí a prostor na poví-
dání si o světě kolem nich… Což si musí v první 
řadě uvědomit hlavně rodiče,“ shodují se ředitel-
ky dobříšských školek k tématu. 
Už to bude téměř rok, co svět bojuje s pan-
demií covidu-19. Mateřské školy jsou jako 
jedny z mála podobných institucí v provozu 

téměř bez omezení. Jak vnímáte Vy a Váš 
personál toto své „nasazení“, pomoc od státu 
a města? Co byste pro školku nyní ocenila? 
„Pracovní nasazení v době pandemie covidu-19 
je pro nás všechny velmi náročné. Samozřejmě 
respektujeme a maximálně dodržujeme všech-
na zvýšená hygienická nařízení, mnohdy však 
bohužel ani rodiče nepřispívají ke zvládnutí této 
epidemie, když porušují pravidla,“ říkají ředitelky 
mateřských škol.
Provoz 2., 4. i 5. MŠ Dobříš byl za dobu pande-
mie omezen pouze minimálně. Většina z nich 
už si také prošla povinnou karanténou a někte-
ří pracovníci školek přímo onemocněním co-
vid-19. Přesto si všichni uvědomují, že uzavření 
školek by mohlo velmi zkomplikovat život mla-
dým rodinám i dětem samotným. 
Při první vlně pandemie se do školek dostaly 
díky městu Dobříš a MAS Brdy–Vltava dezin-
fekční prostředky a roušky. Od státu bohužel 
školky nedostaly vůbec nic. Pomoc od státu tak 
vnímá vedení školek jako velmi nedostatečné. 
Podmínky provozu mateřských škol od MŠMT 
jsou navíc takové, jako kdyby se covid-19 
mateřským školám vyhýbal, což není pravda. 
V současné době už jsou navíc veškeré náklady 
spojené se zvýšenou spotřebou dezinfekčních 
prostředků, energií, vody atd. hrazeny z roz-
počtu samotných školek.
„Co bychom tedy ocenili? Kdyby náš stát skutečně 
objektivně posoudil situaci v mateřských školách 
a učinil důrazná opatření. Snížil počty dochá-
zejících dětí tak, aby byl provoz zajišťován pro 
skutečně potřebné, a byla tím omezena zbytečná 
mobilita dětí a rodičů a nebezpečí šíření viru. Zvý-
šil finanční prostředky na proplácení pracovních 
neschopností a na zvýšené nákupy ochranných 
a dezinfekčních prostředků, respirátorů, roušek, 
rukavic, teploměrů apod.,“ říká ředitelka 4. MŠ 
Dobříš paní Vaňková. 
Paní Šedivá z 5. MŠ Dobříš pak dodává, že od 
státu a města by ocenily také více neformální-
ho společenského ocenění za to, co jako ředi-
telky, učitelky, kuchařky i pokojské pro udržení 
chodu mateřské školy dělají.
I v této nelehké době se blíží zápisy dětí do 
mateřských škol. Zkuste říci, v čem je prá-
vě Vaše školka oproti ostatním výjimečná 
a proč by si rodiče měli vybrat pro své děti 
právě ji?
Ředitelka 2. MŠ Dobříš Růžena Chovanečko-
vá: „Jsme mateřská škola s více než padesátile-
tou tradicí. Škola se nachází se ve středu města, 
ale zároveň nedaleko přírody. Má prostornou 
zahradu s  množstvím vzrostlých stromů a nově  

2. MŠ Dobříš školní rok 2018/2019 4. MŠ Dobříš školní rok 2020/2021
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zabudovanými herními prvky, které lákají děti 
k pohybovým aktivitám. Při výchovně vzdělávací 
činnosti se ve zvýšené míře zaměřujeme na hu-
dební rozvoj dětí a estetické dovednosti. Klademe 
důraz na estetiku prostředí a prožívání. Všichni 
učitelé při své práci aktivně využívají hru na hu-
dební nástroje. Dlouhodobě spolupracujeme 
s NFZŽ a městem, a to především při veřejných vy-
stoupeních, i se ZUŠ v Dobříši. Se svými tanečními 
a hudebními vystoupeními navštěvujeme pečo-
vatelský dům i klub seniorů. Pravidelně vyjíždíme 
do pražských divadel na muzikály, navštěvujeme 
koncerty FOK. Škola je výjimečná i svojí výzdo-
bou – velkoformátovými a tematicky nástěnnými 
malbami, které vznikly ve spolupráci s Nadačním 
fondem Zdeňky Žádníkové. Osobně si myslím, že 
jestli dnes něco potřebujeme vedle osobního zdra-
ví a zdraví blízkých, tak je to vzájemná vstřícnost, 

podpora, ohleduplnost, tolerance, co nejvíc úsmě-
vů a drobných radostí. Byla bych ráda, kdyby veřej-
nost chápala, že mateřská škola není místem pro 
hlídání dětí, ale vzdělávací institucí, klíčovou pro 
budoucí vývoj a rozvoj dítěte. Přeji celému kolek-
tivu MŠ, který se neúnavně věnuje dětem, mnoho 
zdraví, osobní radosti a spokojenosti z jejich tolik 
potřebné práce. Děkuji za spolupráci se zřizova-
telem školy a rodiči dětí, moc si toho vážím. Naše 
práce je krásná, radostná a motivující, jak trefně 
vyjádřil Robert Fulghum: Všechno, co opravdu po-
třebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“
Ředitelka 4. MŠ Dobříš paní Monika Vaňko-
vá: „Naprosto nadstandardně se věnujeme všem 
dětem individuálně, pomáháme vyrovnávat jejich 
nesouměrný vývoj, snažíme se o nápravu jejich 
řeči, rozvoj pohybu, rozvoj samostatnosti, a to při 
plnění Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání. V době necovidové nabízí-
me také angličtinu, taneční výchovu, dětský sbor, 
rozvoj výtvarných a pracovních dovedností. Pravi-
delně s dětmi vystupujeme na veřejnosti, účastní-
me se různých soutěží. Pro děti pořádáme mnoho 
výletů, plaveckou výuku, návštěvy kamenných di-
vadel. Pro děti a jejich rodiče pořádáme různé akce 
vzdělávací, besedy s odborníky, zážitkové akce na 
školní zahradě, adaptační programy, besídky, vy-
stoupení atd.“
Ředitelka 5. MŠ Dobříš paní Jitka Šedivá: 
„V naší mateřské škole máme vybudovanou saunu 
a děti se pravidelně jednou týdně saunují. Respek-
tujeme individuální potřeby každého dítěte. Děti 
nenutíme ke spánku po obědě. V této době jim al-
ternativně nabízíme klidové výtvarné a pracovní 
činnosti, volné hry. Naše mateřská škola je umís-
těna v městském sídlišti, avšak blízkost přírodního 
prostředí (lesa a luk) poskytuje dětem možnost 
vycházek a her ve volné přírodě. Do mateřské ško-
ly nezveme žádné lektory a nepořádáme kroužky 
s  mimoškolní náplní, protože veškeré výtvarné, 
hudební i pohybové činnosti realizují učitelky 
s  dětmi během každodenního programu. Před-
školní děti mohou každoročně prožít sedm dní bez 
rodičů ve škole v přírodě. Je pro ně vždy připraven 
pestrý program, který děti natolik zaujme a za-
městná, že na stesk není čas. Pracovat v mateřské 
škole znamená pracovat s lidmi. Nejenom s dětmi, 
jejich rodiči, ale i se širokou veřejností. A o tom, jak 
nás okolí vnímá, jaké vzpomínky, dojmy a pocity 
si ve spojení s námi vytvářejí, rozhoduje chování 
a vystupování každé zaměstnankyně naší mateř-
ské školy. Nekonfliktní, vzájemně se respektující 
kolektiv dvaceti dvou žen má obrovský vliv na 
pohodovou a klidnou atmosféru ve škole. Bez žád-
né z našich pracovnic, bez jejich hezkého vztahu 
k dětem a přístupu k práci by naše mateřská škola 
nebyla tím, čím je.“

Zpracovala DH
zdroj foto: archiv 2. MŠ Dobříš, 

4. MŠ Dobříš a archiv města Dobříš 

Na práci s dětmi je nejkrásnější každodenní dobrodružství, shodují se 
ředitelky soukromých mateřských škol z Dobříše
Na otázku „Co mají na své práci učitelky ze 
soukromých školek nejraději?“ odpovídají 
všechny oslovené shodně: Práce s dětmi je 
inspirující a různorodá. Mnoho energie a po-
zornosti vydáváte, ale spoustu jí pak od dětí 
dostáváte zpátky. Jejich upřímnost, čistá radost 
a bezmezná míra fantazie přinášejí každodenní 

dobrodružství. Nikdy dopředu nevíte, co přine-
se nový den a co děti vymyslí, čím vás překvapí. 
Rozhodně se nemusíte bát žádného stereotypu. 
Každý den je totiž úplně jiný a děti inspiruje 
k objevům, hrám a zkoumání svých hranic. 
V Dobříši najdeme několik soukromých ma-
teřských škol a dětských skupin, které nema-

lou měrou přispívají k pokrytí vzdělávacích 
služeb pro nejmenší děti v našem městě. Ně-
které z nich jsme proto oslovili a zeptali se jich, 
jak fungují. Každá z těchto školek je výjimečná 
a svým způsobem specifická. Rodiče v Dobříši 
tak mají možnost si vybrat opravdu dle svého. 

pokračování na straně 8

MŠ HAPPY FLOWERS, projekt Bacílek

Školní rok 2019/2020, archiv města Dobříš

Lesní komunitní školka
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Tvoříme Dobříš – hlasování spuštěno
Již od 3. 3. 2021 se můžete zapojit do hlasování a podpořit návrh, který právě vás oslovil. 
Po veřejném projednání formou videokonference jsou všechny návrhy, které prošly složitým posu-
zováním a  splnily pravidla participativního rozpočtu, zveřejněny na webových stránkách https://
tvorime.dobris.cz. U každého návrhu je zároveň připraven validační protokol i prezentace navrho-
vatele (pokud si ji připravil). 
Pravidla hlasování letos umožňují vybrat a hlasovat pro více projektů a zároveň je zde možnost udě-
lit i jeden negativní hlas pro návrh, o kterém si myslíte, že by neměl být realizován. Hlasování bude 
ukončeno 4. 4. 2021 ve 22.00 hod. Ve stejný den budou zveřejněny výsledky projektu Tvoříme 
Dobříš 2021, pro který je letos určena částka 2× 100 000 Kč na dva vítězné projekty. Bude tím vy-
braným i váš?
Děkujeme, že s námi z Dobříše tvoříte ještě lepší místo pro život.

Za tým koordinátorů Šárka Krůtová, Pavel Svoboda, Miroslav Sochor 

pokračování ze strany 7
MATEŘSKÁ ŠKOLA HAPPY FLOWERS, s. r. o., 
je jednou z nejdéle fungujících školek u nás. 
Školu založila v roce 2011 Lenka Housková pod 
názvem Česko-anglická školka, pod současným 
názvem pak funguje od roku 2014, je zařazena 
to sítě soukromých škol MŠMT a děti v ní tak spl-
ňují povinné předškolní vzdělávání. Pracuje zde 
kvalifikovaný pedagogický personál a program 
je rozšířený o výuku angličtiny. 
Tato mateřská škola se nachází v 1. patře vily 
s  nadstandardními prostory a velkou zahra-
dou, jež se nachází nedaleko dobříšského 
Mírového náměstí. Škola si zakládá na hodno-
tách typických pro rodinu, kde se jedná s dět-
mi přátelsky a s porozuměním. „Vedeme děti 
k samostatnosti a rozvíjíme u nich jejich vlastní 
osobnost a individualitu, ale zároveň je učíme 
smyslu pro spolupráci a empatii sdílením věcí, 
hraček i pocitů. Povzbuzujeme, podporujeme 
a provázíme děti při získávání nových poznatků 
a vědomostí na základě vlastních prožitků, zku-
šeností a praktických činností pomocí tematic-
ky zaměřených projektů,“ říká ředitelka školky 
Lenka Housková. V současné době navštěvuje 
tuto školku 19 dětí a její kapacita je tak plně 
obsazena.
Jak zvládáte chod školky v době covidu a co 
je pro Vás nejtěžší? 
Nejtěžší pro nás bylo období v březnu a v dubnu 
2020, kdy nikdo nevěděl, co a jak bude. A bylo 
to pro všechny velmi stresující. Podařilo se nám 
však rychle na tuto situaci reagovat a nastavit 

nová pravidla. Posílili jsme personál, vypustily 
se veškeré akce mimo MŠ atd., tak aby naše děti 
byly co nejvíce v bezpečí. V současné době zvlá-
dáme vše bez problému.
Jaké mají v současné době rodiče dávající 
dítě do Vaší školky požadavky? 
Rodičům našich dětí záleží především na indi-
viduálním přístupu a na tom, že se o jejich děti 
stará kvalifikovaný pedagogický personál. Dů-
ležitý je pro ně také náš program s rozšířenou 
výukou angličtiny a naše prostory s vlastní za-
hradou. 

Dětská skupina ČÁP-DOOSAN vznikla v Dob-
říši v roce 2013 a byla vybudována v partnerství 
se společností Bobcat Doosan. Celkem již exis-
tuje v našem regionu 5 skupin a jejich kapacita 
je vždy 12 dětí. Zájem rodičů však každoročně 
převyšuje možnosti této organizace, také pro-
to byla v loňském roce otevřena nová skupina 
v Běštíně u Hostomic a pracuje se také na dalším 
zařízení v sousedství dětské skupiny Žlutý ČÁP 
v Budínku. 
Jako zařízení poskytující služby péče mohou 
dětské skupiny ČÁP být v provozu i v době pan-
demie. „Nároky na provoz a hygienu jsou zvýšené, 
ale s tím jsme se už od jara naučili žít. Náročná, 
pro rodiče i pro nás, jsou například omezení vstu-
pu do budovy při předávání dětí. A samozřejmě 
nepříjemným strašákem je stále hrozící možnost 
karantény a dočasného uzavření provozu,“ říká 
koordinátorka a personalistka organizace ČÁP 
paní Magdaléna Jíra. 

Co je důležité pro rodiče dětí navštěvujících 
Vaše dětské skupiny? 
Rodiče mají o naše služby zájem především na 
základě dobré zkušenosti či referencí od zná-
mých. Vnímáme, že je pro ně zejména důležitý 
individuální přístup a menší kolektiv, příjemné 
respektující prostředí, kvalitní personál pečující 
o děti, tvořivý a podporující program, lokalita 
a pobyt v přírodě (zahrada, blízkost lesa apod.), 
stále větší požadavky jsou i na zdravou stravu.

JSEM LESEM – lesní komunitní škola a její Les-
ní klub pro předškolní děti je nyní v polovině 
třetího školního roku. Jeho specifikum spočívá 
především v důrazu na vzdělávání v celoročním 
každodenním kontaktu s přírodou s důrazem 
na udržitelný rozvoj. „Cílem pobytu dětí v přírodě 
je vzdělávání, ale také uvědomění si základních 
podmínek k životu na Zemi reálnou zkušeností,“ 
říká vedoucí školky paní Barbora Pecháčková 
Uchytilová. 
Zázemím školky jsou dvě mongolské jurty, ve 
kterých je i v zimě dětem teplo a v létě je chrání 
před horkem. V tuto chvíli zde mají jednu třídu, 
ve které jsou dvě volná místa. 
Dobu pandemie tady zvládají i díky tomu, že 
jsou členy organizace Asociace lesních mateř-
ských škol. Mají tak stále aktuální informace 
o všech změnách, které se týkají přímo lesních 
škol a školek. Zároveň sdílí v této době zkuše-
nosti s ostatními lesními školkami a paní Pe-
cháčková si chválí i výbornou spolupráci s rodiči, 
kteří respektují opatření, která průběžně zavádí.    
Lesní školka je velmi specifická. Jak fungu-
je spolupráce s rodiči dětí a jací rodiče Vaši 
školku vyhledávají?
Naše lesní školka funguje hodně na úzkém kon-
taktu s rodiči. Společně hledáme cesty k tomu, 
aby děti u nás byly spokojené, abychom jim 
pomohli rozvíjet se v souladu s jejich potřebami 
a možnostmi. Děti u nás mají více volnosti, kte-
rá se ale pojí s učením se vlastní zodpovědnos-
ti. Část dne trávíme s dětmi za každého počasí 
venku, kde mají hodně volného pohybu, což je 
v předškolním věku jejich základní potřeba. Děti 
lesním školkám svěřují z větší části rodiče, kteří 
hledají specifický způsob vzdělávání. Dnes už 
asi nikdo nepochybuje o tom, že pobyt v zeleni 
má blahodárný účinek na lidské zdraví po všech 
stránkách. Dle mé zkušenosti vyhledávají lesní 
školky rodiče, kteří se snaží hledat nové mož-
nosti, nové cesty pro své děti, aby byly schopné 
být šťastnými bytostmi a byly v souladu se se-
bou i s prostředím, ve kterém žijí. 

