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Vážení spoluobčané, 
toto číslo je věnováno tématu přírody. V Dobříši 
na tom nejsme vůbec špatně. Kolem máme lesy, 
teče nám tu dobrá voda, dýcháme celkem čistý 
vzduch. Není to samozřejmost. Poloha Dobříše 
na úbočí brdského hřebene, v obklopení lesů, 
je  výjimečně výhodná. Z řady měst musejí do 
lesa podnikat dlouhou cestu, my dojdeme pěš-
ky. Stále bychom ale měli mít na paměti, že jsme 
na návštěvě v soukromém lese. Tyto okolní lesy 
potřebují péči. S měnícím se podnebím a rozši-
řováním kůrovce i v lesích kolem Dobříše probí-
há intenzivní těžba. Podle mnohých odborníků 
smrkový les na kopcích kolem Dobříše nemá 
perspektivu. Užívejme si tento les, naše děti 
a vnuci budou chodit pravděpodobně do jiné-
ho lesa, než známe my. Bude pestřejší a s vět-
ším počtem listnatých stromů. Do té doby zde 
ale pravděpodobně zažijeme větší plochy bez 
vzrostlých stromů. Stačí se podívat na Vysočinu 
nebo i cestou do Prahy na okolí Cukráku. Zajíma-
vý je i pohled na staré fotografie Dobříše. Všim-
něte si, jak málo bylo ve městě stromů. Přeci jen 
dřevo na podpal potřebovali všichni a  nikomu 
se nechtělo pro něj chodit daleko. Proti  tomu 
máme dnes krásně zarostlé ulice a  množství 
parků se stromy, které v létě poskytují příjemný 
stín a ochlazují vzduch.
Pijeme vynikající vodu. Ještě před třiceti lety 
byla zdrojem vody v Dobříši nádrž Chotobuš. 
Dobříš měla několik výjimek, aby znečištěná 
voda vůbec mohla být používána v domácnos-
tech. To je naštěstí minulost. Dnes pijeme vodu 
z podzemních zdrojů v brdských lesích, která má 

Péče o životní prostředí zahrnuje pestrou 
škálu témat: zeleň, vodu, vzduch, odpady, 
zvěř atd. Která tato oblast je v Dobříši a bez-
prostředním okolí podle Vás v dobrém stavu?
Členové komise, kteří na otázky reagovali, hod-
notí dobrý stav jednotlivých kategorií odlišně. 
„Mám za to, že v dobrém stavu je v Dobříši a okolí 
vzduch a zvěř. Body týkající se těchto témat zatím 
nikdy nemusely být na programu naší komise,“ 
napsala předsedkyně komise Ing. Taťána Belú-
chová.
Podle slov Mgr. Petra Dostála, Ph.D., město Dob-
říš nepropadá v péči ani v jedné z uvedených  

kategorií, ale také ani příliš nevyniká. Velmi 
kladně nicméně hodnotí změny v přístupu 
k nakládání s odpady, konkrétně zavedení sys-
tému MESOH. K tomuto názoru se přiklání také 
MVDr. Jaromír Bláha, který říká, že z uvedeného 
je v nejlepším stavu právě odpadové hospodář-
ství: „Díky zavedení pytlového sběru tříděného 
odpadu přímo od domů a motivačnímu systému 
(MESOH) se  snižuje množství odpadu a zvyšu-
je se podíl vytříděného odpadu, čímž se snižuje 
množství dále nepoužitelného směsného odpadu, 
který končí na skládkách. Výsledky jsou lepší, než 
jsem čekal – zatímco v jiných obcích se loni díky 

koronaviru zvýšila produkce směsného odpadu 
o 15–30 %, na Dobříši přesto o 8 % poklesla! Po-
třeba je ještě dořešit větší zapojení bytových domů 
a rozmístění více BIOtejnerů.“
Ing. Radek Vlnas naopak nejlépe hodnotí stav 
vody: „Díky blízkosti Brd máme kvalitní vodu čer-
panou převážně z hlubokých vrtů. Vody je rela-
tivní dostatek, to řada okolních obcí říci nemůže. 
A správa vodohospodářské infrastruktury je v ru-
kou města. Úbytku lesů v souvislosti s kůrovcovou 
kalamitou bych se nebál, vliv odlesnění na vodní 
režim je nevýznamný, holiny vzápětí zarůstají 
vegetací, která funkci lesa rychle nahradí. Pod-
statnější vliv na úbytek vodních zdrojů bude mít 
nárůst teploty.“

Co pokládáte za největší hrozbu pro životní 
prostředí v Dobříši a bezprostředním okolí?
K této otázce uvádí každý z členů trochu jinou 
odpověď. Pan Vlnas doufá, že nedojde k realiza-
ci západního obchvatu města: „Provoz městem, 
kterému by snad měl obchvat případně ulehčit, 
mi nepřipadá takový, aby stálo za to obklíčit měs-
to obchvatem.“ Zároveň také upozorňuje na nut-
nost dořešení problému místních povodní v zá-
padní části města. 
Pan Dostál se obává dopadu klimatických změn: 
„Tyto změny budou přímo ovlivňovat kvalitu živo-
ta ve městě (prašnost, přehřívání, odumírání zele-
ně) a nepřímo působit na okolní krajinu (změna 
vegetace, schopnost krajiny zadržovat vodu, záso-
by podzemních vod).“ 
Paní Belúchová vidí jako skutečnou hrozbu pro 
Dobříš a okolní vsi neustálý pokles hladiny pit-
né vody: „Přestože loňský rok a letošní zima byly 
na srážky bohaté a deficit vody byl doplněn, měli 
bychom hledat a realizovat projekty k zabezpečení  