Zpracovala DH
zdroj foto: archiv MŠ HAPPY FLOWERS, s. r. o., 

dětské skupiny ČÁP-DOOSAN 
a archiv lesní komunitní školky

TVOŘÍME
DOBŘÍŠ

Máte nápad, jak zvelebit, 
doplnit veřejné prostranství ve městě? 

Co zlepšit v okolí vašeho obydlí?

Podejte návrh projektu do 3. ročníku 
participativního rozpočtu. 

Do ��. ledna ���� 

Více informací na www.mestodobris.cz 
nebo https://tvorime.dobris.cz

Na práci s dětmi je nejkrásnější každodenní dobrodružství, shodují se 
ředitelky soukromých mateřských škol z Dobříše

Dětská skupina ČÁP-DOOSAN
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Sociální odbor v Dobříši je stejně jako v ji-
ných městech pomyslným strašákem mezi 
lidmi. Tzv. „sociálka“ u většiny veřejnosti vy-
volává nepříjemné pocity a mnoho mylných 
představ. Práce sociálního pracovníka však 
patří mezi psychicky velmi náročné profese, 
už jen proto, že se úředníci velmi často se-
tkávají s  občany všech věkových kategorií 
v nepříjemných životních situacích a nabízejí 
pomoc na společném řešení problému. U se-
niorů to bývá nejčastěji pomoc s podáním 
žádosti o byt zvláštního určení. Pro tyto účely 
má město dva domy – na Dukelském náměstí 

a v ulici Pražská. Na základě provedeného so-
ciálního šetření dává sociální odbor radě měs-
ta vyjádření k přidělení bytu. Aktuálně nabízí 
sociální pracovnice pomoc s  registrací na oč-
kování proti covidu-19. 

OSPOD poskytuje ochranu nezletilým dětem. 
Významnou činností zaměstnanců OSPOD je 
zastupování dětí v soudních řízeních při úpravě 
jejich výchovy a výživy, zajištění péče o ně v pří-
padě, kdy rodiče nemohou nebo nechtějí, sledo-
vání dodržování práv dětí a zjištění jejich potřeb 
v  pěstounské péči nebo ústavní výchově apod. 

Představujeme vám Městský úřad Dobříš 
– sociální odbor
Milí občané,
v minulých číslech Dobříšských listů jsme vám představili oddělení tajemníka a odbor místního 
rozvoje Městského úřadu Dobříš. Tentokrát se budeme věnovat sociálnímu odboru, který – po 
úvodní praxi ve správním odboru – vede již 25 let Mgr. Věra Fárová.
Na sociálním odboru městského úřadu pracuje celkem devět zaměstnanců – vedoucí, pracovník 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) se zaměřením na kurátora pro děti a mlá-
dež, čtyři pracovnice OSPOD se zaměřením na opatrovnictví, pracovnice OSPOD se zaměřením 
na náhradní rodinnou péči a dvě terénní sociální pracovnice.

K aktuální situaci vedoucí sociálního odboru 
Mgr.  Věra Fárová dodává: „Epidemická situace 
se negativně odráží v rodinných vztazích, proto 
OSPOD neustále apeluje na rodiče, aby se snažili 
domluvit na všech potřebných záležitostech dětí, 
nezatěžovali soud a OSPOD, ale hlavně své děti.“ 
Sociální odpor úřadu spolupracuje se státními 
i nestátními organizacemi poskytujícími sociální 
služby. Mezi nejvýznamnější patří Charita Starý 
Knín, MAS Brdy–Vltava, Stéblo a CPKP (Cent-
rum pro komunitní práci střední Čechy). 
Rada města Dobříše umožnila na základě pod-
nětu sociálně-zdravotní komise v mimořád-
ných případech využití finančních prostředků 
na pomoc občanům v krizové situaci. Vedoucí 
sociálního odboru může pro takové případy 
využít ročně částku do souhrnné výše 12 tis. Kč 
(např. na proplacení jízdného, na nákup po-
travin). „V roce 2020 z rozpočtu tato částka čer-
pána nebyla, zejména díky tomu, že se podařilo 
hospitalizovat osoby ohrožené na zdraví i životě 
známé z ulic města. Začátkem letošního roku 
byla část finančních prostředků použita na úhra-
du testů na covid-19 u manželů, kterým sociální 
odbor zajistil hospitalizaci ve zdravotnickém za-
řízení. Jednalo se o ubytované, kterým stejně jako 
ostatním v ubytovně na Větrníku nebyla prodlou-
žena smlouva z důvodu plánované rekonstrukce 
objektu a nebyli ochotni spolupracovat na řeše-
ní své situace, nabízené kontakty odmítali. I na 
tomto případu se ukazují názorové rozdíly ve 
společnosti. Jedna část občanů považuje nabí-
zenou pomoc sociálního odboru občanům bez 
přístřeší za potřebnou a žádoucí, druhá část kri-
tizuje zneužívání dávek hmotné pomoci, šíření 
nemocí, zápach,“ upřesnila vedoucí sociálního 
odboru paní Fárová.

Kanceláře sociálního odboru Městského 
úřadu Dobříš najdete na adrese Mírové ná-
městí čp. 75 v 1. patře. Mimo výše uvedené 
činnosti jsou tu jeho pracovníci pro občany 
také v oblasti poradenství. Sociální pracovníci 
pomohou konkrétní osobě s celkovou orienta-
cí v otázce čerpání sociálních dávek, vysvětlí, 
co je třeba mít vyřízené, kde to vyřídí a jak je 
třeba postupovat. Důležité informace a kon-
takty naleznete také na webu města.

Zpracovala DH

Kotlíkové dotace v roce 2021
Kotlíkové dotace jsou i v roce 2021 nadále 
otevřeny pro podnikatelské subjekty, jako 
jsou kraje, obce, příspěvkové organizace, vyso-
ké školy, veřejnoprávní instituce aj. Žádosti se 
mohou posílat minimálně do března roku 2021.

Kotlíkové dotace pro fyzické osoby se budou 
stále vyřizovat i v roce 2021 pro ty, kteří již 
mají vyplněnou platnou žádost o dotaci. 
Co  se týče NOVÝCH žádostí v roce 2021, tak 
ve Středočeském kraji jde stále žádat. Záleží 
nicméně na financích uvolněných vládou pro 
tyto účely.
Podrobné informace a návod „Jak vyplnit elek-
tronickou žádost“ jsou uveřejněny na webových 
stránkách Středočeského kraje v sekci kotlíko-
vých dotací (https://www.kr-stredocesky.cz/
web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu//kotliko-
ve-dotace-2019-2023).
Už teď víme, že se chystá program s prav-
děpodobným názvem „Energetické úspo-
ry a  obnovitelné zdroje energie“, který se 
bude zabývat snižováním energetické ná-
ročnosti domů a podporovat ho. Podle nej-
novějších zpráv kotlíková dotace bude oprav-
du pokračovat.

Celý program OPŽP 2021–2027 má být schvá-
len nejpozději počátkem druhého pololetí 
2021, takže s vyhlášením nového kola dotací na 
výměnu starých kotlů na pevná paliva lze počí-
tat nejdříve na konci tohoto roku.
Také pamatujte: Od září roku 2022 nebude 
podle platného zákona o ochraně ovzduší v  ČR 
možné provozovat v domácnostech staré neeko-
logické kotle 1. a 2. emisní třídy. Pokud si nejste 
jisti, zda se legislativní změny vztahují i  na váš 
kotel, stačí nahlédnout na výrobní štítek nebo 
do dokumentace, kde najdete označení emis-
ní třídy. Když není možné údaj dohledat, kotel 
s největší pravděpodobností nevyhovuje a měli 
byste začít řešit výměnu. V případě porušení 
a  dalšího používání nevyhovujícího kotle vám 
může hrozit pokuta až 50 tis. Kč.

Odbor výstavby 
a životního prostředí
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Město Dobříš hledá nového strážníka městské policie
Město Dobříš, zastoupené starostou, vyhlašuje 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
„strážník / čekatel městské policie“.
Hlavní pracovní náplň: Zabezpečování míst-
ních záležitostí veřejného pořádku a plnění dal-
ších úkolů podle zákona o obecní policii nebo 
podle zvláštních zákonů. Městská policie:
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a ma-

jetku;

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského 
soužití;

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vy-
hlášek a nařízení města;

d) podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo 
zvláštním zákonem na dohledu na bezpeč-
nost a plynulost provozu na pozemních ko-
munikacích;

e) podílí se na dodržování právních předpisů 

o  ochraně veřejného pořádku a v rozsahu 
svých povinností a oprávnění stanovených 
tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření 
k jeho obnovení;

f ) podílí se na prevenci kriminality ve městě;
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na 

veřejných prostranstvích ve městě;
h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání je 

v působnosti města;
i) poskytuje za účelem zpracování statistických 

údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje 
o obecní policii.

Pracovní poměr: Po uplynutí zkušební doby a/
nebo získání osvědčení MV pracovní poměr na 
dobu neurčitou.
Místo výkonu práce: Dobříš a okolí.
Platová třída:
• 8 (podle praxe 18 300 Kč – 26 830 Kč) – strážník
• 5 (podle praxe 14 660 Kč – 21 370 Kč) – čekatel
Osobní ohodnocení: Po uplynutí zkušební doby 
podle dosahovaných výsledků.
Možný nástup: Od 10. 5. 2021, nebo dle do-
mluvy.
Termín pro podání přihlášek: 31. 3. 2021 do 
14.00 hod.
Písemnou přihlášku spolu s požadovanými do-
kumenty zasílejte na adresu Městský úřad Dob-
říš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš tak, aby ji 
vyhlašovatel obdržel nejpozději 31. 3. 2021 do 
14.00 hod. Obálku označte heslem: „Výběrové 
řízení – strážník / NEOTVÍRAT“.

Více informací a přihlášku naleznete na 
webových stránkách města www.mestodob-
ris.cz v sekci O Dobříši – Výběrová řízení na 
zaměstnance.
Bližší informace poskytne také Milan Krejčí, veli-
tel Městské policie Dobříš, nebo strž. Alena Ko-
vaříková, zástupkyně velitele, na tel. 318 533 391
či 602 370 677 nebo e-mailu mestska.policie@
mestodobris.cz.

Mobilní dětské dopravní hřiště v Dobříši
Město Dobříš bude mít na 5 let vypůjčené mo-
bilní dětské dopravní hřiště.
Dopravní hřiště bude sloužit převážně k výuce 
dopravní výchovy pro základní a mateřské školy. 

V odpoledních hodinách je možné dopravní 
hřiště využít pro školní družiny, pro realizaci vol-
nočasových kroužků, odborných seminářů pro 
střední školy, případně pro výuku či zážitkové/

Městská policie Dobříš a rok s covidem
Rok 2020 byl rokem atypickým a zároveň nelehkým nejen pro dobříšské strážníky. Výkon služby 
v rouškách, ochranných pomůckách či zcela nové úkoly plněné v souvislosti s pandemií covidu-19. 
I přes uvedené skutečnosti však strážníci i v tomto nelehkém období plnili své standardní úkoly 
a odvedli opravdu velký kus práce. A jak to tak vypadá, situace se zásadně nezmění ani v tomto roce. 
Přestože je snahou strážníků Městské policie Dobříš zaměřovat se především na bezpečnost občanů 
a veřejný pořádek, je zákonnou povinností městské policie řešit oznámení a požadavky občanů, což 
samozřejmě zásadním způsobem ovlivňovalo výslednou činnost. V duchu posledních let lze zjed-
nodušeně vztáhnout výkon služby také na řešení dopravy, zajištění kontrolní činnosti k dodržování 
záležitostí veřejného pořádku a k zajištění bezpečnosti v našem městě. Naše činnost v tomto období 
se mimo jiné odvíjela právě dle situací, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a vládou přijatý-
mi krizovými opatřeními proti šíření koronaviru. 

Zapsala strž. Alena Kovaříková, zástupkyně MP Dobříš 

projektové aktivity volnočasových organizací. 
Dopravní hřiště bude umístěno na ploše zim-
ního stadionu v době, kdy se na něm nebude 
bruslit.

Dětské dopravní hřiště je plocha, která je ur-
čena k dopravní výchově dětí. Na této ploše je 
umístěna zmenšená modelová síť silnic, ulic 
a  chodníků s různými dopravními značkami 
a  světelnými semafory. Dětské dopravní hři-
ště se používá zejména pro školy a děti si zde 
mohou osvojit základy dopravní výchovy, ale 
dopravní hřiště může být přístupno také veřej-
nosti. Na dopravním hřišti je možné například 
využít koloběžky či jízdní kola dětí. Výuka může 
probíhat také bez vozidel tak, že děti, které 
představují vozidla, se po vozovce pouze pro-
cházejí či probíhají.
Standardy dopravního vzdělávání počítají s tím, 
že základy pravidel silničního provozu by si dítě 
mělo osvojit v ideálním případě nejpozději do 
10 let věku, odkdy smí samostatně jezdit po po-
zemních komunikacích na jízdním kole. 
Mobilní dětské dopravní hřiště bude městu 
Dobříš bezplatně zapůjčeno od Ministerstva 
dopravy (oddělení BESIP – bezpečnost silniční-
ho provozu). Děkujeme. 

Mgr. Eva Přibylová, 
manažerka prevence kriminality

zdroj foto: archiv města Dobříš 
Akce Dopravní hřiště 2017
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Aplikace „Hlášení závad“ je nově jednotná 
s aplikací „Hlášení rozhlasu“
Vážení občané,
dovolujeme si vás informovat, že aplikaci „Hlášení závad“ od společnosti T-mapy jsme přestali využí-
vat zejména z důvodu přechodu na jednotnou aplikaci „Hlášení rozhlasu“ od společnosti Urbitech.
Výhody jednotné aplikace „Hlášení rozhlasu“
Nyní máte možnost hlášení místního rozhlasu a další důležité zprávy včetně krizových zpráv dostá-
vat přímo na váš e-mail anebo SMS. Stačí, když si v aplikaci sami přednastavíte, jaké informace a jak 
často chcete dostávat. 
Ve stejné aplikaci tak můžete hlásit podněty úřadu – opravy silnice, osvětlení, nepořádku, černé 
skládky, návrhy na zlepšení, vysázení zeleně, zprovoznění cyklostezky apod.
To vše v rámci jedné služby máte k dispozici na adrese: https://hlaseni.mestodobris.cz/.
Mimo jiné jsme tím také, v této náročné době, uspořili provozní výdaje města. Věříme, že tato aplikace 
je více než plnohodnotnou alternativou. 
V případě technických potíží nebo nejasností s formou využití se prosím obraťte na Turistické infor-
mační středisko Dobříš.
Více informací naleznete také na webu města: http://mestodobris.cz/.

Za Městský úřad Dobříš informuje Petr Oplíštil, oddělení tajemníka

Harmonogram blokového čištění ulic pro rok 2021
DOKAS Dobříš, s. r. o., a město Dobříš si dovo-
lují oznámit, že bude provedeno blokové čištění 
ulic ve městě Dobříš.

1. duben – čtvrtek
Mírové nám., B. Němcové, J. Wolkra, Za Branou, 
Přemyslova, Mládeže, Nová, Tyršovo nám., Já-
chymovská, Hornická, Družstevní
7. duben – středa
28. října, L. Kopáčka, Lidická, Na Nábřeží, A. Dvo-
řáka, Vančurova, nám. Svobody, Na Trávníkách
9. duben – pátek
Příkopy, Příkrá, Mostecká, Zahradní, Lomená, 
Dlouhá, Part. Svobody, Trnovská
12. duben – pondělí
Fričova, Školní, Za Poštou, nám. Komenského
14. duben – středa
Dukelské nám., Žižkova, Na Lukách, U Slovanky, 
Plk. B. Petroviče, Bořivojova (+ příčné ulice)
16. duben – pátek
Hálkova, Zborovská, Dělnická, U Plovárny, Na Kole, 
Okružní (+ příčné ulice)
19. duben – pondělí
V Lipkách, B. Smetany, Husova, Tylova, U Slávie, 
Mánesova
21. duben – středa
Anenská, Lesní, Fr. Průši, Na Chmelnici, Jiráskova, 

V Zahradách, Karnetova zahrada, Polní, Na Ta-
rásku
23. duben – pátek
Za Pivovarem, Přímá, U Pilského potoka, Malé 
Paseky, Na Ligruse, U Ovčína
26. duben – pondělí
Rukavičkářská, Březová, Nad Papežem, K Vodár-
ně, Jeřábová, Jasmínová, Průmyslová
27. duben – úterý
Šeříková, Růžová, Azalková, Lípová, Javorová, 
Nad Prachandou, Dubinské Kaštánky, Krásný Ži-
vot, Modřínová, Bezová, Smrková
29. duben – čtvrtek
Bratří Čapků, Loukotova, K Oboře, Na Vlašce, 
Trnková, Šípková, Balabánova
30. duben – pátek
Na Čihadlech, Pleskotova, Werichova, Scharto-
va, Brodecká, Brdská, Západní, Luční, Úvozová

Žádáme občany, aby ve shora uvedených ter-
mínech odstranili svá vozidla z komunikace,
a to v době od 6.00 do 15.00 hodin.
V případě nedodržení těchto pokynů může 
být vozidlo na náklady majitele odtaženo.
Děkujeme za spolupráci.

Ing. Adam Šauer, 
jednatel společnosti

Svoz odpadů ze zahrad 
ve městě Dobříš 
DOKAS Dobříš, s. r. o., a město Dobříš si do-
volují oznámit, že bude proveden svoz odpadů 
ze zahrad (tráva, větve stromů a keřů) ve městě 
Dobříš.

Odpad bude odvezen na náklady města za 
dále uvedených podmínek:
– odpad musí být uložen do kontejnerů přista-

vených výhradně za tímto účelem
– odpad nesmí obsahovat jiné druhy odpadů 

mimo odpadu zeleně
– odpad smí být uložen do určených nádob pou-

ze v den sběru odpadů ve stanovený čas
– odpad nesmí být uložen v pytlích a musí být 

roztříděn na větve a kompostovatelný odpad 
(tráva, zbytky rostlin atd.)

Dny sběru odpadů a seznam sběrných míst 
pro oblasti:
sobota 20. 3. a 17. 4. 2021,  8.00–15.00 hod.
•  sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš 
 (ul. Na Chmelnici)
•  křižovatka ul. Husova a V Lipkách
•  křižovatka ul. Žižkova a Přemyslova
•  u „Papežanky“ – ul. Dělnická
•  křižovatka ul. U Ovčína a Na Ligruse
•  parkoviště v ul. Na Zlaté stezce 
 (nad „Pentagonem“)
•  ul. Na Nábřeží (u Prokopovy zahrady)

sobota 27. 3. a 24. 4. 2021,  8.00–15.00 hod.
•  sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš 
 (ul. Na Chmelnici)
•  křižovatka ul. Čs. armády a Polní
•  křižovatka ul. Hálkova a Okružní
•  křižovatka ul. Nad Prachandou a Dubinské 

Kaštánky
•  křižovatka ul. K Vodárně a Nad Papežem
•  Parkoviště – Sport klub Vlaška
•  křižovatka ul. Part. Svobody a Dlouhá

Veškeré „hromádky“ zeleného odpadu v uli-
cích budou považovány za černou skládku. 
Původci černé skládky může být uložena po-
kuta ve výši dle zákona.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši spo-
lupráci. 

Ing. Adam Šauer, jednatel společnosti

Využívejte možnost on-line objednávání na přepážky 
s vyvolávacím systémem Městského úřadu Dobříš

http://rezervace.mestodobris.cz
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Minisčítání 2020

Naše škola se zapojila do akce Českého stati-
stického úřadu, která se jmenuje Minisčítání. 
Žáci ve věku 9 až 15 let si během ní osvojí zá-
kladní principy sběru, zpracování a využívání 
statistických dat. Projekt Minisčítání vznikl jako 
doprovodná vzdělávací akce v rámci informač-
ní kampaně ke Sčítání, lidu, domů a bytů 2011. 
Jedním z hlavních cílů Minisčítání 2020 byla 
tedy nejen popularizace statistiky, ale i přiblí-
žení celospolečenského významu blížícího se 
cenzu. 
Do projektu se zapojilo 88 žáků 4. a 5. ročníku 
naší školy. Žáci vyplňovali dotazník, který se tý-
kal jejich života od základních informací přes 
otázky týkající se třídění odpadu až po jídlo, 
a dotazník se také dotkl důvěry a zvyků, které 
dodržují.
Výsledky průzkumu jsou v mnohých oblas-
tech velmi překvapující a potěšující. 76 % žáků 
v okrese Příbram odpovědělo, že nejdůležitější 
pro ně je rodina a většina jako svůj vzor uvedla 
rodiče. Velmi potěšující je zajisté i zjištění, že 
více než polovina dotazovaných přečte ročně 
více než čtyři knížky, a ani prací v domácnosti 
se nebojí. Do školy chodí většina školáků pěšky 
a cestovat by chtěli nejraději po Evropě, ale ně-
kteří by se odvážili i do vesmíru.
Děkujeme všem žákům, kteří se Minisčítání 
účastnili. 

Mgr. Petra Šorfová,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Úspěchy školní družiny

Do celorepublikové výtvarné soutěže projektu 
Markétina dopravní výchova, kterou organizo-
vala Policie České republiky, se v listopadu 2020 
zapojili také žáci školní družiny Slunečnice. Úko-
lem soutěže bylo namalovat obrázek na téma 
Ulice není hra. Vítězem krajského kola se stal 
žák Vasyl Tafii ze třídy 3.B, který ve školní družině 
namaloval nejhezčí obrázek. Protože současná 
epidemická situace nedovoluje osobní setkání, 
výherce obdržel dopis, diplom a balíček plný 
krásných cen. Vasylovi moc blahopřeji a děkuji 
za reprezentaci školy.
V lednu se pak pět žáků ze třídy 3.B z odděle-
ní ŠD Slunečnice zapojilo do výtvarné soutěže 
Mladí designéři 2020 organizované společností 
ŠKODA AUTO, a. s. Se svým „Karavanem budouc-
nosti“, který byl perfektně vytvořený a nechybě-
lo mu ani vnitřní vybavení, udělaly děti velký 
dojem. Bohužel kvůli současné epidemické si-
tuaci nemohla být soutěž dokončena a vyhod-
nocena, přesto děti obdržely za svůj nápaditý 
výrobek malé dárečky značky Škoda. 

Blahopřeji dětem k dalšímu pěknému ocenění 
a už se těším na příští zajímavé akce, do kterých 
se budeme moct zapojit.

Tereza Hejnová

ŠKOLY

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35: Komunikace se žáky probíhá 
i do pozdních večerních hodin

Již řadu měsíců se pohybujeme ve formě vzdě-
lávání žáků základní školy, která zde předtím ne-
byla, a ani školský zákon s touto formou do po-
loviny roku 2020 nepočítal. Distanční výuka je 
„novorozeně, které rychle muselo dozrát téměř 
do stadia dospělosti“, a to především snahou 

pedagogů, kteří se s touto formou „za provozu“ 
seznamovali a uváděli ji do pedagogické praxe. 
Naše škola zvolila jednotnou vzdělávací platfor-
mu G Suite. 
V současné době je každý z pedagogů vybaven 
přenosnou technikou, umožňující synchronní 
(on-line) distanční výuku. Žáci mají stanoven 
pevný rozvrh hodin distanční výuky. Obsah 
hodin (synchronní a asynchronní výuky) je pro 
žáky stanoven vždy na celý týden dopředu. Nad 
rámec jsou žákům umožněny on-line konzulta-
ce v předem stanoveném dni a čase. Komuni-
kace se žáky však probíhá často až do pozdních 
večerních hodin včetně víkendů.
Sociální kontakt žáků a třídních učitelů je udržo-
ván pomocí třídnických on-line hodin. Žákům, 
kteří neměli potřebné technické vybavení, bylo 
základní školou zajištěno. Žákům, kteří měli pro-
blém s konektivitou, bylo zajištěno bezplatné 
„rychlé připojení“ k internetu na několik měsí-

ců zdarma. Pro žáky, kteří přesto mají problém 
s touto formou výuky, existuje individuální 
doučování přímo v budově školy formou 1 + 1 
(žák + pedagogický pracovník). Příprava žáků 
9. ročníku na přijímací zkoušky byla zahájena již 
v září roku 2020 a nadále pokračuje pravidelnou 
formou on-line přípravy v rámci školního klubu.
Pro třídy 1. a 2. ročníku, které pokračují v pre-
zenční formě výuky, je zajištěn pobyt v ranních 
i odpoledních homogenních skupinách školní 
družiny. Všichni žáci školy (v distanční i prezenč-
ní formě výuky) se mohou stravovat ve školní 
jídelně. 
Žákům děkuji za vytrvalost a odpovědný přístup 
k výuce a rodičům a prarodičům žáků přeji „pev-
né nervy“ a mnoho sil do dalších dnů (týdnů) di-
stanční výuky. Svým kolegům z pedagogického 
sboru i dalším pracovníkům naší školy se klaním 
a vzdávám hold za jejich práci a stálou energii. 

Mgr. Jaroslav Motejlek, ředitel školy
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Kvak a Žbluňk jsou kamarádi
Přestože byla v lednu divadla zavřená, my žáci 
prvních a druhých tříd jsme navštívili divadelní 
představení Divadla v Dlouhé. Herci divadla nás 
prostřednictvím elektronické techniky navštívili 
přímo ve škole. Paní učitelky si pro nás připravi-
ly od rána projektový den Divadlo. Nakupovali 
jsme vstupenky, podívali se do zákulisí divadel, 
seznámili se s herci, režiséry, kulisáky a kostýmy. 
Celý projekt byl zakončen divadelním předsta-
vením Kvak a Žbluňk jsou kamarádi. Přestože 
hledištěm byla třída a jevištěm promítací plát-
no, vše se nám velice líbilo. A také jsme díky ro-
dičům, kteří nám zaplatili vstupenky, podpořili 
divadlo. Těšíme se na další představení!

Žáci prvních a druhých tříd

Tvoříme i v době distanční výuky
V půlce listopadu začali naši žáci pracovat v ho-
dinách výtvarné výchovy na 9. ročníku komikso-
vě-výtvarné soutěže pořádané Centrem vizuální 
historie Malach při Matematicko-fyzikální fakul-

tě Univerzity Karlovy. Tato soutěž byla vypsaná 
pro studenty a žáky všech typů škol (od mateř-
ských škol až po vysoké školy). 

Zadáním bylo vytvořit komiks na základě vyprá-
vění pamětníků 2. světové války, jejichž nahrávky 
se nacházely v archivu USC Shoah Foundation 
(The Institute for Visual History and Education). 
1. nahrávka – délka 2:11:44 – Jan Orlík, narozen 
1919 v Praze, po okupaci Československa uprchl 
do Polska, kde vstoupil do československé ar-
mády a přes Švédsko odjel do Velké Británie. Bo-
joval u Dunkerque a po válce se vrátil do vlasti.
2. nahrávka – délka 3:09:15 – Jaroslav Kraus, na-
rozen 1922 v Praze, přežil ghetto Terezín a tábo-
ry Osvětim-Birkenau, Buchenwald a Meuselwitz.
Z těchto dvou nahrávek si žáci mohli vybrat 
osud autora, který chtěli ztvárnit. Na soutěži 
pracovali žáci VI.A, VI.B a VII.A. Do nejužšího vý-
běru se dostalo celkem sedm žáků a jejich práce 
putovaly do Ústavu formální a aplikované ling-
vistiky MFF UK Praha.
Dne 21. 1. 2021 jsme obdrželi radostnou zprá-
vu, že naše žákyně Veronika Hermannová 
(VII.  ročník) se umístila na 1. místě v kategorii 
základních škol.
Naší motivací k účasti v této soutěži bylo nejen 
toto silné a citlivé téma, ale i účast na takto pres-
tižní celosvětové soutěži. Vybraná díla vítězů 
předchozích ročníků byla například vystavena 
při příležitosti galavečera USC Shoah Founda-
tion Ambassadors for Humanity v Los Angeles.
Všem zúčastněným a vítězce gratulujeme!

Učitelka výtvarné výchovy Mgr. Adéla Zbíral

Dějepis, informatika i tělesná  
výchova on-line a kreativně

Pod rukama našich šesťáků vznikají v rámci 
hodin dějepisu originální díla. 
Mumie, faraoni, Nil, pyramidy, kočky, malby, hie-
roglyfy. Téma starověkého Egypta zpracovali žáci 
6. ročníků kreativní formou a s fantazií. Pustili se 
do stavby pyramid nebo výroby plakátů. Kromě 
učebnice a dalších zdrojů informací tak vzali do 
ruky i pastelky, nůžky, pravítko nebo lepidlo. Kaž-
dý autor pojal své dílo plné zajímavých postřehů 
o životě starověkých Egypťanů po svém, a tak se 
zrodila plejáda velmi originálních výtvorů. Pro-
hlédnout si je můžete na www.2zsdobris.cz.

Mgr. Ivana Kropáčková Štroufová
pokračování na straně 14

Leden a únor očima ředitelky 2. ZŠ Dobříš

Pro náhodného kolemjdoucího to může vypa-
dat, že 2. ZŠ je uzavřená a nikdo uvnitř není. 
Opak je pravdou. 
Areál školy je sice uzavřený, ale jen proto, že dle 
pokynu MŠMT nesmí do areálu vstupovat třetí 
osoby. Rodiče tedy předávají své děti u vcho-
du/branky do školy a odtud si je také odvádějí. 
V provozu jsou ale stále 1. a 2. třídy a třída pro 
děti záchranářů, lékařů, sestřiček, kde se tyto 
děti učí s pomocí paní vychovatelek, ale mají 
zde také další zajímavé vyžití. Funguje také škol-
ní jídelna, a to pro děti ve škole, ale i pro všech-
ny naše žáky, kteří jsou na distanční výuce. Paní 
kuchařky vaří výborně a ve středu jsou již pra-
videlně na výběr dvě jídla. Ze školy také vysílá 
on-line hodiny část pedagogů, kteří využívají 
interaktivní tabule a také si do některých hodin 
zvou individuálně své žáky, kteří potřebují jejich 

podporu. Asistenti pedagoga, kterých máme 
šestnáct, pracují ve škole po celý týden s žáky, 
kteří potřebují pomoc a doplnění učiva. Probí-
há také doučování a čtenářské kluby, které jsou 
hrazeny ze státního rozpočtu. 
Osobně si velmi vážím práce našich učitelů, kte-
rá v době distanční výuky nezačíná a nekončí. 
Denně pracují u počítačů nejen s žáky on-line, 
ale také při přípravě svých hodin, přípravě 
i opravách prací žáků, komunikují s žáky i rodiči, 
někteří docházejí pravidelně do školy a společ-
ně s asistenty se věnují žákům, kteří jejich po-
moc potřebují. 
Snažíme se dodržovat metodický pokyn MŠMT 
a nepřetěžovat žáky, a tedy ani vás, naše rodiče, 
kteří jste už od loňského roku v podstatě také 
žáky naší školy a společně s námi se věnujete 
při své práci i dětem v době jejich výuky. Dělíme 
dle doporučení hodiny na on-line (což je polo-
vina výukových hodin kromě výchov) a offline, 
kdy žáci zpracovávají zadané úkoly v jimi sta-
noveném čase. Naším cílem je, aby si naši žáci 
udrželi vědomosti a dovednosti, které již získali, 
a posouvali se stále dopředu. Informace k výuce 
se mění někdy ze dne na den a dozvídáme se je 
často nejprve z televize. 
Děkuji proto vám všem za pomoc, spolupráci 
a trpělivost, kterou v dnešní době všichni tolik 
potřebujeme.