vynikající kvalitu a téměř není třeba ji upravovat. 
Máme vody dost? Záleží na co a na jak dlouho. 
Na pití jednoznačně ano. Pokud ale všichni bu-
deme chtít v suchých létech intenzivně zalévat 
zahrady, vody může být nedostatek. Každý z nás 
určitě může vodou více šetřit. I to, co od nás od-
chází, by nám nemělo být lhostejné. Pod  měs-
tem sice všechny odpadní vody procházejí čis-
tičkou, ale z ní voda teče dál do řady rybníků, 
do Kocáby a dále do Vltavy. Na této vodě jsou 
závislí další lidé, s nadsázkou až do Hamburku. 
Rizikem u vody není jen její nedostatek, ale pro-
blémy přináší i její velký přebytek. Naštěstí Dob-
říš není v  žádné záplavové zóně. Můžeme být 
tedy v klidu? Ne tak úplně. I v našem městě jsou 
ulice, kde s obavami sledují každou předpověď 
vydatných dešťů. Pravidelně jsou zaplavovány 
zahrady i sklepy domů v západní části města. 
Zatím máme úvodní studii, jaká přírodní opatře-
ní by bylo možné v této části vybudovat. A pak 
je tu voda pro zábavu. Obyvatelé v minulosti 

hojně využívali rybník Papež a v poslední době 
zájem o tuto vodní plochu opět roste. Přispělo 
k tomu jeho vyčištění i dobudování městské ka-
nalizace a oprava hráze před pár lety. I zde jsme 
ale na návštěvě, rybník je soukromý, a proto 
se podle toho prosím chovejme. 
Starší z vás jistě pamatují doby, kdy v zimě bylo 
celé město pod pokličkou kouře z lokálních kot-
lů. Naštěstí těch, kteří topí uhlím, výrazně ubylo, 
a tak i v zimě lze dýchat čistý vzduch. Požadavky 
na domácí kotle se průběžně zpřísňují. Zároveň 
stát poskytuje dotace na modernizaci domácích 
kotlů. 
S ekologií souvisí i péče o domácí odpad. 
Zde bych rád zmínil dva aspekty. Naše civiliza-
ce produkuje obrovské množství odpadu. Je na 
každém z nás, jak moc obalů produkuje a jak 
s nimi naloží. Třídění je první krok. Jsou mezi 
námi i tací, kteří přemýšlejí nad každým pyt-
líkem na rohlíky. Ve snižování odpadu máme 
všichni rezervy. Pojďme v tom být lepší. Druhým 
městským nešvarem je odpad, který neskon-
čil v  koši. Stačí se projít kolem domů, kolem 
laviček, kolem silnic a cest. Velmi brzy narazíte 
na lahev, papír od bonbónů, krabičku od cigaret 
a v dnešní době stále častěji na použitou roušku. 
Pokud občas odhodíte odpadky na zem, styďte 
se. A přidejte se k nám. Tento měsíc uklízíme ve-
řejná prostranství.
Někdy se téma přírody rozebírá z pohledu, 
jak člověk škodí přírodě, nebo jak jí naopak po-
máhá. To je nedorozumění. Jsme živé bytosti 
a jsme součástí ekosystému. My jsme příroda. 
Chovejme se podle toho.

Pavel Svoboda, starosta

Členové komise pro životní prostředí a ekologii: 
Zeleň, voda, vzduch, odpady, … v Dobříši a okolí
Co je v dobrém stavu, kde vidí hrozbu a jaká navrhují opatření

K dubnovému tématu Dobříšských listů, které je zaměřeno na životního prostředí v našem městě 
a jeho bezprostředním okolí, jsme položili otázky členům komise, která se právě touto problemati-
kou zabývá. Kdo z šestičlenné komise nám odpověděl a co konkrétně hodnotí v této oblasti dobře, 
kde vidí největší hrozbu a jaká navrhuje zlepšení? Odpovědi jsou různé.
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dostatku vody. Nepochybně se suchá léta budou opa-
kovat a mohli bychom být nepříjemně zaskočeni.“
Pan Bláha pak upozorňuje na reálné riziko hynu-
tí smrkových lesů: „Katastrofa, která postihla lesy 
zatím nejvíce na Vysočině a severní Moravě, může 
postihnout i Brdy a Hřebeny. Vzhledem k  sou-
časnému nastavení legislativy a dotační politiky 
ministerstva zemědělství by kůrovcová kalamita 
skončila kompletním vykácením lesů i kolem Dob-
říše. První známky odumírání smrků tu již poslední 
dva roky pozorujeme. Bude-li pokračovat deštivěj-
ší období, je naděje, že se tady kůrovcová kalamita 
ještě teď nerozvine, ale dříve či později se tomu 
okolní lesy nevyhnou.“

Jaká opatření či nápad na zlepšení životního 
prostředí znáte z jiného města a v Dobříši 
byste jej rádi prosadili?
Členové komise se u této otázky shodují. V prv-
ní řadě zmiňují rybník Papež a jeho využití jako  

přírodního koupaliště a místa pro rekreaci. 
V  ideálním případě by tady mohla vzniknout 
písečná pláž, stánek s občerstvením, sociální za-
řízení nebo sportovní a dětská hřiště. 