Mgr. B. Pallagyová,
ředitelka školy
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ZŠ Lidická funguje normálně i s covidem-19 

Znáte vtipy na učitelky? Určitě ano… Znáte něja-
kou paní učitelku nebo máte ve své rodině, příz-
ni nějakou…? A znáte paní učitelky, které v době 
celosvětové pandemie koronaviru učí ve školách 
zřízených podle paragrafu 16 školského zákona 
a doma mají vlastní děti na distanční výuce?

Já sama jich znám, a ve škole, kterou vedu, jich 
mám několik…
První den po jarních prázdninách nedorazila do-
jíždějící holčička do školy, protože (cituji) jí v au-
tobuse řekli: „…Kam jedeš? Do školy na Dobříš? 
Ale školy jsou zavřený…“ Tak vystoupila a do 
školy nedojela.
Vážení čtenáři, kromě 14 dnů v listopadu naše 
škola (základní škola v Lidické ul. v Dobříši) nor-
málně funguje. Tedy normálně… Co je v dneš-
ní době „normální“? Děti a jejich rodiče zažívají 
podivný život, který jejich generace dříve ne-
poznala. My, učitelky ve školách, které fungu-
jí, máme nepředstavitelně ztížené podmínky 
života, který je řízen nařízeními, jež mnohdy 
nechápeme a mění se každý den. Naši žáci se 
speciálními vzdělávacími potřebami mají růz-
né typy postižení, které komplikují jejich i náš 
život. Umíte si představit, jak probíhá vyučová-
ní, které trávíte v rouškách? Ano, naše děti mají 
výjimku a roušky mít nemusí. Kdo by pak ale 

učil, když vir napadne vyučující? Jediné řešení 
bylo dohodnout se s rodiči na našich, vnitřních 
pravidlech!
Díky všem! Žákům, rodičům a všem učitelkám 
a asistentkám, nepedagogickým pracovnicím! 
V mezích omezení a diagnostikách dětí, s ohle-
dem na věkové zvláštnosti žáků a možnosti 
rodin, které s námi dobře komunikují – učíme, 
fungujeme. To, že si někteří spoluobčané myslí, 
že „máme volno“, je opravdu nemístný vtip.
Naše škola je zřízena městem, v jeho součin-
nosti s námi fungují firmy jako např. Dokas 
či jednotlivé odbory MěÚ a věřte, že jsem za 
takovou spolupráci opravdu ráda. Stejně jako 
za nelehký provoz naší školní družiny, jídelny 
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, a za všechny 
opraváře, techniky, ajťáky a mnoho dalších, 
kdo za vším neznámým nevidí jenom „pro-
blém“… Děkuji!!!

Mgr. Eva Burešová, 
ředitelka školy

Dějepis, informatika i tělesná
výchova on-line a kreativně 

pokračování ze strany 13
Žáci osmého ročníku se v průběhu on-line 
hodin předmětu informatika začali věnovat 
programování. 
Zajímavé v našich nových hodinách je využití vý-
ukové aplikace herní formou pomocí programu 
Minecraft Education.  Žáci objevují systémy pro-
gramování ve hře Minecraft, která je pro většinu 
žáků hodně známá a oblíbená. Žáci odhalují  jed-
nodušší i složité úkoly v podobě naprogramová-
ní pomocných robotů.

Mgr. Michal Ciboch

Od nového roku realizujeme pro žáky na 
1.  stupni vyučování tělesné výchovy také 
formou dobrovolných on-line pohybových 
hodin, které realizujeme ve spolupráci s Aso-
ciací školních sportovních klubů ČR.
 V rámci těchto lekcí žáci provádějí cvičení zamě-
řená na rozvoj kondice, obratnosti, koordinace, 
ovládání míče a flexibilitu. Vzhledem k velkému 
zájmu budeme nabídku hodin dále rozšiřovat. 

Vojtěch Paul, učitel

Bětka 6.BAdélka 6.E

Pod rukama našich šesťáků vznikají v rámci hodin dějepisu originální díla 
2. základní škola Dobříš, Školní 1035, 

okres Příbram

Zápis dětí  
do 1. třídy

pro školní rok 2021/2022
se uskuteční

ve dnech 15.–16. dubna 2021
čtvrtek–pátek

od 13.30 do 16.30 hodin.

Prohlídku školy si můžete domluvit 
do 14. 4. 2021 na tel. 318 521 002 

– prohlídky zajišťujeme v odpoledních 
hodinách a rádi se vám budeme věnovat.

Veškeré informace k zápisu najdete 
na www.2zsdobris.cz



DOBŘÍŠSKÉ LISTY | 15ŠKOLY

Další zprávy z Lidické
Základní škola v Lidické je po jarních prázdninách opět v provozu. Celostátní nouzový stav a s ním 
provozní omezení se naší školy netýkají, jsme zřízeni podle paragrafu 16 školského zákona, ale ně-
která restrikční pravidla platí i pro naši školu.
Například tělocvična s novou podlahou a novými okny je stále osiřelá, výuku tělocviku proto naše 
paní učitelky musí řešit náhradními aktivitami v duchu pravidel zachování homogenity skupin žáků. 
Ještě že je letos příroda štědrá na množství a kvalitu sněhu, takže „zimní radovánky“ na saních si žáci 
v hodinách určených pro tělocvik a další pohybové aktivity můžou užívat…
Výtvarná výchova, vedená v duchu arteterapie, pracovní vyučování, kde žáci zkoušejí například 
drobné práce se dřevem nebo se ve školní kuchyni učí vařit a péct – to jsou praktické radosti vedle 
běžné školní práce podle učebních osnov.
Čas běží, a tak děti z vycházejících ročníků již odevzdaly svoje přihlášky ke studiu oborů, které si 
vybraly, a škola se chystá k zápisu prvňáčků…

Mgr. Eva Burešová

Zápis do 1. ročníku školní 
docházky pro školní rok 

2021/2022
se bude konat 8. 4. 2021 a 9. 4. 2021 

od 13.00 do 16.30 hodin

K zápisu je nutné donést rodný list dítěte, 
občanský průkaz zákonného zástupce, do-
poručení ŠPZ (SPC, PPP). 

Na webových stránkách školy www.zsdob-
ris-lidicka.cz jsou pro vás k dispozici doku-
menty k vyplnění a donesení k zápisu:
1. zápisový list do 1. ročníku;
2. žádost o přijetí k povinné školní docházce 

– k té musíte přiložit doporučení ŠPZ;
3. žádost o odklad – k té musíte přiložit do-

poručení ŠPZ a lékaře.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákon-
ný zástupce, je zároveň podstatné doložit 
své oprávnění dítě zastupovat.

V Trnce distančně
Distanční výuka – slovní spojení, které v posledních měsících rezonuje naší společností téměř tak často 
jako slovo covid. Však také spolu úzce souvisí. Nějakým způsobem se dotýkají nás všech, našich dětí, 
synovců, neteří, vnoučat nebo třeba dětí od sousedů. Mluvíme o tom, jak to kdo má, jak to kdo zvládá. 
Z televize slyšíme reportáže o těžkostech dětí, které zůstávají doma, na internetu se objevují články 
o tom, jaké důsledky má a bude mít vzdělávání na dálku. I na sociálních sítích bují bohaté diskuze na 
toto téma, každý má nějakou vlastní či zprostředkovanou zkušenost. Před nedávnem jsem jednu tako-
vou diskuzi sledovala a zaujalo mě, kolik různých názorů se v ní objevilo. Od těch, kteří by si přáli více 
on-line hodin, až po ty, kteří si postesknou nad tím, že děti tráví u počítače příliš mnoho času. Pro školy 
to skutečně není jednoduchá situace, ale troufám si tvrdit, že všechny školy se snaží podle svých mož-
ností najít ten nejlepší způsob, jak děti v této nelehké situaci vzdělávat. 
V Trnce jsme postupně vyladili způsob distančního vzdělávání tak, že jsme větší část výuky přenesli 
do on-line hodin, abychom sňali z rodičů břímě učení a vysvětlování. Denně děti mají dvě on-line 
hodiny výuky a k tomu pak další samostatnou práci z dalších předmětů. Žákům druhého stupně 
jsme do jejich rozvrhů vsunuli i čas na čtení zpětné vazby od učitelů a kontrolu své odevzdané 
práce. Víme, že je pro ně náročné zachovat si motivaci k dobře odvedené práci a snažíme se jim dát  
veškerou možnou podporu v tom, aby ji neztratili. Dvakrát týdně mají děti on-line třídnické hodiny, 

během kterých s nimi mluvíme o tom, jak se jim 
vede a povzbuzujeme je k vytrvalosti v tomto 
náročném období. Dětem, které potřebují in-
dividuální podporu, se věnují paní asistentky. 
Snažíme se děti nejen vzdělávat, ale i „opečovat“ 
tak, aby neupadly do apatie a zachovaly si pozi-
tivní přístup. Nezapomínáme ani na rodiče, kteří 
měli prostor pro své otázky či připomínky na on-
line třídních schůzkách. Důležitou oblastí je také 
sdílení zkušeností napříč naším pedagogickým 
týmem při pravidelných poradách.
Děláme maximum pro to, abychom to všichni 
společně zvládli. A doufáme, že už brzy bude 
lépe a budeme se zase moci učit spolu v naší 
škole.

Pro zájemce o přijetí dítěte 
do naší školy:
Pokud máte zájem o to, aby vaše dítě navště-
vovalo naši školu, je třeba si domluvit schůzku 
s paní ředitelkou (derflovajana@zstrnka.cz). 
Na  tomto setkání budeme mluvit o tom, jaká 
máte vy jako rodiče očekávání a co my jako 
škola nabízíme. Je vhodné, aby se této schůzky 
účastnili oba rodiče dítěte, pokud je to možné. 
Žádost o přijetí do 1. ročníku si můžete stáh-
nout na našich webových stránkách a je nutné 
ji odevzdat nejpozději do 15. března. Zápis do 
1. ročníku se v naší škole uskuteční skupino-
vou formou v pátek 9. dubna v odpoledních 
hodinách. Veškeré informace najdete na našich 
webových stránkách (zstrnkadobris.cz), kde pak 
bude také nutné rezervovat si konkrétní čas zá-
pisu.

Mgr. Markéta Svobodová
Zdroj ilustrační foto: server unsplashed.com



16 | DOBŘÍŠSKÉ LISTY ŠKOLY

Informační okénko 2. mateřské školy Dobříš
Přestože nás současná epidemická situace omezuje a nedovoluje pořádat aktivity, které jsme měli 
naplánované, učitelé školy se snaží, aby si to děti v naší mateřské škole jak se patří užily.
S podzimem jsme se všichni společně rozloučili na zahradě školy. Uspořádali jsme slavnost s ná-
zvem Den stromů. Děti se formou pohádky učily rozeznávat druhy stromů, jejich význam pro člově-
ka a nechyběla ani hymna na jejich počest.
Předvánoční čas patří k těm nejkrásnějším. Po celé období adventu se na škole ozývaly koledy, bás-
ničky. Ve třídách měly děti plno práce s tvořením, výzdobou a samozřejmě nechybělo ani pečení 
cukroví. I když jsme nemohli do školy tak jako každý rok pozvat své nejmilejší, ani letos nechyběly 
vánoční besídky s bohatou nadílkou. Posezení proběhlo v komorní podobě v jednotlivých třídách. 
Na závěr slavnostního dne si na školní zahradě děti ze všech tříd společně zazpívaly koledy a sklad-
bu Hallelujah, při které si každý svítil adventním světýlkem.
Zimní měsíce k nám letos byly doopravdy štědré. Zahrada školy se proměnila v sáňkařskou a bobo-
vou dráhu. Pořádali jsme výstavky sněhových staveb a nechyběla ani pořádná koulovačka. 

Na rozdíl od základních škol, kde výuka spočívá 
hlavně ve verbální komunikaci, výuka v ZUŠ ze-
jména v hudebním oboru komunikuje také pro-
střednictvím přenosu hudebních dat. Vyžaduje 
to poněkud sofistikovanější řešení. Od samotné-
ho začátku této pandemie se snažíme postup-
ně vylepšovat IT vybavení, to znamená kvalit-
ní, výkonné počítače s potřebnými softwary,  

rychlé připojení a také znalosti v ovládání této 
techniky.
Aby zvuk nástrojů byl co nejkvalitnější, použí-
váme externí mikrofony, mixážní pulty, zvukové 
karty, které jinak běžně využíváme při nahrávání 
a ozvučování živých koncertů (v současné době 
zakázaných). Tak například mikrofony, které jsou 
součástí běžných webových kamer, mají pro  

Samozřejmostí byly experimenty se sněhem a kr-
mení ptáčků. Ti se k nám i přes velký ruch a ra-
dostné výskání dětí v hojném počtu slétají. Sý-
korky, vrabci, kosi i straky poznali, že u nás budou 
mít vždy plná krmítka. Nezapomínáme ani na 
naše veverky, které jsou u nás na zahradě doma.
S dětmi, které v současné době do mateřské 
školy z důvodu epidemie nedocházejí, jsme 
v  kontaktu a pravidelně jim zasíláme náměty 
pro domácí tvoření. 
Tak jako každý rok jsme se rozloučili se zimou 
maškarním karnevalem a už se těšíme na jaro.

Kolektiv 2. MŠ Dobříš

Základní umělecká škola v době koronaviru
Základní umělecká škola v Dobříši pokračuje v distanční výuce stejně jako všechny ostatní školy. 
K výuce používáme běžně dostupné komunikační platformy jako Skype, WhatsApp a v hromad-
ných předmětech pak Microfost Teams, Noutee atd. 

nahrávání nevyhovující frekvenční charakteristi-
ku, a tudíž nedokážou věrohodně přenést barvu 
hudebního nástroje.  
Pokud se týká souhry, musíme ji realizovat 
prostřednictvím nahrávek partů, které žákům 
posíláme buď prostřednictvím Skypu, nebo 
WhatsAppu. Žák pak skladbu přehraje s tou-
to nahrávkou, která ale musí mít odpovídající 
zvukovou kvalitu, tak aby to žáka bavilo. Ideál-
ní by samozřejmě bylo hrát současně na obou 
stranách, to ale z technických důvodů (latence, 
zpoždění) nelze, stejně tak nám kvalitu degra-
dují časté výpadky zvuku a obrazu (pomalé 
nebo zahlcené internetové připojení). Zkrátka 
je stále co vylepšovat.
Přesto výuka i za těchto podmínek probíhá 
v běžném režimu. Část učitelů vyučuje z domo-
va a část ze školy. Veřejná vystoupení sice orga-
nizovat nemůžeme, tak alespoň podle možností 
pořádáme tzv. Covid koncerty. Jsou to jednotli-
vá vystoupení žáků, kteří předvádí, co se naučili 
v průběhu pandemie, a která můžete zhlédnout 
na našich stránkách www.zusdobris.eu.
Závěrem: Distanční vyučování v ZUŠ je přes veš-
kerou snahu a technické vymoženosti mnohem 
náročnější jak pro učitele, tak pro žáky a v žád-
ném případě jím nelze nahradit výuku prezenč-
ní. O tom už toho ale bylo napsáno opravdu 
hodně. 
Pokud bych měl najít nějaké pozitivum tohoto 
stavu, tak snad to, že posouvá znalosti žáků, ale 
i nás učitelů ZUŠ v digitálních technologiích ve 
spojení s hudbou a uměním. Budeme je zřejmě 
potřebovat, jak to tak vypadá, stále častěji.  