V souvislosti s vodou dává pan Bláha příklad 
chytrých opatření na šetření pitnou vodou, za-
bránění zrychlenému odtoku vody dešťové a še-
tření energií: „Město by mělo jít v úsporách vody 
a energie příkladem při správě městských budov. 
V  Litoměřicích, Brně a mnoha dalších městech 
se vyplatilo zřídit pozici energetického manaže-
ra města – je to sice další výdaj na mzdu, ale na 
úsporách se vrátí. Do projektů města by zároveň 
bylo dobré zahrnout například propustné povr-
chy, vsakovací průlehy nebo spádování chodníků 
a komunikací. Nicméně co se úspor pitné vody 
týče – zkušenosti některých států ukazují, že lidé 
sníží plýtvání vodou až tehdy, když její cena odráží 
skutečné náklady. V Dobříši (i v celé ČR) se zatím 

na osobní spotřebu občanů hodně doplácí. Zdražit 
vodu je podle mého názoru potřebné, ale díky legis-
lativě bohužel nelze zdražit až na plnou cenu vody.“ 
Více zeleně a úpravu bezprostředního okolí měs-
ta navrhuje pan Vlnas: „Líbila by se mi výsadba 
zeleně i mimo přímý intravilán obce nebo obnova 
starých cest v blízkém okolí. Něco se podařilo, třeba 
výsadba jabloní a třešní kolem silnice na Trnovou. 
Něco je nereálné s ohledem na předpisy, jako třeba 
kultivace Brodecké, protože pod vedení vysokého 
napětí stromy nevysadíte. Kupodivu nelze udělat 
ani cestu a lávky loukami nad Papežem, překvapi-
vě s ohledem na ochranu přírody. Jak by tím bylo 
přírodě ublíženo, vážně nevím. Budeme tedy i na-
dále skákat přes kaluže, to má také svůj půvab.“
Pan Dostál by rád rychleji řešil i kvalitu ovzduší 
v našem městě: „V zimě se na Dobříši nedá moc 
dýchat. Více bych motivoval občany k rychlejší vý-
měně kotlů.“

Zpracovala DH

Tomáši, co na jaře čeká vodohospodáře?
Období jara a příprava na léto jsou pro nás nej-
náročnějším časem. Málokdo si uvědomuje, 
že naplnění sklenice pitnou vodou je až na kon-
ci dlouhého procesu začínajícího získáním vody 
ze zdroje přes odbornou úpravu až po distri-
buci k zákazníkovi. A jaro, kdy se napouští ba-
zény a následuje mnoho automatických závlah, 
je pro nás každý rok velkou zkouškou.

Jak může šetřit vodou občan Dobříše?
Začít by měl každý u sebe. Možností, jak může 
člověk šetřit vodou, je spousta a jsou všeobecně 
známé...
V první řadě bych jmenoval využití dešťové 
vody na zalévání a využití vody v bazénu na více 
období. A jak můžete vodou šetřit v domě nebo 
v bytě?
• Nainstalujte si sprchovou hlavici s menším 

průtokem.
• Používejte na toaletě pouze splachování 

s menším objemem vody.
• Vypněte vodu, když si čistíte zuby. Vypněte 

vodu, než si namydlíte ruce.
• Dávejte přednost sprše; oproti koupeli 

ve vaně ušetříte až polovinu vody.
• Používání myčky nádobí oproti ručnímu mytí 

šetří vodu až trojnásobně.
• Kapající kohoutek opravte, i malý únik 

po  kapkách může ve výsledku znamenat 
mnoho litrů vody.

A co dělá pro optimalizaci spotřeby vody VHS?
Zdroje dobříšské kvalitní podzemní vody jsou 
nenahraditelné a vzácné, proto o ně musíme 
pravidelně pečovat. V minulých dvou letech 
jsme obnovili a zmodernizovali elektroinstalaci 
na hlubinných vrtech v lokalitě Trnová. Nové 
dálkové přenosy nám umožňují on-line sledo-
vání stavu hladiny ve vrtech a řízení čerpadel, 
které optimalizuje hospodaření s vodou, do-
chází k rovnoměrnému čerpání vody, která to-
lik nezatěžuje zdroje a šetří elektrickou energii. 
Při  této modernizaci zároveň dochází k  fyzic-
kému i elektronickému zabezpečení vodních 
zdrojů.
V letošním a příštím roce budeme pokračovat 
s obnovou elektroinstalace na vrtech, které 
se nacházejí v lokalitě Lipíže. V roce 2022 tedy 
budeme mít kompletní modernější systém ří-
zení vrtů. Obnova vodohospodářského zařízení 
je opravdu velmi důležitá a zvyšuje efektivitu 
zdrojů a zároveň obnova vodovodní sítě ve 
městě snižuje ztráty na vodovodním potrubí, 
což také naše dobříšské zdroje šetří. Vlastníci 
vodohospodářské infrastruktury musejí zajistit 
dostatečné prostředky na obnovu vodohospo-
dářského majetku, aby byla zajištěna bezpro-
blémová dodávka pitné vody nejen v současné 
době, ale i v budoucnu.