Jan Voděra, ředitel ZUŠ Dobříš
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Kultura – březen 2021 
Program KS Dobříš je průběžně upravován 
v  závislosti na vládních opatřeních proti 
pandemii covidu-19. Informace průběžně 
doplňujeme na našich webových stránkách 
a facebooku. Děkujeme za trpělivost. Držme 
si palce, ať už je to za námi!

Plánované výstavy:
18. 3. Jitka Nejedlá (kostýmní tvorba, scéno-
grafie) – ZRUŠENO (hledáme náhradní termín)
24. 4. Jubilejní X. Salon dobříšských výtvarníků 
ODLOŽEN na příští rok
24. 4. Jirka Jiroušek – NEBESKÉ (letecké foto-
grafie). Výstava potrvá od 24. 4. do 23. 5. 2021

Plánované koncerty a představení
12. 3. Poletíme? – koncert – ZRUŠENO 
(náhradní termín – listopad 2021)
26. 3. United Flavour – ZRUŠENO 
(hledáme náhradní termín)
9. 4. Clarinet Factory – koncert 
– prodané vstupenky zůstávají v platnosti
23. 4. Sto zvířat – 30 let – koncert 
– prodané vstupenky zůstávají v platnosti

Náhradní termíny za zrušené akce:
Travesti show Techtle Mechtle a Kočky 
– zábavný pořad – 8. 6. 
Gaia Mesiah – koncert – 24. 7., nebo 1. 10. 
Horkýže Slíže – koncert – 21. 10. 

BEZKONTAKTNÍ VÝDEJNÍ MÍSTO + ROZVOZ 
KNIH
Objednejte si telefonicky či e-mailem knihy, 
audioknihy, časopisy nebo hry z fondu naší 
knihovny.

JAK SI OBJEDNAT KNIHY Z KNIHOVNY
1. Pokud chcete knihy dle našeho doporučení 

nebo cokoli z beletrie od určitého autora, 
je to jednoduché. Máte-li ale zájem o kon-
krétní tituly, prosíme o prověření předem, 
zda jsou knihy dostupné. Budeme-li to mu-
set prověřovat my, nestihneme uspokojit 
všechny zájemce.

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

vedle vchodu)

b) e-mailem: knihovna.dobris@seznam.cz
c) telefonicky: 318 522 561
d) sms na č. 777 299 044

JAK PŘEVZÍT BALÍČEK S KNIHAMI
Můžete si vybrat: 
a) po domluvě si vyzvednout knihy ve vesti-

bulu knihovny (bezkontaktní výdejní místo) 
v pondělí, úterý, středu a pátek od 8.00 do 
17.00, ve čtvrtek možno po předchozí do-
hodě

b) dohodnout se s námi, kdy máme možnost 
dovézt vám knihy domů (pondělí, úterý, 
středa, pátek)

VRACENÍ PŘEČTENÝCH KNIH
Knihy je možné vracet – ve vestibulu je připra-
vena označená krabice. Knihy si zde vyzved-
neme a během dvou pracovních dnů vám 
zašleme mailem potvrzení – tedy aktualizova-
ný seznam vašich výpůjček. Výpůjčky všech 
knih zatím automaticky prodlužujeme, na 
případnou upomínku (zasílá automaticky 
systém) nereagujte.

VÝPŮJČKY E-KNIH
Po dobu uzavření knihovny si můžete zdar-
ma půjčit 6 knih na 31 dní. Návod na stažení  
e-knih najdete zde: https://www.knihovna-
dobris.cz/pujcovani-e-knih-i-s-cteckou/. 

Knihovna: 
Milí čtenáři, opět vám nabízíme několik on-line programů a samozřejmě možnost výpůjček:

MARKA MÍKOVÁ ŠKOLÁČKŮM – úterý 9. 3.
Namísto živého setkání jsme pozvali spisovatel-
ku Marku Míkovou na besedu on-line. Povídat si 
s ní budou prvňáčci a druháčci ze všech dobříš-
ských škol.

Malá dobříšská univerzita: PETRA PROCHÁZ-
KOVÁ – ON-LINE čtvrtek 18. 3. od 17.00
foto: archiv P. Procházkové
Novinářka, válečná zpravodajka, humanitární 
pracovnice. V Česku založila s Jaromírem Štětinou 
nezávislou novinářskou agenturu Epicentrum, 
v Grozném dětský domov pro válečné sirotky 
a pak zase u nás s Janou Hradilkovou občanské 
sdružení Berkat na pomoc nejen dětem a  že-
nám v Čečensku a Afghánistánu a uprchlíkům 
žijícím v ČR. Před dvěma lety opustila Lidové 

noviny a začala pracovat pro nezávislý Deník N.
Pro připojení klikněte na odkaz na našem webu 
či facebooku.

SETKÁNÍ V SÍTI – každou středu od 10.00
Přidejte se do naší nové debatní skupiny. Po-
povídejte si s námi (nejen) o knihách, zjistěte, 
jaké knižní novinky vám můžeme nabídnout, 
poslechněte si fejeton či krátkou povídku, do-
mluvte si dovoz knih z knihovny, získejte kvíz 
na podporu trénování paměti… Setkání trvají 
zhruba hodinu, potřebujete k nim pouze note-
book či počítač s kamerou a mikrofonem, popří-
padě chytrý telefon. Pro informace o připojení 
volejte přímo ředitelce knihovny Katce Pechové 
na telefonní číslo: 739 088 108 nebo pište na ad-
resu: kat.pechova@seznam.cz.

Výtvarná dílna s Jíťou: PTÁČCI Z PAPÍRU 
– najdete na našem webu a facebooku

Malý závdavek na jaro…
KNIHOMRNĚ V SÍTI – najdete na našem webu 
a facebooku
On-line verze našeho programu pro rodiče 
s dětmi (hlavně) od 0 do 4 let: rytmy, melodie, 
říkadla, divadelní i pohybové prvky. Pokusme se 
společně podpořit vyjadřovací a intelektuální 
schopnosti vašich dětí a pomoci jim vytvářet si 
dobrý vztah k českému jazyku.
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Knihovna: 
PŘÍBĚHY Z KNIHOVNY – najdete na našem 
webu a facebooku
Po delší pauze se můžete těšit na nové pohádky 
či příběhy, které vám z knihovny budou předčí-
tat Romana, Tomáš či Radek. Můžete s námi tře-
ba usínat či vstávat dle libosti…

VELKÁ BŘEZNOVÁ SOUTĚŽ O KOMIKS 
– najdete na našem webu a facebooku
Každý týden jeden úkol, na konci měsíce vyhod-
nocení a výherce získá knihu Pověsti z Dobříšska 
– komiksové zpracování místních pověstí. Kniha 
autorů Martiny Jerie-Lukáškové a Karla Jerie 

obsahuje komentáře, ve kterých se k pověstem 
dozvíte mnoho dalších zajímavostí. Soutěž není 
věkově omezena, věk soutěžících však při hod-
nocení zohledňujeme. Úkoly budou rozmanité. 

Řešení úkolů můžete poslat mailem na adresu 
knihovna.dobris@seznam.cz nebo na whatsapp 
číslo 721 112 559. Nezapomeňte připsat vaše 
jméno, abychom si vaše řešení zadaných úkolů 
mohli spojit.

LUDVÍK SE NEZTRATIL!
Literárně-výtvarná soutěž je vhodná pro před-
školáky, žáky a studenty všech typů škol, dospě-
lé amatéry i seniory. Inspirací může být kterékoli 
dílo či zajímavý osud Ludvíka Aškenazyho – vy-
bírejte z jeho knih pro dospělé či pro děti. Pište, 
malujte, sochejte, foťte, natočte video… Dopiš-
te pokračování, napište variaci či vlastní příběh; 
ilustrujte scénu z jakékoli Aškenazyho knihy, 
natočte blahopřání Ludvíkovi k narozeninám, 
zamyslete se nad odkazem a významem jeho 
díla pro dnešní společnost…
Rozdáváme krásné finanční ceny (první cena 
3 000 Kč!), a navíc soutěží připomínáme jedno-
ho z nejzajímavějších autorů moderní české li-
teratury. Podmínky jsou stanoveny velmi volně, 
tak aby práce mohla bavit úplně každého, kdo 
chce tvořit. Podmínky a přihlášku najdete na 
www.knihovnadobris.cz. Uzávěrka 30. 4. 2021.

Milí čtenáři, přejeme dobré zdraví, dobrou nála-
du i dobré knihy. 

Za celý knihoteam zdraví 
Romana Bodorová

KULTURA A SPOLEČNOST

Vzpomínky z karantény: 
Senioři, vyprávějte!
Tolik už jste toho zažili – dobré i těžké časy. A to těžké jste 
nakonec vždy nějak překonali. Řekněte nám, jak jste to do-
kázali – i vaše slova nám mohou pomoci projít současným 
nelehkým obdobím lépe... Vyprávějte nám některé z příbě-
hů vašeho života.
Podělte se s námi o své vzpomínky – nemusí jít vždy o tu 
velkou historii, i ta vaše osobní, „malá“, je pro nás zajímavá. 
Celá společnost je dnes frustrovaná a zmatená z epidemie 
koronaviru, situace významně ovlivňuje vztahy v rodinách, 
školách, na pracovištích i v dalších komunitách. Jaký je váš 
návod na přežití „bez ztráty desítky“? Jak jste si poradili 
s nejtěžšími okamžiky vašeho života? Co považujete za nej-
lepší obranu a ochranu před skepsí, strachem, beznadějí?
Své vyprávění můžete sepsat, namluvit či natočit na video-
záznam. Práce v elektronické podobě zasílejte na e-mailo-
vou adresu knihovna.dobris@seznam.cz, rukou psané texty, 
fotografie i jiné nosiče můžete po dohodě odevzdat osob-
ně či zaslat poštou. Práce budou zveřejněny na webových 
stránkách knihovny a facebooku a některé vybrané budou 
odměněny pěknou cenou. Příspěvky můžete odevzdávat 
do 31. května 2021 a můžete se rozhodnout, zda je zařadíte 
do soutěžní či nesoutěžní kategorie. Více informací najdete 
na www.knihovnadobris.cz, facebooku Městská knihovna 
Dobříš – nebo zavolejte na telefonní číslo 777 299 044.

Ačkoli vaše vzpomínky možná vzniknou na základě této 
výzvy, jednou se zcela jistě stanou cenným darem pro vaše 
blízké. Řeknou jim o vaší – a tedy i jejich – historii možná víc 
než učebnice dějepisu... Tak se do toho pusťte!

Tento projekt je inspirován projektem Paměti z karantény 
vytvořeným Muzeem města Ústí nad Labem. Děkujeme 
paní Daniele Doubkové, že nás na něj upozornila, a tak nás 
inspirovala.

Za Městskou knihovnu Dobříš Romana Bodorová
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Navštivte kostel Nejsvětější 
Trojice v Dobříši 
Dobříšský kostel Nejsvětější Trojice je pro veřej-
nost otevřen každý den po večerní bohoslužbě. 
Návštěvníci mohou přijít a usednout k tichému 
rozjímání či meditaci vždy od 18.35 do 19.00 
hod. Bližší informace k bohoslužbám najdete na 
www.farnostdobris.cz a také na nástěnce u dob-
říšského kostela.

Ludmila Musilová, 
Pastorační centrum sv. Tomáše Dobříš

Robot z R.U.R. ožívá ve 3D a rovnou si prověří vaše 
znalosti z oblasti robotiky
Co znamená zkratka R.U.R.? Jak zní první zákon robotiky Isaaca Asimova? A co zatím roboti neumějí?
Vyzkoušejte si on-line kvíz s robotem na www.capek-karel-pamatnik.cz.

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…
Zdravíme všechny věrné příznivce kultury a moc doufáme, že v době, kdy čtete tento článek, již nám 
nařízení vlády dovolí znovu otevřít Galerii JCM. V té jsme pro vás přichystali výstavu výtvarníka Fran-
tiška Kříže. Těšit se můžete kromě obrazů a plastik také na ztvárnění hudebních nástrojů. František 
Kříž vyrábí housle, violoncella a kytary. Galerii JCM s výstavou můžete navštívit od úterý do soboty 
v čase od 8.00 do 16.00. Vstupné je 40 Kč. Jelikož musíme samozřejmě sledovat vládní nařízení, ur-
čitě si otevření ověřte, než se k nám budete chystat, na webových stránkách www.zamekdobris.cz.
Připravujeme pro vás novou expozici, kterou plánujeme otevřít v novém roce. 
Děkujeme všem za vaši podporu těšíme se na vaši návštěvu.

Čeká na vás sada tematických otázek a vy si ově-
říte (třeba i rozšíříte) své znalosti z oblasti roboti-
ky. Průvodcem vám bude zdigitalizovaná posta-
vička robota, která byla vyrobena ve dvacátých 
letech minulého století patrně ve Švýcarsku 
a sloužila k propagaci Čapkovy hry. Její půvabný 
originál z kovu a dřeva s pohyblivými klouby, lid-
skou hlavičkou a rukama k digitalizaci velkoryse 
zapůjčila paní Kateřina Dostálová, vnučka Jose-
fa Čapka. Právě díky jeho geniálnímu nápadu, 
jak hrdiny bratrovy hry trefně pojmenovat, dnes 
znají české slovo robot doslova po celé planetě. 
Zpracování postavičky robota do 3D modelu se 
ujali Jiří Kubišta a Sven Ubik ze sdružení CESNET, 
s fi gurkou tak můžete otáčet a přibližovat si ji až 
do nejmenších detailů. Pro letošní rok chystáme 
s kolegy z CESNETu další novinku – interaktivní 
prohlídku s robotem pro nejmenší návštěvníky.
Více na www.capek-karel-pamatnik.cz, 
www.facebook.com/PamatnikKarlaCapka,
 www.instagram.com/pamatnikkarlacapka/.

Kolektiv Památníku Karla Čapka

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

BŘEZEN–DUBEN 2021

Výstava uměleckých děl 
Františka Kříže
úterý–sobota  8.00–16.00
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Letní příměstské tábory pro děti v Aerobik studiu 
Orel Dobříš
Zimní počasí nás sice ještě zcela neopustilo, ale 
u nás ve studiu už plánujeme, jaké akce pro děti 
v létě uspořádáme. Připravený máme tradič-
ní, dětmi oblíbený letní Sport Camp. Vybrat si 
můžete opět mezi dvěma turnusy. První turnus 
v termínu od 12. 7. do 16. 7. a druhý od 19. 7. 
do 23. 7. Na děti čeká spoustu zábavy, pohybu, 
sportu, celodenní výlet, dobrodružství i noví ka-
marádi, a to všechno pod vedením zkušených 
lektorů z našeho studia. Po celý den bude zajiš-
těná strava a pitný režim. Moc se na léto s dět-
mi těšíme a všichni si to moc užijeme! Své děti 
můžete přihlašovat již teď. Veškeré informace 
se dozvíte na našich sociálních sítích a na webu 
www.aerobikdobris.cz.
Nezapomeňte, cvičení způsobuje zdraví a ra-
dost! 
Aktuální informace o provozu studia naleznete 
na internetových stránkách www.aerobikdobris.cz 
a na oficiálním facebooku a instagramu.

Tým ASOD

Děkujeme! 
I v této době se podařilo dobříšským jubilantům popřát s noblesou.

Za klub dobříšských důchodců posíláme touto cestou srdečné poděkování paní místosta-
rostce Dagmar Mášové. Díky její pomoci se povedlo i v této nelehké době popřát jubilantům 
z našeho města v příjemné atmosféře a s úctou, která k tomuto přání patří. Naši oslavenci obdr-
želi drobné dary a v rámci možností a za dodržení všech bezpečnostních opatření jsme s nimi 
mohli strávit i společné a veselé chvíle. 
Doufáme, že stejně tak se povede akci k oslavě významných výročí našich členů zorganizovat 
i v letošním roce.
S velkým díky a přáním pevného zdraví všem 

za Klub důchodců Dobříš, z. s., paní Františka Petrusová

Barokní sloup sv. Tekly
Okrašlovací spolek města Dobříš dlouhodobě 
pečuje o veřejná prostranství v našem městě. 
V minulém čísle jsem psal o našem záměru reali-
zovat v tomto roce parkovou úpravu okolo sochy 
svatého Jana Nepomuckého na náměstí Svobody 
a obnovu tohoto místa. 

Naším druhým dlouholetým cílem vždy bylo ne-
chat znovu postavit barokní sloup svaté Tekly, 
který stával u křižovatky v Lipkách směrem na Ryb-
níky, ale vytrvale se na něj nedostávalo času. V le-
tošním roce bychom tento úkol strašně rádi splnili 
a snad by bylo i v našich silách jej zrealizovat. 
Tento projekt vždy stál na tom, že jsme k rekon-
strukci chtěli využít hlavně odpadové cihly, tedy 
stavební materiál, který byl již jednou použit 
a lze jej získat během demolice domu. Ke kon-
ci minulého roku jsme byli jen kousek od toho, 
abychom tyto cihly konečně získali, ale dozvě-
děli jsme se o tom vcelku pozdě, a hlavně se 
nám nedostávalo místa, kam bychom tyto cihly 
uložili. Letos je však naděje, protože takovou 
plochu konečně máme, a snad by se nám po-
dařilo tuto věc uskutečnit, pokud podpoříte náš 
projekt ve 3. ročníku participativního rozpočtu 
„Tvoříme Dobříš 2021“. Je v našem plánu se na 
stavbě v co největší míře podílet, a tím snížit pří-
padně další náklady, a pokud by se chtěl někdo 
takto zbavit použitých cihel z nějakého bourané-
ho domu, ozvěte se nám. Za spolek se aktuálně 
pokusíme usilovat o darování použitelných cihel 
po demolici budovy bývalého kina.
Jenom pro úplnost, původní barokní sloup zde 
stál někdy od roku 1721, kdy tu byl umístěn jako 
pomník morovému hřbitovu, který na stejném 
místě vznikl po epidemii. Na tomto hřbitově byli 
vesměs pohřbíváni panští zaměstnanci tehdej-
šího vlastníka panství, rodu Mansfeldů. Sloup 
byl úmyslně poražen nákladním autem v pa-
desátých letech a jeho části okamžitě naloženy 
a odvezeny neznámo kam. 
Obnova sloupu se řadí k našim aktivitám, které 
jsou spojeny s obnovou drobných památek, jako 
je naše snaha o obnovu židovského pomníku, 
který připomíná padlé z 1. světové války, anebo 
o vrácení sochy svatého Jana Nepomuckého na 
historický most na Pilském potoce. Naše snahy 
byly již jednou korunovány úspěchem, když se 
nám v roce 2009 podařilo ve spolupráci s firmou 
Energon obnovit kříž u svatého Rocha, který se 
nachází ve směru ke Svatému Poli. Doufáme, že 
nás v našem snažení podpoříte. 

Petr Kadlec, předseda Okrašlovacího spolku 
města Dobříš, plechhammer@seznam.cz

Senzační příměstský tábor na konci prázdnin!  
To je Veselý příměšťák pro holky i kluky
Ahoj holky a kluci,
pojďte si s námi užít poslední týden prázdnin úplně nejvíc senzačně! 
Na náš příměstský tábor s názvem „Veselý příměšťák pro holky i kluky“ jsme pro vás připravili tu nej-
lepší zábavu a úžasné zážitky. Od pondělí do pátku na vás bude čekat jedno překvapení za druhým. 
V programu nazvaném „Svět je barevný – život je zábavný“ je připraveno spoustu her, poznávání, 
výletů, pohybu, tvoření i tajemství a objevování. A co je fakt super a na co se moc těšíme, je čtvr-
teční přespání na pohádkovém místě. Kde? No to vám teď neprozradíme, to je totiž veeelké překva-
pení . A samozřejmě se můžete těšit na spoustu odměn, nové kamarády, kostýmy, malování na 
obličej a spoustu další legrace.
A kdy a kde že se to ten náš tábor uskuteč-
ní? 
Sejdeme se v pondělí 23. srpna a rozloučí-
me se v pátek 27. srpna 2021. Zázemí nám 
poskytne senzační komunitní centrum Svět 
dobrých lidí, kde máme k dispozici nejen 
krásné, moderní, nové a plně vybavené pro-
story, ale i sociální zařízení a velkou zahradu. 
Chcete se přihlásit? Mrkněte s mamkou a tať-
kou na naše stánky www.veselarodina.org, 
kde najdete více informací, přihlášku a další 
podrobnosti k našemu táboru. Více se o nás 
dozvíte také na našem facebooku Veselá rodi-
na, z. ú., nebo instagramu @vesela_rodina.
Jo a na koho se můžete těšit? Na nás všechny 
veselé animátorky. Jako o vlastní se o vás bude 
starat Denča, Sára, Andrejka, Bára a naši další 
kamarádi. 

Těšíme se na vás!
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Psí útulek Dobříš
Přijďte si vybrat kamaráda na celý život!
Psí kamarádi 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.
Více informací o naší činnosti a pejscích naleznete také na našem facebookovém profilu Pesoklub 
Dobříš a vybrat toho správného pejska pro vás si můžete také přes webové stránky www.pesweb.cz.

Lucie Oplíštilová, Pesoklub Dobříš

RC DOBŘÍŠEK – Novinky a příjemné zprávy i v této 
náročné době
Dobříšek zůstává stále z důvodu vládních naří-
zení uzavřen, ale přesto připravuje aktivity, které 
lze realizovat v on-line režimu. Kromě pokračo-
vání Keramiky on-line pro děti nabízíme také 
Keramiku on-line pro dospělé, která je zpří-
jemněním a relaxem všedních pracovních dní. 
Nově také spouštíme Kreslení komiksu on-line 
pro děti ve věku 8–12 let. V případě zájmu rádi 
realizujeme tento kurz také pro starší děti či pro 
dospělé. 
Úspěšně jsme také zakončili kreativní a venkovní 
hru skřítka Dobříška, moc děkujeme všem po-
mocníkům! Se skřítkem se brzy znova potkáte, 
ale tentokrát v jiné formě – určitě se můžete těšit!
S radostí také oznamujeme spuštění registrací 
na příměstské letní tábory. Věříme, že se usku-
teční stejně jako minulý rok. Abychom zmírnili 

vaše případné obavy, nabízíme 100% vrácení 
částky v případě, že budou tábory zrušeny z dů-
vodu vládních nařízení. My už se těšíme, co vy? 
Už znáte naši příručku pro rodiče: Koronavi-
rová epidemie a její dopad na rodinu? Jde 
o projekt určený všem rodinám na pomoc v této 
náročné době. Příručka je zdarma ke stažení 
a šíření na našem webu, díky laskavému spon-
zorství Tiskárny Dvořák bylo vytištěno také 
100 výtisků, které byly postupně distribuovány 
na různá místa, např. do komunitního centra 
Svět dobrých lidí.
Stále probíhají také přednášky a možnost kon-
zultací s odborníky na nejrůznější témata z ob-
lasti výchovy, rodiny a závislostí. 
Více na www.dobrisek.cz
  Tým RC Dobříšek

Karanténní skautování 
v oddíle Lampyris
Ještě před rokem by žádná z nás vedoucích asi 
nevěřila tomu, že je možné dělat dobrý skaut-
ský program pro předškoláky a děti na prvním 
stupni bez sdíleného ruchu a postrkování v klu-
bovně nebo na výletě. Kupodivu a naštěstí – je.
Skauting roste ze vztahu a vztah vzniká při 
kontaktu. Doufaly jsme, že i ten zvláštní on-line 
kontakt bude pro děti alespoň trochu užitečný. 
Na  jaře jsme každý týden v době schůzky hol-
kám poslaly video s naším pozdravem a nápa-
dem na aktivitu. Na podzim jsme se se staršími, 
světluškami, odvážily jít o krok dál. Pořádaly 
jsme on-line schůzky a také jsme začaly po Dob-
říši a  okolí připravovat výlety, na které holky 
mohly s rodinami vyrazit. Z nich jsme dostávaly 
fotky, četly zprávy v oddílovém whatsappovém 
chatu, poslouchaly švitoření na on-line schůz-
kách a  začínaly tušit, že to funguje. Potvrzení 
přišlo naživo na prosincovém oddílovém výletě. 
Daly se očekávat rozpaky, holky se neviděly mě-
síce a  s  některými dokonce nikdy, ale namísto 
nich zavládla atmosféra blízkosti a spokojenosti. 
Jako by žádná pauza nebyla, jako kdyby se vída-
ly ještě častěji, než jak by to umožňovaly každo-
týdenní schůzky. Ve vzduchu byl cítit skautský 
duch, a přestože nám to svět stále komplikuje, 
je jasné, že to hlavní zůstává.

Za 2. roj Lampyris Dobříš Lucie Uriková

5.–9. 7. 2021 – ŘEMESLNÝ TÁBOR
Děti si vyrobí vlastní boty, svíčku, mýdlo 
a další!
Michaela Černá a Lucie Nádvorníková.
Pro děti 8–13 let. Cena 2 799 Kč.

12.–16. 7. 2021 – CESTA ZA DOBRODRUŽ-
STVÍM
Sport a tvoření, to budou nezapomenutelné 
prázdniny!
Daniela Koubková a Tereza Koubková.
Pro děti 6–9 let. Cena 2 299 Kč.

19.–23. 7. 2021 – MŮJ PRVNÍ TÁBOR
Pro menší děti, které chtějí zažít dobrodruž-
ství tábora!
Klára Sudová a Lucie Nádvorníková.
Pro děti 4–7 let. Cena 2 299 Kč.

26.–30. 7. 2021 – KOUZELNÝ SVĚT
Univerzálně zaměřený tábor plný zážitků 
a malování!
Johana Pogranová a asistent.
Pro děti 6–12 let. Cena 2 299 Kč.

2.–6. 8. 2021 – MALÝ VELKÝ KUTIL
Tábor s vůní dřeva, skvělou partou kamará-
dů a zábavy!
Vojtech Mujgoš, Lenka Mujgošová a Petra 
Štochlová.
Pro děti 8–13 let. Cena 2 999 Kč.

9.–13. 8. 2021 – LETEM SVĚTEM S MISTREM 
PALETOU
Děti si vyzkouší nejrůznější výtvarné techniky!
Miro Pogran a Johana Pogranová.
Pro děti 7–13 let. Cena 2 999 Kč.

16.–20. 8. 2021 – VESMÍRNÉ PUTOVÁNÍ 
MALÉHO PRINCE
Dobrodružství mezi planetami s Malým 
princem!
Klára Sudová a Lucie Nádvorníková.
Pro děti 6–11 let. Cena 2 299 Kč.

Příměstské tábory
Trosečník 9.–13. 8. 2021
Afrika 16.–20. 8. 2021
Pro děti ve věku 6–11 let. Program probíhá 
v čase 8.30–16.00 hod. Děti je možné přivést od 
7.00 hod. Tábor se odehrává v prostorách a okolí 
skautských kluboven Papežanka.
Kontakt: přihlášky na webu dobris.skauting.cz, 
primestak.dobris@skaut.cz.
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V Místní akční skupině Brdy–Vltava  
jsme stále akční
Proto jsme zareagovali na současnou situaci přetrvávajícího uzavření škol. Po domluvě se školami 
v území nabízíme od ledna v prostorách komunitního centra Svět dobrých lidí doučování. Pokud 
byste měli o doučování pro své ratolesti zájem, podrobné informace naleznete na facebookových 
stránkách MAP II ORP Dobříš. Doučování nabízíme zdarma, protože jsme na něj dokázali získat fi-
nanční prostředky z projektu Místní akční rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_0
47/0008630). V doučování plánujeme pokračovat i po úplném otevření základních škol. 

Doučování není ale jedinou aktivitou tzv. MAPu. Spolu s pedagogy škol a dalšími aktéry ve vzdělává-
ní na Dobříšsku a Novoknínsku připravujeme vydání již pátého čísla regionálního školního časopisu 
DRB (Děti Regionu Brdy), tentokrát na téma „covidové domácí vězení“. Dále připravujeme vydání 
knížky, která bude koláží výtvarných prací dětí a žáků z našeho regionu. A protože je potřeba aktivity 
plánovat, aktualizujeme společně s aktéry ve vzdělávání také koncepci rozvoje vzdělávání našeho 
území s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání, a to na období 2021–2027. V omezené míře 
realizujeme také ne vzdělávání pro pracovníky škol, v tuto chvíli nás čeká praktický workshop s prací 
se dřevem. Pokud byste se chtěli podívat na další aktivity MAS Brdy–Vltava, navštivte naše faceboo-
kové stránky Brdy–Vltava nebo MAP II ORP Dobříš.

Za realizační tým MAS Brdy–Vltava 
Katka Boukalová a Lucka Bubancová

Tříkrálová sbírka 2021
On-line sbírka končí 30. dubna 2021, každá koruna pomáhá.
Letošní Tříkrálová sbírka měla oproti jiným rokům poněkud smutnější charakter. Vzhledem k epide-
mické situaci v naší zemi jsme koledníky v ulicích nepotkali. Přesto naše kasičky s logem charity byly 
k dispozici na několika stálých místech, v kostele, v Pastoračním centru sv. Tomáše, na vesnicích kro-
mě kostelů i v některých obchodech. Vybíralo se kromě Dobříše také na Voznici, ve Staré Huti, Sva-
tém Poli, v Obořišti, v Rosovicích a v Dlouhé Lhotě. I přes nepříznivou situaci jsme v TS 2021 vybrali 
celkem 52 790 Kč. Konečný výsledek budeme znát po ukončení on-line sbírky po 30. dubnu 2021.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem dárcům za jejich přízeň a dobrou vůli přispět svými pro-
středky, prostřednictvím charity, těm nejpotřebnějším. Letošní rok pro mnohé nebude snadný.  
Finance z Tříkrálové sbírky budou i letos pomáhat těm, kteří se dostanou do sociální tísně. Přejme si, 
abychom tuto situaci zvládli a uměli se dívat kolem sebe a poskytovat pomoc těm, kdo se v této tísni 
ocitnou. Je dobré vědět, že lidská solidarita není jen prázdný pojem, jak prokazují všichni, kdo ne-
jsou lhostejní k osudu druhých, když je společnost ohrožena, v současné době dopadem pandemie 
koronaviru. Ještě jednou díky všem dárcům a především těm, pro koho je slovo pomoc a solidarita 
stále prioritou.

Jana Svobodová, ředitelka FCH Dobříš

Vzpomínky
Dne 4. února 2021 vzpo-
mínáme 2. výročí úmrtí 
pana Jana Housky. 

S láskou a vděčností 
vzpomínají manželka, 

syn a dcera s rodinami.

Dne 1. března 2021 by 
se dožil 75 let můj mi-
lovaný bratr, pan Zde-
něk Kohoutek – Danny. 
Jeho náhlý a nečekaný 
odchod je stále velmi 
bolestný. 

Vzpomeňte, přátelé, 
s námi! 

Sestra Alena s rodinou.

Dne 9. března 2021 uplyne již 17 let, kdy tiše ode-
šla naše milovaná maminka, babička a prababič-
ka, paní Vlasta Mášová z Dobříše. Dne 30. března 
2021 uplyne již 31 let od smrti našeho tatínka, 
pana Miroslava Máši. Dne 11. dubna 2021 uplyne 
10 let od smrti našeho bratra, pana Vlastíka Máši. 
Kdo jste znali tyto vzácné lidičky, věnujte jim, pro-
sím, spolu s námi tichou vzpomínku.
  Děkujeme.