Pro snížení spotřeby pitné vody připravujete 
také užitkový vodovod, je to tak?
Ano, připravujeme na Dobříši užitkový vodo-
vod, který bude využíván hlavně na sportoviš-
tích v Lipkách a v budoucnu k zalévání zeleně 
na Dobříši.
Hlavní užitkový vodovod je propojen od zámku 
přes fotbalový stadion k vodárně Chotobuš, od-
kud také v budoucnu plánujeme tento vodovod 
zásobovat.
Z Chotobuše vede užitkový vodovod pod ná-
městím až na hráz rybníka Papež a Koryto. 
Pro toto potrubí jsme využili staré nepoužívané 
potrubí a nové jsme tímto nevyužitým protáhli.

Na letošní léto plánujeme uvést do provozu 
první část užitkového vodovodu v Lipkách, kte-
rý bude zásoben vodou z vrtů u haly a na fot-
balovém stadionu a bude zásobovat tenisové 
a nohejbalové kurty.
Toto řešení nám také sníží spotřebu vody v let-
ních měsících. Druhou hlavní část užitkového 
vodovodu uvedeme do provozu v příštím roce.

V minulém roce jste pořídili velký čisticí vůz 
na kanalizační řad, jaké využití vlastně má?
Čisticí vůz je obrovským pomocníkem při čištění 
kanalizačního potrubí.
Obzvláště v této covidové době, kdy je mnohem 
více odběratelů doma, je kanalizace mnohem 
více zatěžovaná než obvykle. Pravidelné pre-
ventivní čištění kanalizace je zásadní pro čisto-
tu města zvlášť v této době, kdy jsou kladeny 
zvýšené hygienické nároky na vše. I na obcích, 
které provozujeme a mají kanalizaci, je o čisticí 
vůz velký zájem.

V některých městech a obcích se zavádí „smart“ 
měření vodoměrů, plánuje se i u nás?
Ano, i u nás zavádíme „chytré“ technologie. 
Na některých obcích už chytré vodoměry máme 
namontovány a na dalších výměny připravujeme.
Tyto chytré vodoměry nejenže se dají odečítat 
dálkově, a tím nemusí náš odečítač každé 3 mě-
síce navštěvovat odběratele, ale umožňují také 
sledovat nestandartní spotřeby a upozorní nás 
přes alarmové hlášení.
Další „smart“ řešení, které nabízíme, je pod ná-
zvem Voda pod kontrolou. Tato služba nepřetr-
žitě vyhodnocuje spotřebu vody v daném místě 
a upozorní na nestandardní odběry. Pro odběra-
tele je zpoplatněna.

Budou se tedy osazovat chytré vodoměry 
i na Dobříši?
Ano, i na Dobříši se připravujeme na osazování 
těchto chytrých měřidel. Přehled o spotřebách 
nám pomůže při hledání vodovodních úniků 
a předejde se tak zbytečným únikům vody na-
příklad i při protékání toalety nebo protékající-
ho pojišťovacího ventilu, což může uspořit ne-
malé náklady. Tyto vodoměry také v budoucnu 
umožní odběratelům přes aplikaci v mobilním 
telefonu sledovat svoje spotřeby vody, což se 
odběratelům vyznávajícím moderní technolo-
gie bude určitě líbit.

Zpracovala redakce

VHS Dobříš připravuje užitkový vodovod pro město 
a zavádí „chytré“ technologie
Tématem dubnových listů je mimo jiné také voda. O tu se v našem městě stará Vodohospodářská 
společnost Dobříš v čele s Ing. Tomášem Kolaříkem. V rozhovoru právě s jednatelem VHS Dobříš 
se dozvíte, proč zrovna na jaře přichází pro vodohospodáře nejnáročnější období, jak můžete efek-
tivně šetřit vodou a další novinky z práce této městské společnosti. 
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V objektech Městského úřadu Dobříš šetříme 
pitnou vodou
V rámci úspory pitné vody v objektech Městské-
ho úřadu Dobříš bylo během března pořízeno 
celkem 40 ks tzv. perlátorů. Pomocí tohoto zaří-
zení, které bylo namontováno na stávající vodo-
vodní baterie, se nyní usměrňuje proud a díky 

provzdušnění dochází k redukci průtoku. Při mytí 
rukou či nádobí není poznat rozdíl, přitom prů-
tok je obyčejně redukován na 6 litrů za  minu-
tu. Běžnou baterií může za stejný čas protéct  
i 12–15 litrů. S jediným perlátorem tak nyní šetří-
me 10 000 litrů vody a nejméně 1 600 Kč za rok. 
Při počtu 40 kusů vodovodních baterií ve všech 
objektech je průměrná roční úspora 400 000 lit-
rů vody a 64 000 Kč za rok.
Jako další opatření na úsporu pitné vody v rám-
ci budov dobříšského úřadu je v plánu do kon-
ce dubna namontovat do všech nádržek na WC 
úsporný vypouštěcí ventil s dvoutlačítkem. Ten-
to ventil má clonu pro nastavení množství vy-
pouštěné vody, díky čemuž opět dojde ke znač-
nému snížení spotřeby pitné vody. 