Dcera Mirka a syn Karel s rodinami. 

Dne 10. března 2021 
uplyne již 20 let, kdy 
nás navždy opustil pan 
Josef Černohorský z Ho-
mole.

S láskou vzpomíná 
manželka Zdeňka 

a dcera Alena s rodinou.

Dne 31. března 2021 
vzpomínáme nedožitých 
90. narozenin maminky, 
babičky a prababičky, 
paní Květoslavy Horáko-
vé z Dobříše.

Vzpomíná rodina.

Blahopřání 
Milý Radku,
vše nejlepší k Tvým narozeninám, které jsi měl 
28. února. 

Hlavně hodně zdraví, pohody Ti přeje 
kamarádka Lucka a kočičí kamarád Matýsek.

Společenská kronika
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Vědci potvrdili výskyt kočky divoké na Dobříšsku
Poprvé po zhruba sto letech se podařilo zdokumentovat výskyt kočky divoké na Dobříšsku. 
Mrtvé zvíře nalezli místní obyvatelé na cestě u Nového Knína a upozornili na něj Hnutí DUHA 
Olomouc. 

Podle genetické analýzy patřil samec nalezený u Nového Knína k bavorské populaci koček divokých. 
„Dobříšsko představuje oblast, která není přímo napojena na pohraničí a na areál výskytu kočky divoké 
v sousedních státech, což by mohlo být důkazem, že nejde jen o ojedinělý výskyt jedince, který se k nám 
zatoulal z Německa,“ uvádí zooložka Jarmila Krojerová z Ústavu biologie obratlovců AV ČR. 
Podle existujících záznamů byla kočka divoká na Dobříšsku běžně lovena ještě v polovině 18. století. 
Zastřelenou kočku divokou zmiňují zdejší archivy naposledy v roce 1914, jednalo se ale o jedince 
vypuštěného z lidského chovu. Od té doby byla v této oblasti až doteď považována za vyhubenou.

Novodobí trampové v dobříšských lesích. Přístřešky 
a osady jsou nelegální stavby, varují lesníci
Příroda a les jsou jedním z posledních míst, kde 
se dá v době koronavirové pandemie pohybovat 
svobodně a bez roušek. Ruku v ruce s objevová-
ním přírody jdou ale také nepříjemnosti, které 
lidé svým chováním způsobují soukromým maji-
telům lesů. Podle Ing. Michala Pernici, Ph.D., ředi-
tele společnosti Lesy Colloredo-Mansfeld, s. r. o., 
zaznamenávají lesníci uprostřed přírody nárůst 
nelegálních přístřešků a nocovišť a s nimi souvi-
sejících aktivit, které nejsou v souladu s lesním 
zákonem.
„Tramping v brdských lesích má mnohaletou tradi-
ci, která sahá až do první republiky. Dodnes fungují 
ve zdejších lesích prvorepublikové trampské osady. 
To vnímáme a respektujeme. V dnešní době jsme ale 
bohužel svědky nárůstu nových primitivních tramp-
ských osad uprostřed lesů. Mladí lidé, kteří jsou jejich 
autory, by si měli uvědomit, že taková stavba je nele-
gální a porušuje lesní zákon,“ popisuje Pernica.

Novodobé trampské osady se podle jeho slov 
nacházejí na geomorfologicky či jinak zajíma-
vých místech mimo turistické trasy. Za poslední 
rok vzrostl jejich počet o několik desítek. „Stan-
dardně si udělají ohniště a přístřešek k přenocová-
ní, následně tam vyroste i několik uzamykatelných 
chatiček, ve kterých nacházíme nádobí, nářadí 
a  různé další předměty,“ říká ředitel. Trampo-
vé tráví v osadách noci i dny, takže bývá jejich 
součástí také suchý záchod, v horším případě 
vykonávají potřebu v přilehlém okolí, což je 
dle Pernici hygienicky zcela nepřípustné. Další 
problém představují odpadky, za jejichž odvoz 
z  lesa platí majitelé ročně desetitisíce korun. 
V neposlední řadě porušují lesní zákon také roz-
děláváním ohňů v lese a krádeží dřeva.

Pojďme se domluvit a najít kompromis
Majitelé lesa mají snahu o kompromis a dohodu 

Kočka divoká je skrytě žijící druh, který může 
snadno unikat pozornosti. „O výskytu kočky 
divoké u  nás víme díky záznamům z fotopastí 
používaných k monitoringu velkých šelem, ze-
jména rysa ostrovida. Nález na Dobříšsku potvr-
zuje naše domněnky, že kočka divoká se na území 
Čech a Moravy po delším období vrací a nachází 
zde vhodný biotop,“ říká zoolog Martin Duľa 
z Hnutí DUHA Olomouc a Ústavu ekologie lesa 
Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy uni-
verzity v Brně.

Jak může pomoci veřejnost
Projekt Hledáme kočku, pozor, divokou! je spo-
lečný projekt Ústavu biologie obratlovců AV ČR, 
Národní zoologické zahrady Bojnice a Hnutí 
DUHA Olomouc. „Navzdory intenzivnímu mo-
nitoringu jsou informace od veřejnosti v mnoha 
ohledech důležité, proto prosíme o sdělení pozo-
rování kočky divoké, nálezu jejích stop nebo mrt-
vého zvířete, které vykazuje typické znaky této 
šelmy,“ dodává Martin Duľa.
Informovat vědce mohou lidé prostřednictvím 
webových stránek projektu www.kockadivoka.cz, 
e-mailem na stopy@selmy.cz nebo se přímo ozvat 
koordinátorům projektu.

Za Hnutí DUHA Anna Řezníčková
zdroj foto: https://www.selmy.cz

s majiteli osad. Upozorňují ale, že se na ně s žá-
dostí o zřízení jakékoliv stavby v lese dosud ni-
kdo neobrátil, a vzhledem k roztříštěnosti jejich 
uživatelů je ani nemají šanci sami kontaktovat. 
„Dle lesního zákona jsou všechny takové přístřeš-
ky považovány za černé stavby a jejich obyvatelé 
za ně mohou dostat pokutu až do výše 15 tis. Kč. 
Za opakované porušení v průběhu jednoho roku 
může být tato pokuta až dvojnásobná. Bohužel 
celý problém vnímám jako problém společenský, 
kdy lidem zcela chybí vnímání a uznání soukromé-
ho vlastnictví. Na Dobříšsku jsou největším majite-
lem lesů zbirožská a opočenská větev rodiny Collo-
redo-Mansfeld. Na základě legislativy je to právě 
rodina Colloredo-Mansfeld, kdo lidem umožňuje 
do lesů chodit. Rozhodně ale neplatí, že si zde mů-
žou dělat cokoli se jim zlíbí,“ dodává Pernica.
Týká-li se právě vás stavění přístřešků a osad 
a  máte-li zájem o domluvu s majiteli lesa, mů-
žete kontaktovat ředitele firmy Lesy Colloredo-
-Mansfeld, s. r. o., přes e-mail: pernica@colloredo.
opocno.cz.

Michaela Fialová Rozšafná
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2. mateřská škola
Jedním z hlavních ideálů poválečného období 
v Československu bylo budování nové společ-
nosti a nové vlasti. V tomto úsilí měly přiložit 
ruku k dílu i ženy a matky, což se po roce 1948 
stalo skoro povinností a sociální nutností. 
V Dobříši nebylo až dosud obvyklé, aby vdané 
matky pracovaly, a i budovatelské úsilí nového 
režimu bylo v domácnostech řešeno dlouho 
svépomocí. Teprve v šedesátých letech došlo 
k podpoře pracujících matek i ze strany města. 
Nejprve se za veliké slávy otevřely v roce 1963 
jesle v čp. 71 na Mírovém náměstí. O rok poz-
ději se otevřela mateřská škola ve vyvlastněné 
budově bývalé restaurace „Slavie“ a za další 
dva roky následovala I. mateřská škola v  bu-
dově bývalé ozdravovny „Krásný život“. Školka 
„Slavie“ dostala oficiální označení 3. mateř-
ská škola až v roce 1969, což je někdy mylně 
interpretováno jako zahájení činnosti. V obou 
případech se ale školky nacházely ve vyvlast-
něných objektech, které původně sloužily pro 
jiné účely. Navíc kapacitou příliš neoslňovaly: 
„Slavie“ 30 dětí, „Krásný život“ 90 dětí. V prvně 
jmenované školce ředitelovala Věra Skálová, 
na „Krásném životě“ funkci ředitelky zastávala 
Milena Vlčková.
První speciálně pro účely mateřské školy vybu-
dovanou stavbou měla být až současná 2. ma-
teřská škola. Stavbu zahájila na podzim 1965 
firma Průmstav Beroun a mělo být hotovo 
v  srpnu o rok později. Investor Rukavičkářské 
závody Dobříš přispěl nejen částkou 300 tisíc 
Kč, ale i  zaměstnanci podniku se brigádnicky 
podíleli na společném úsilí. Stavba se nako-
nec protáhla, k slavnostnímu otevření došlo až 
1. června 1967 a kromě zástupců odborových 
organizací a města se ho zúčastnil i  ředitel 
Rukavičkářských závodů Dobříš Ludvík Von-
drus. Mateřská škola Rukavičkářských závodů 
v Dobříši, jak zněl první oficiální název, stála 
celkem dva miliony korun a původně byla svou 
kapacitou 120 dětí určena pouze pro rodiny 
zaměstnanců RZ. Už ale za pár let v souvislosti 
s výstavbou 4. a 5. mateřské školy bylo možné 
umístit dítě do 2. mateřské školy, aniž by někte-
rý z rodičů musel v podniku pracovat. Otevře-
ním 5. mateřské školy na Větrníku v září 1979 
bylo dosaženo maximální celkové kapacity 
ve městě a podařilo se tak s odřenýma ušima 
zvládnout rekordní nárůst porodnosti v  polo-
vině 70. let. 

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

Dětský den ve 2. mateřské škole v roce 1977

Budova mateřské školy krátce před dokončením

Město Dobříš 
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

tel.: 318 533 311
www.mestodobris.cz 

e-mail: epodatelna@mestodobris.cz

Uzávěrka příspěvků do dubnového 
vydání Dobříšských listů 

bude 15. března 2021.

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

e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Zprávy z veřejného zasedání zastupitelstva obce, 
konaného dne 22. 2. 2021:
Zastupitelstvo obce schválilo:
– Smlouvy o budoucí smlouvě mezi Obcí 

Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, a. s. 
IČ:  24729035 o zřízení věcného břeme-
ne a  dohodu o umístění stavby č. IP-12-
6019338/VB/01 Stará Huť, Ke Strouze, kNN 
p.č. 381/18, stavby č. IV-12-6027812/VB/01 
Stará Huť, Malostranská, kNN pro p.č. 91/5, 
stavby č. IV-12-6027778/VB/01 Stará Huť, 
Malostranská, kNN pro p.č. 839/1 a stavby 
č. IE-12-6010432/SOBS VB/1 Stará Huť, kNN 
mezi R77 a čp.128;

– záměr prodeje pozemku o celkové výměře 
cca 25 m2 z pozemku parc. č. 835/1 v k.ú. Sta-
rá Huť z důvodu uvedení do souladu stávají-
cího stavu v katastru nemovitostí;

– výsledné pořadí nabídek účastníků veřejné 
zakázky malého rozsahu na dodávku s ná-
zvem: „Mateřská škola Stará Huť – dodávka 
vybavení MŠ” dle hodnocení nabídek usta-
novenou komisí pro otevírání obálek, posou-
zení a hodnocení nabídek;

– výběr dodavatele: Benjamín s. r. o., Hradišť-
ská 766, 687 08 Buchlovice, IČ: 25523414 
(dále: „vybraný dodavatel“), účastníka veřej-
né zakázky malého rozsahu s názvem: „Ma-
teřská škola Stará Huť – dodávka vybavení 
MŠ“, jehož nabídka byla hodnotící komisí vy-
hodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 
podle výsledku hodnocení nabídek na výše 
uvedenou veřejnou zakázku;

– uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo k pl-
nění předmětu veřejné zakázky s názvem 
„Mateřská škola Stará Huť“ se zhotovitelem 
INVESSALES, spol. s r. o., Podskalská 1512/22, 
128 00 Praha, IČ: 62957678, jehož předmě-
tem je změna čl. 2 Místo a doba plnění, kdy 
se upravují body 2.1., 2.2.3. a 2.2.3.1;

– uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k pl-
nění předmětu veřejné zakázky s názvem 
„Nové šatny TJ Stará Huť“ se zhotovitelem 
INVESSALES, spol. s r. o., Podskalská 1512/22, 
128  00 Praha, IČ: 62957678, jehož předmě-
tem je změna čl. 2 Místo a doba plnění, kdy 
se upravuje bod 2.2.3.;

– uzavření Dodatku č.13 ke smlouvě o závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
v systému Pražské integrované dopravy na 
roky 2010 až 2024 uzavřené podle zákona 

č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů (linka č. 338, 361, 437) 
mezi Hlavním městem Prahou, zastoupenou 
organizací ROPID – Regionální organizátor 
Pražské integrované dopravy IČ: 60437359, 
zainteresovanými obcemi a společností 
ARRIVA Střední Čechy s. r. o., IČ: 25620886;

– jednací řád zastupitelstva obce Stará Huť.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
– zprávu Finančního výboru o činnosti za rok 

2020 včetně seznámení s rozpočtovými 
opatřeními schválenými radou v roce 2020;

– zprávu Kontrolního výboru o činnosti za rok 
2020.

Zastupitelstvo obce pověřilo:
– starostu obce podpisem smlouvy s vybra-

ným dodavatelem Benjamín s. r. o., Hradišť-
ská 766, 687 08 Buchlovice, IČ: 25523414 
k  plnění předmětu veřejné zakázky s ná-
zvem: „Mateřská škola Stará Huť – dodávka 
vybavení MŠ“.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
– záměr prodeje pozemku o celkové výměře 

cca 90 m2 z pozemku parc. č. 835/1 v k.ú. Sta-
rá Huť a přístup přes pozemek par. č. 928/1;

– záměr prodeje pozemku parc. č. 345/11 v k.ú. 
Stará Huť.

V diskusi starosta obce seznámil přítomné 
s  postupem prací na investičních stavbách 
obce, záměrem pořídit komunální techniku na 
zimní údržbu a záměrem opravy povrchu cest 
v okolí obce.

Seznam zasedání zastupitelstva obce Stará Huť na rok 2021:
22. 2., 12. 4., 28. 6., 13. 9., 1. 11., 13. 12.

Sčítání lidu, domů a bytů
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona 
č. 89/1995 Sb.,o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“) bude na 
celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“). Roz-
hodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická 
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně 
navrženo jako on-line, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo 

přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková 
ochrana nebo dočasná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území 
České republiky v rozhodný okamžik pří-
tomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i ne-
obydlený).

Povinnost sečíst se nevztahuje pouze na cizin-
ce, kteří jsou v České republice na dobu kratší 
než 90 dnů (například turisté), a na cizince po-
žívající diplomatické výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho pří-
pravu, provedení, zpracování a zveřejnění 
výsledků zabezpečuje Český statistický úřad 
(dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby sčítání 
přebírá údaje z informačních systémů veřejné 
správy podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě 
a provedení sčítání Úřad spolupracuje s doda-
vatelem terénních prací a ústředními správní-
mi úřady uvedenými v zákoně.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů je-
jich zápisem do sčítacího formuláře povinnou 
osobou. Tou je každá plně svéprávná fyzická 
osoba podléhající sčítání. Za fyzickou osobu, 
která není plně svéprávná, poskytne údaje její 
zákonný zástupce nebo opatrovník, případně 
jiná osoba oprávněná za ni jednat podle ob-
čanského zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů 
se provádí vyplněním sčítacího formuláře pro 
domácnost. Údaje o domu a bytu poskytne 
jeho uživatel, v případě neobydleného bytu 
vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem 
do sčítacího formuláře buď v elektronické po-
době při online sčítání od 27. března 2021 do 
9. dubna 2021, nebo následně při terénním 
došetření. Terénní došetření provádějí v jed-
notlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři 
jmenovaní podle zákona. Sčítací komisař se při 
výkonu své funkce prokazuje průkazem sčíta-
cího komisaře, případně na požádání povinné 
osoby též svým občanským průkazem nebo 
cestovním dokladem. Při terénním došetření 
sčítací komisař předá členu domácnosti, oso-
bě žijící mimo domácnost, popřípadě vlastní-
ku zařízení, které netvoří samostatný sčítací 
obvod, sčítací formulář v listinné podobě 
v předem oznámeném termínu nejpozději do 
26. dubna 2021. Úřad je podle zákona opráv-
něn lhůtu prodloužit. Člen domácnosti, osoba 
žijící mimo domácnost nebo vlastník zařízení, 
které netvoří samostatný sčítací obvod, ode-
vzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní 
obálce na poště nebo jej vhozením do poštov-
ní schránky odešle zdarma na adresu P. O. Boxu 
sčítání, nebo jej doručí na kontaktní místo sčí-
tání, nejpozději do 11. května 2021. Úřad je po-
dle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny záko-
nem, nařízením o evropské statistice, GDPR 
a  dalšími právními předpisy. Tyto údaje ne-
smějí být použity pro jiné než statistické účely. 
Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, 
které se v souvislosti se zpracováním výsledků 
seznámí s individuálními nebo osobními úda-
ji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. 
Povinnost mlčenlivosti je časově neomezená. 
Český statistický úřad žádá všechny občany, 
aby odpovědným vyplněním sčítacích formu-
lářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
www.scitani.cz

Stavba školky zdárně pokračuje
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Bioodpady
Zahrádkářská sezona již pomalu začíná. Neško-
dí proto si připomenout pár pravidel pro odklá-
dání bioodpadu.

Obec přistavuje na víkend kontejnery na 
bioodpad následovně: 
v sudé týdny v ulicích: U Tratě, Ke Strži, 
Čsl. Armády (u tříděného odpadu), U Pískovny 
(Nad Strží), K. Čapka (u rozcestí s Družstevní)
v liché týdny v ulicích: Loukotova (Krásný ži-
vot), Vrbová, Malostranská (u tříděného odpa-
du), Zahradní (park u mostu), Okr. tř. J. Cimrma-
na, Neprašná
každý týden ve dnech úterý až čtvrtek jsou 
dále kontejnery na bioodpad přistaveny na sta-
novištích: Družstevní (u kontejnerů na tříděný 
odpad), Sportovní (naproti restauraci Rafanda), 
Karla Čapka (slepá ulice), V Bambousích (u pře-
čerpávací stanice). 

Zároveň ale připomínáme, že do kontejnerů 
patří pouze rozložitelný bioodpad:
– listí, tráva a plevel; 
– zbytky ovoce a zeleniny;
– čajové sáčky a kávová sedlina;
– dřevní štěpka z větví stromů a keřů;
– zbytky rostlin;
– piliny;
– hlína z květináčů;
– spadané ovoce;
– skořápky ořechů, vajec.

Pro upřesnění si ještě připomeňme, co do 
bioodpadu nepatří:
– zbytky jídel (gastroodpad);
– jedlé oleje;
– kosti, kůže, maso;
– uhynulá zvířata;
– exkrementy masožravých zvířat;
– znečištěné piliny;

– stavební suť;
– plechovky;
– komunální odpad;
– ostatní biologicky nerozložitelné odpady;
– plastové obaly od nakoupených květin;
– dekorativní drátky na vazbu květin;
– pařezy (občas plné kamení);

Do kontejnerů také neukládejte větve o prů-
měru větším než cca 5 cm. Větve odložte vedle 
kontejneru, případně můžeme na požádání ta-
kový odpad odvézt za poplatek 50 Kč. Větve se 
dále drtí a pokud je odložíte do trávy, způsobu-
jete tím pro zaměstnance značné potíže s další 
manipulací s nimi. Naopak, pokud odložíte do 
větví určených ke štěpkování drobné větvičky 
z ostříhané okrasné vrby, nebo snad ostříhaný 
popínavý břečťan, pak nám také přiděláte zby-
tečnou práci. Děkujeme za pochopení a dodr-
žování těchto jednoduchých pokynů a použití 
selského rozumu.
Bioodpad můžete také sami odložit na určené 
místo v prostoru u dálnice v období březen 
až srpen vždy ve středu od 16 do 19 hod. 
a v sobotu od 15 do 18 hod.; v období září 
až listopad pak ve středu od 15 do 18 hod. 
a v sobotu od 14 do 17 hod. Opět požádáme 
o dodržování označení pro běžný bioodpad 
a pro větve určené ke štěpkování.
Je pochopitelné, že při úklidu a práci na zahra-
dě je pro vás nejjednodušší vše naházet na jed-
nu hromadu a dovézt najednou ke kontejneru. 
Ale vašich ušetřených 5 minut způsobí našim 
zaměstnancům i hodiny zbytečné práce.

Tímto bychom chtěli zároveň panu Vodenkovi 
a panu Pejlovi poděkovat za práci, kterou pro 
naši obec a občas za naše občany vykonávají. 
Neumíte si ani představit, s jakými odpady se 
musí mnohdy potýkat.

Zprávičky z mateřské školičky
Vážení čtenáři,

loňský rok byl plný nečekaných událostí, kte-
ré nás úplně zaskočily, takřka pohltily. Veškerý 
provoz a organizace v naší MŠ se musel přizpů-
sobit koronavirové situaci a opatřením. 
Letošní rok bohužel začal úplně ve stejném 
duchu a zatím vyhlídky dopředu nejsou vůbec 
optimistické. Poslední měsíce proplouváme 
velmi zvláštně, řeklo by se až otravně prázdnou 
dobou. Dětem nelze naplánovat žádné akce, na 
které byly zvyklé jako např. divadlo, kino, zábav-
né a naučné programy do školek apod. 
Ale hlavu vzhůru, plánujeme své soukromé 
programy, snažíme se dětem zpestřovat dny 
strávené ve školce, jak to jen jde. V lednu máme 
za sebou výrobu domácího krmení pro ptáčky, 
které rozvěšujeme na stromečky v Huti a chodí-
me na obhlídky a pozorujeme, jak to ti ptáčkové 
uzobávají. Abychom se udržovali ve zdravém 
duchu, vyrobili jsme si domácí bylinkový čaj 
a smoothie z ovoce a zeleniny. Vše jsme zakon-
čili vitamínovou párty s ochutnávkou našich 
nápojů. Výrobou malých papírových lyží jsme si 
připomněli, jak se lyžuje. Nyní nás čeká karneva-
lový rej ve školce. Děti si přinesou vlastní masky 
z domova a hudebním programem nás bude 
opět provázet paní učitelka ze třídy Srdíček. 

Snažíme se s dětmi chodit denně na čerstvý 
vzduch a užívat sněhové nadílky. Děti potřebují 
hodně pohybu, vyběhat se, vyřádit se, a proto 
začneme navštěvovat i školní tělocvičnu. Zdra-
vě vymrzlí, plní pohybu se pak o to víc těšíme 
na teplou „polívčičku a obídek“ od našich paní 
kuchařek, kterým moc děkujeme, že pro nás 
připravují výborná a chutná jídla.

Kolektiv MŠ

Tříkrálová sbírka
V letošním roce se konala Tříkrálová sbírka ne-
tradičně, ne však neúspěšně. Do obou kasiček 
v naší obci umístěných v kanceláři obecního 
úřadu a v obchodě Koruna občané přispěli 
částkou 10 133 Kč. Navíc jistě někteří přispěli 
prostřednictvím stránek trikralovasbirka.cz. 
Avšak i po ofi ciálním ukončení sbírky můžete 
přispívat na charitu on-line, nebo zasláním 
dárcovské DMS. Děkujeme všem, kteří přispěli 
na dobrou věc. 

Blahopřání
Významného životního jubilea se v měsíci 
březnu 2021 dožívají paní Marie Grégrová 
a  Jarmila Krotilová a pánové Pavel Kryml, 
Mgr. Petr Váňa, Josef Mikyska a Jiří Slepička.

Srdečně blahopřejeme.

Poděkování
Děkujeme obecnímu úřadu a SPOZ ve Staré 
Huti za gratulaci k našim narozeninám.

Olga a Josef Láskovi

Obecní knihovna ve Staré Huti
Obecní knihovna ve Staré Huti nemůže, stej-
ně jako ostatní knihovny v České republice, 
pozvat své čtenáře k výběru knih tak jak byli 
zvyklí v době před Covidem. Knihy si však mů-
žete půjčovat i nadále. Za tímto účelem bylo 
vytvořeno bezkontaktní místo u vstupu do 
knihovny.
Vracení knih – na bezkontaktním místě, které 
bude k dispozici v úředních hodinách obec-
ního úřadu, ponecháte tašku s vracenými 
knihami, včetně vaší průkazky. Průkazku vrá-
tíme s další výpůjčkou, popř. zůstane uložena 
v knihovně. 
Objednávky knih – do tašky s vracenými kni-
hami dáte k průkazce lístek s požadavkem na 
další knihy. V případě, že knihy nevracíte, ale 
máte zájem o výpůjčku, vhodíte lístek s poža-
davkem do poštovní schránky u vchodu do 
OÚ. Na lístek uveďte název knihy, autora nebo 
téma, popř. nechte výběr na nás. Na lístek 
uveďte své kontaktní údaje. Knihy můžete vy-
bírat také na https://pribram.tritius.cz/library/
starahut/.
Jak převzít půjčované knihy – Knihy si bude-
te moci vyzvednout vždy následující středu 
od 14 do 18 hod. na bezkontaktním místě 
v knihovně. V této době bude výdej knih zajiš-
ťovat knihovnice. Nabízíme i možnost výměny 
knih u Vás doma. Termín lze domluvit s paní 
knihovnicí na tel. čísle 602 743 838.
Pokud máte zájem o využití naší knihovny 
a dosud nejste registrovanými čtenáři, kontak-
tujte nás na výše uvedeném tel. čísle. 

Knihovnice Místní knihovny

Postrádáte nějaké informace 
ve zpravodaji Nový směr? 

Kontaktujte nás. 
Obec Stará Huť 

Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť 
tel.: 318 522 269, www.starahut.eu
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Zprávy ze základní školy
Milí čtenáři,
posíláme velice krátké zprávičky z naší školičky. Máme po jarních prázdninách, 
které si naši žáci užili, neboť bylo hodně sněhu a tak se všichni mohli věnovat 

zimním sportům. Chodili bruslit jak na rybník Strž, tak na rybník Papež. Bobovat a sáňkovat se dalo 
i na místním kopci Vlašáku. Letos bylo zima jak se patří.
Po jarních prázdninách jsme všichni očekávali, že se do škol vrátí i žáci vyšších ročníků. Nestalo se 
tak. Distanční výuka stále pokračuje do konce února. V březnu se uvidí, jak vše dopadne, jestli se 
žáci vrátí a budou se testovat a začne pro všechny kontaktní výuka. Pro všechny je tato covidová 
doba dlouhá a tudíž se všichni chceme vrátit do normálního života.

 Dana Kunrtová

Vážení sousedé, rodáci a pamětníci, vážení občané 
Staré Huti, 
jmenuji se Lukáš Novák a již více než dva roky 
zastávám funkci místního kronikáře. V roce 
2021 tomu bude 6 let, co s manželkou a teď už 
i  dvěma krásnými dcerami žijeme v naší obci. 
Za tuto relativně krátkou dobu jsme řadu z vás 
poznali osobně, měli jsme dokonce možnost 
vyslechnout si vzpomínky některých pamět-
níků, ale také jsme poznali, jakým způsobem 
život v obci funguje, jakou roli v něm hrají 
naše spolky a konkrétní jednotlivci. A protože 
se naše obec v posledních několika letech roz-
rostla nejen o naši rodinu, dovolte mi vás touto 
cestou požádat o spolupráci. 
Prosím každého z vás, kdo máte doma v papí-
rové, či elektronické podobě historické fotogra-
fi e naší obce, konkrétních staveb, či ještě neza-
stavěného území, o jejich zapůjčení společně 
s popisem konkrétního místa a rokem pořízení 
uvedeným v případě papírové fotografi e na 

zadní straně, nebo sdělením jiným vhodným 
způsobem.
S vaším souhlasem budu vybrané fotografi e 
s  krátkým popisem, najdu-li zajímavou infor-
maci vztahující se k danému místu, postupně 
zveřejňovat v obecním zpravodaji. 
Pokud se rozhodnete mi vaše fotografi e zapůj-
čit, můžete tak učinit na adrese Družstevní 578 
osobně, popř. vložením do poštovní schránky, 
či na Obecním úřadě, kde si je rád vyzvednu. Fo-
tografi e v elektronické podobě mi prosím zašle-
te na e-mailovou adresu: novak.luc@gmail.com.
Slibuji vám, že papírové fotografi e neponičím 
a po jejich převedení do elektronické podoby 
vám je neprodleně vrátím zpět. Pro tyto účely 
nezapomeňte uvést místo vašeho bydliště. 
Předem vám všem děkuji za spolupráci. 

Lukáš Novák 

Kaštany v okolí pomníku jsou více než stoleté

Altán na Královské stolici v roce 1935

Dnešní podoba altánu

Původní klenutý most přes potok v Družstevní 
ulici byl nahrazen železobetonovou konstrukcí



Finance pro Vás i bez potvrzení o příjmu!
Za 20 minut získáte peníze na svůj účet

Kde půjčku sjednáte?
• v kanceláři na adrese Pionýrů 373, Dobříš
• domluvte si, prosím, termín schůzky na tel.: 728 957 723

Co budete potřebovat?
• Občanský průkaz
• druhý doklad totožnosti (Řidičský průkaz nebo Cestovní pas) 
• výpisy z účtu za poslední 4 měsíce 
 (mohu Vám vytisknout z Vašeho internetového bankovnictví)

Jaké jsou výhody pro Vás?
• schválení půjčky do 15 minut 
• peníze na Vašem účtu do 5 minut od SMS 
 podpisu smlouvy
• bezpapírový proces včetně okamžitého  

čerpání
• bez souhlasu Vašeho manžela/manželky
• nepotřebujete spolužadatele ani ručitele
• bez zástavy nemovitosti
• při maximální době splácení úvěru získáte 

nižší měsíční splátky
• možnost uzavření Pojištění schopnosti splácet
• úvěr můžete kdykoli částečně nebo v plné výši 

splatit

Kolik Vás to bude stát?
• nic – sjednání, schválení a vedení půjčky je ZDARMA
• zřízení a vedení běžného účtu je ZDARMA    

Na co můžete peníze použít?
• peníze můžete využít úplně na cokoliv 
• neprokazujete, na co jste je použili
• nejčastější využití – zaplacení nájmu nebo kauce, zálohy na energie, 

koupě kotle nebo pračky, zaplacení daní, vypořádání SJM, nákup 
nového auta, pořízení zdravotní pomůcky, doplnění Vašeho  
příjmu, studium v zahraničí, zaplacení pokut a soudních výloh, 
koupě koně či jiného zvířete…
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NEJSME REALITNÍ KANCELÁŘ!

JSME PŘÍMÍ ZÁJEMCI S RODINOU.

KOUPÍME V DOBŘÍŠI

NEBO VE STARÉ HUTI

stavební pozemek vč. inženýrských sítí, 

rodinný dům, řadový dům, nebo dům 

před kompletní rekonstrukcí 

může být i chata s číslem popisným a sítěmi.

J. Tříska, tel.: 776 000 005 
e-mail: jan.triska@jet1.cz

E. Třísková, tel.: 776 000 081 
e-mail: editatriskova@seznam.cz