 Pavel Kožíšek, odbor správy majetku

Na lesním majetku se v České republice hospo-
daří dle schváleného lesního hospodářského 
plánu. To je podle lesníků zjednodušeně řečeno 
taková „kuchařka“, kde jsou uvedeny informace 
o tom, kolik dřeva a kde je možné v lesích tě-
žit, jaké dřeviny a jak lesy chránit a vychovávat. 
V lese se hospodaří na základě principu trvalé 
udržitelnosti. To znamená, že je možné vytěžit 
pouze tolik dříví, kolik přiroste. 
Každá část rodiny má ve svém vlastnictví cca 
4 500 ha lesních pozemků, na kterých hospodaří. 
Stejně jako všude jinde po České republice, tak 
i tady u nás na Dobříšsku škodí lesním porostům 
kůrovec. Jaká je aktuální situace v lesích okolo 
nás, popisují sami správci jednotlivých revírů. 

Colloredo-Mannsfeld, spol. s r. o.
Tato společnost hospodaří na lesních pozemcích 
pana Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfelda.  

K polesí Svatá Anna patří převážně lesy na  zá-
pad od Dobříše, které jsou ohraničeny obcemi 
Rosovice, Buková u Příbramě, Hostomice, Velký 
Chlumec a Vižina. Na východ od Dobříše se jed-
ná především o lesy v okolí lokality Chotobuš 
a obce Kozí Hory. 
„V lesích v naší správě převažují smrky (51 %), bo-
rovice (18 %), duby (13 %), modříny (6 %), buky 
(4 %). Dále jsou zde zastoupeny jedle, javory, olše, 
lípy a břízy,“ upřesňuje ředitel lesní správy 
Ing. Robin Ambrož, Ph.D., a popisuje součas-
nou situaci v lesích společnosti Colloredo-
-Mannsfeld. 
„V současné době v mediích rezonují informace 
o kůrovcové kalamitě, která na území Moravy 
a  Vysočiny nabrala až apokalyptických rozměrů. 
Kůrovcová kalamita se bohužel od východu pře-
souvá i do našich lesů a napadené stromy je nutné 
co nejrychleji vyhledat, vytěžit a asanovat.“ 

Rozvoj kůrovce je podle pana Ambrože způ-
soben z velké části dlouhodobým suchem, 
kdy  jsou stávající smrkové porosty oslabeny 
a  jsou tak pro lýkožrouta smrkového atraktiv-
ní. Suchá perioda z posledních let však nepo-
znamenává pouze smrk, ale i jiné dřeviny. Hro-
madně schnou například borovice, objevují se 
problémy s onemocněními dubu a jasanu. Do-
držení základní podmínky „vytěžit jen tolik dříví, 
kolik přiroste“ pak bývá v tomto období obtížné, 
jelikož poškozené a napadené dříví musí být vy-
těženo, aby se zamezilo dalšímu poškození lesa.
„Návštěvníky lesů ale můžeme uklidnit, protože 
vytěžené plochy se vždy zalesní (zpravidla do dru-
hého roku). Na obnovovaných plochách se  sází 
duby, buky, javory, lípy, olše, borovice, jedle, mod-
říny, douglasky a i smrky, neboť tato dřevina má 
a bude mít v našich lesích své opodstatnění. Lesy 
v budoucnu však budou více pestré a doufej-
me, že  i  více odolné. Předvídat, jakým způsobem 
se  bude měnit klima v horizontu 100 let, což je 
přibližně jeden cyklus lesa, jde však velmi obtížně,“ 
říká ředitel lesní správy společnosti Colloredo-
-Mannsfeld.

Lesy Colloredo-Mansfeld, s. r. o.
Tato společnost hospodaří v oboře Aglaia (mys-
livecky tuto oboru využívá soukromý nájemce) 
a stará se i o bývalou raketovou základnu „Klon-
dajk“ a bývalou oboru Králova stolice. Jedná se 
především o lesy ležící severně od Dobříše smě-
rem na Kytín.
„Bohužel i nás plnou silou zasáhla kalamita způ-
sobená suchem a následně kůrovcem. Náš  per-
sonál se potýká s obrovským nárůstem těžeb 
a  z  toho vyplývajících pěstebních úkolů. V sou-
časnosti musíme těžit cca třikrát více než normál-
ně. Porosty jsou již z minulosti velmi poškozené 
zvěří a výkyvy počasí a hmyzí škůdci tlak na zdra-
votní stav ještě zvyšují. Pandemie koronaviru 
nám bohužel také moc nepomáhá, chybí nám 
pracovní síly na zalesnění, chybí sadební mate-
riál a jsou problémy s odbytem, které se naštěstí 
pomalu zlepšují,“ popisuje současnou situaci 
ředitel společnosti Lesy Colloredo-Mansfeld 
Ing. Michal Pernica, Ph.D.

Při návštěvě lesa respektujte naši práci, ape-
lují lesníci
„Zvýšený pohyb návštěvníků v lesích nám v dneš-
ní době práci příliš neulehčuje, spíše naopak. 
Je jasné, že pobyt v přírodě je dnes téměř jediným 
možným způsobem trávení volného času, ale bo-
hužel ne všichni návštěvníci se chovají v lese sluš-
ně a  ohleduplně. Dovolím si touto cestou tedy 
apelovat na všechny návštěvníky, aby brali ohled 
na lesní personál a techniku, která se po lesích 
pohybuje. Snažíme se ze všech sil uchránit lesy 
před zkázou, abychom mohli všichni využívat 
benefitů, které nám les přináší,“ říká k současné 
situaci pan Pernica.
Pan Ambrož k problematice zvýšené návštěv-
nosti dodává: „V této obtížné době bychom chtěli 
požádat návštěvníky lesa, aby respektovali práci 
lesníků, chovali se ohleduplně k lesu, k zaměst-
nancům, kteří zde pracují, a k ostatním návštěvní-
kům. Z lesa nepochází pouze dříví na topení, krovy 
domů, nábytek, papír do kanceláří a škol, ale les 
také chrání půdu, zadržuje pitnou vodu pro Dobříš 
a poskytuje prostředí k relaxaci a odpočinku, který 
v pandemii koronaviru potřebujeme více než kdy 
jindy.“

Zpracovala DH

Dobříšské lesy ve správě rodiny  
Colloredo-Mannsfeld
Rodina Colloredo-Mannsfeld je s Dobříší spojena již několik století a prakticky téměř všechny lesy 
v  okolí města Dobříš patří právě jí, dohromady je to rozloha asi 9 000 hektarů. Málokdo však ví, 
že se na Dobříši o správu lesů dělí dvě větve rodiny Colloredo-Mannsfeldů. Zbirožská větev rodi-
ny spravuje majetek ve vlastnictví Dipl. Ing. Jeroma Colloredo-Mannsfelda, kterému patří polesí  
Svatá Anna. Opočenskou větev rodiny pak představuje pan Leonhard Josef Colloredo-Mansfeld, 
který spravuje zbytek lesních porostů. 

Ing. Robin Ambrož, Ph.D. Ing. Michal Pernica, Ph.D.



DOBŘÍŠSKÉ LISTY | 5

Současně město pokračuje v osvětových kampa-
ních, kdy v sérii článků publikovaných v DL bu-
dou občané informováni o možnostech a způso-
bech zlepšování kvality ovzduší ve svém městě. 

Mgr. Vladimír Šůna, 
odbor výstavby a životního prostředí

Ilustrační foto, zdroj: www.pixabay.com

Z MĚSTA A RADNICE

Vývoj a stav ovzduší v Dobříši
Tento článek navazuje na text věnovaný Akční-
mu plánu zlepšování kvality ovzduší (zkráceně 
APZKO) města Dobříše, který se objevil v  loň-
ském květnovém čísle Dobříšských listů. V tom-
to článku si představíme některá nová data 
z  APZKO, která nebyla v původním textu pub-
likována. První graf shrnuje pětileté průměry 
sledovaných jednotlivých referenčních bodů po 
celé ploše města Dobříše a všechny sledované 
škodliviny.
Z naměřených hodnot vyplývá, že kvalita 
ovzduší ve městě Dobříši je dobrá, imisní limi-
ty všech sledovaných škodlivin (TZL, NOx, SO2, 
BaP, As) jsou plněny. Výjimku mohou tvořit 
koncentrace benzo(a)pyrenu, které v průměru 
dosahují přibližně limitních hodnot, v oblastech 
s maximálními koncentracemi pak může být 
roční imisní limit pro benzo(a)pyren překročen. 
Jejich zdrojem na území města jsou přede-
vším lokální topeniště (až z 90 %) a doprava 

(cca z 10 %). Vliv průmyslových zdrojů je naopak 
zanedbatelný.
Pro přehled uvádíme i graf s podílem zdrojů 
znečištění. Zde vidíte roční emise z jednotlivých 
typů zdrojů – plocha města Dobříše (tun/rok).
Ze získaných dat a vyhodnocení APZKO lze 
konstatovat, že prioritní opatření by měla být 
jednoznačně směřována k snížení vlivů lo-
kálních topenišť. Z hlediska územní priority 
dochází k překročení imisních limitů v oblastech 
s největší měrou lokálního vytápění. Opatření by 
tedy měla být zaměřena na středové části měs-
ta. Nejefektivnějším opatřením ke snížení 
vlivu lokálních topenišť na ovzduší je určitě 
výměna starých zdrojů vytápění na tuhá pa-
liva (1. a 2. emisní třídy), které již nevyhovují 
emisním limitům, za nové. Město Dobříš plá-
nuje i nadále informovat své občany zejména  
prostřednictvím DL a webových stránek o mož-
nosti čerpání dotací na výměnu starých topidel. 

Studie protipovodňových opatření
Na západním okraji se město opakovaně potýká s místními povodněmi, kdy při silnějších deštích 
voda z polí zaplavuje zahrady a sklepy domů. Jedná se o lokality, kam stéká voda z polí u Hostomic-
ké ulice a pod Bzdinkou.
Místní povodeň zde proběhla v září 2019, v  menším rozsahu pak i v říjnu 2020. Za silných dešťů 
se obyvatelé v těchto lokalitách potýkají s velkým množstvím srážkové vody, zpravidla se to neobe-
jde bez asistence hasičů, kdy je nutné vodu odčerpávat a usměrňovat pomocí pytlů s pískem. Oby-
vatelé ohrožených domů opakovaně volají pro dlouhodobém řešení. Město proto zadalo v listopadu 
loňského roku vypracování studie, jaká opatření by mohla pomoci snížit riziko zatopených zahrad 
a domů. Studii vypracoval kolektiv Ing. Jiřího Jodla, kteří se dlouhodobě zabývají projekčními prace-

mi vodohospodářských staveb, retenčních nádr-
ží a šetrnými úpravami krajiny. Studie navrhuje 
taková opatření, která budou vodu zadržovat 
na poli a umožní její pomalé vsakování namísto 
rychlého průtoku městem. Hlavními prvky na-
vržených protipovodňových úprav je výstavba 
nového rybníčku v horní části na poli u Hosto-
mické ulice, odbahnění rybníku Bzdinka a zvět-
šení jeho retenční plochy a založení ochranných 
remízků. Velká většina doporučených zásahů 
je ale na  polích, která mají soukromé majite-
le. Bez  jejich souhlasu nelze návrhy realizovat. 
Jednání s majiteli postupně probíhají, stejně 
jako se  Zemědělskou společností Dobříš, která 
na polích hospodaří.
Kompletní studii najdete na webu města v sekci 
Rozvojové projekty.

Pavel Svoboda, starosta

TZL = prach 
(Jedná se 
o tuhé 
znečišťující 
látky)

Splatnost poplatku 
za odpad se blíží
Základní poplatek na rok 2021 činí 750 Kč 
za osobu a je splatný do 30. 4. 2021.

Detaily k platbě najdete v systému MESOH 
nebo se s důvěrou obraťte na paní Sylvu Ře-
hákovou, tel. 318 533 390, e-mail: rehakova@
mestodobris.cz.
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Země, voda a vzduch v našem městě

Dubnové téma Dobříšských listů mi připomíná, 
jak rozmanité území našeho města je. Jednak 
zde máme obrovskou výhodu blízkého lesa, 
a  lesnatá krajina je zároveň doplněna loukami, 

ale i zemědělskou půdou. Druhak se v našem 
městě nacházejí rybníky Papež a Koryto. Lesy 
přispívají k příznivému ovzduší v našem okolí. 
S příjemným přírodním charakterem jsou však 
spojeny také výzvy pro město. Velkou část na-
šeho katastru tvoří lesní půda a obyvatelstvo 
našeho města se pak koncentruje do cca 1/3 ka-
tastru. Tato skutečnost ve své podstatě může 
stanovit limity rozvoje města. Dobříš je svým 
charakterem menším městem a dle územního 
plánu Dobříše z roku 2010 je stanovena hrani-
ce počtu trvale hlášených obyvatel ve městě 
na cca 10 000 (dle ČSÚ má k 31. 12. 2019 Dobříš 
8 960 obyvatel). S tím vyvstává několik otázek: 
1) Kolik obyvatel reálně ve městě žije (i když 
zde nemají hlášený trvalý pobyt) a užívá 

Původně byl jedlový hájek pravděpodobně 
jen zemědělsky využívanou půdou přiléhající 
k Dobříši. Na konci minulého století byl prostor 
využit jako plocha školky jehličnatých dřevin. 
Vysázeno zde bylo více druhů jehličnanů, pře-
vážně jedlí a douglasek, do ne zcela pravidel-
ných řad. Výsadba, která byla pravděpodobně 
určena k produkci vánočních stromků, zůstala 
ale ze značné části nesklizena. 
Město Dobříš plánovalo upravit tuto zelenou 
plochu na přírodní park už v roce 2014. Původní 
jedlová školka se zde působením času, přírody 
a vandalů totiž přeměnila na nevzhledný zele-
ný porost, vyhovující zejména bezdomovcům, 
narkomanům a zakladatelům černých skládek. 
V místě bylo tehdy podle šetření zmapováno 
celkem 125 listnatých a 110 jehličnatých stro-
mů. Na akci byla v té době schválena i dotace 
ze Státního fondu životního prostředí. Záměr 
se však nerealizoval.

V loňském roce napadl jedlový hájek kůrovec
V roce 2020 došlo v jedlovém hájku k zásadní-
mu průřezu stromů, které byly napadeny kůrov-
cem. Tyto práce nakonec opět oživily možnost 
kultivace prostoru a jeho úpravu.
„Během jarního období loňského roku a letošní 
zimy bylo v jedlovém hájku vyznačeno a poká-
ceno celkem 52 kusů jehličnatých dřevin, hlavně 
jedlí obrovských, jež měly sice část zeleného jehli-
čí, ale chřadly a byly silně napadeny parazitický-
mi škůdci. Tyto stromy bylo nutné v co nejkratší 
době porazit a odvést dřevo mimo řešený porost, 
aby se  tak zabránilo dalšímu rozšíření škůdce. 
Po  provedeném zásahu a vzniku volných ploch 
jsme znovu přišli s myšlenkou zpřístupnění dané-
ho území pro občany a vytvoření přírodě bližších 
chodníčků či stezek,“ upřesňuje vedoucí odboru 
výstavby a životního prostředí Ing. Alena Har-
manová. 

Nová úprava jedlového hájku v Dobříši sklízí 
pozitivní reakce 
Další nápady na kultivaci prostoru mohou nyní občané města  
navrhovat sami

Z jedlového hájku se stal přírodní lesoparčík 
nedaleko samotného centra města 
Jedlový hájek dostal nyní zcela novou podobu. 
Můžete se zde projít po zpevněných cestičkách 
a užít si tak kousek lesa přímo ve městě. Jedná 
se však zatím pouze o první etapu úprav tohoto 
prostoru, další budou následovat. 
„V nejbližší době plánujeme také osazení laviček 
z kmenů stromů a odpadkových košů. Násled-
ně možná i interaktivních tabulí, herních prvků 
pro děti či jiných přírodě blízkých parkových prv-
ků,“ dodává Ing. Alena Harmanová. 
Na místě proběhla v pondělí 15. března kontro-
la prvních úprav, které se účastnil starosta města 
Dobříš Pavel Svoboda, místostarosta Tomáš Vo-
kurka, zástupci Městského úřadu Dobříš a společ-
nosti Dokas, která celý prostor jedlového hájku 
upravila. 

„Jsem vděčný za každý nový kousek přírody 
ve  městě. Za 750 000 Kč v jedlovém hájku pro-
běhlo kácení napadených stromů, úklid odpadků, 
prořezání a výstavba chodníčků. Děkuji všem, 
kteří se na úpravách podíleli. Všichni máme rádi 
nová místa a zde vzniklo jedno přímo v centru na-
šeho města. Zvu všechny obyvatele i návštěvníky 
na  krátkou procházku,“ říká k úpravě jedlového 
hájku starosta Dobříše Pavel Svoboda. 

O tom, jak by mohl jedlový hájek ve finále 
vypadat, budou nyní rozhodovat sami Dob-
říšáci
Vedení města Dobříš nyní vyzývá občany města 
a širokou veřejnost, aby předkládala své návrhy 
na to, jak by mohl být jedlový hájek dál upraven 
a co vše by mohlo být v prostoru instalováno. 
Lidé mohou psát komentáře a zprávy přes face-
bookový profil města nebo posílat své návrhy 
a nápady na e-mail: pucova@mestodobris.cz. 

Starosta Pavel Svoboda například navrhuje: 
„Těší mě, že součástí úprav bylo i založení malé 
tůňky. Takže k ní by se mi líbila nějaká kláda, 
na které se dá posedět a sledovat vážky.“

Ing. Alena Harmanová by byla ráda, kdyby 
si místo udrželo svou přírodní podobu: „Hlav-
ně bych v jedlovém hájku nerada viděla cokoliv 
umělého a plastového. Chtěla bych zachovat myš-
lenku našeho malého lesoparčíku a volit jeho další 
úpravy citlivě ke zvolenému místu. Tedy využít dře-
vo, kámen a jiné přírodní prvky.“

Zpracovala DH

služeb města? Zjistit skutečný počet obyvatel 
žijících ve městě by bylo dle mého názoru příno-
sem. 2) Je město z hlediska infrastruktury při-
praveno se více rozrůstat a v jakých částech 
města by byla případná nová výstavba vhod-
ná? Osobně se přikláním k zachování charakte-
ru Dobříše jako menšího města, novou zástavbu 
v přiměřené míře neodmítám. Ráda bych však, 
aby případná nová výstavba navazovala na sou-
časnou zástavbu, doplňovala ji a  nevznikala 
v těsné blízkosti okolní volné krajiny, aby tak 
nedocházelo k narušování propojenosti města 
s jeho okolím. Tím by město mohlo ztratit své 
výhody, které nám přináší příroda kolem nás. 
Při plánování nové výstavby je tak nutné brát 
na toto ohled, aby i nadále naše město zůstalo 
příjemným místem pro život.

Jindříška Romba, zastupitelka města Dobříš

Město Dobříš se během března pustilo do kultivace jedlového hájku u anglického parku 
v Dobříši. Prostor dostal zcela novou podobu a nyní je z něj krásné místo na procházku i pří-
jemnou relaxaci mezi stromy.
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Odbor výstavby a životního prostředí patří mezi 
největší odbory dobříšského úřadu co do po-
čtu jeho pracovníků i rozsahu činností. Celkem 
je  zde zaměstnáno 21 odborníků na konkrétní 
záležitosti, kteří jsou rozděleni do dvou odděle-
ní – oddělení výstavby a oddělení životního pro-
středí. Odbor vykonává většinu agendy v  pře-
nesené působnosti pro správní obvod obce 
s  rozšířenou působností Dobříš, tj. pro 24  obcí 
našeho správního obvodu. Pouze stavební úřad 
se o území dělí se stavebním úřadem v Novém 
Kníně.

Pracovníci oddělení výstavby zařazení pod sta-
vební úřad vedou zejména územní a stavební ří-
zení, schvalují ohlášení staveb, povolují stavební 
a terénní úpravy, změny stavby před jejich do-
končením, užívání staveb, odstraňování staveb, 
terénní úpravy a zařízení, nařizují nezbytné 
úpravy, údržbu stavby, vyklizení stavby, zajišťují 
stavební dozor, schvalují dělení nebo scelová-
ní pozemků, řeší protiprávní jednání na úseku 
stavebního řádu a provádějí i další činnosti dle 
stavebního zákona. 
Úřad územního plánování, zařazený také pod 
oddělení výstavby, pro město Dobříš i ostatní 
obce správního obvodu pořizuje územní plá-
ny, změny územních plánů a územní studie, 
vymezuje zastavěné území, zpracovává zprávy 
o uplatňování územního plánu, vydává závazná 
stanoviska orgánu územního plánování, také 
např. spravuje a projednává územně analytické 
podklady a geografický informační systém (GIS).
Pod oddělení výstavby patří i doprava a silniční 
hospodářství, kde kromě škály úkolů kolem po-
volování silnic II. a III. třídy, místních komunikací 
a veřejně přístupných účelových komunikací 
řeší i dopravní značení v celém správním obvo-
du, uzavírky, objížďky či připojení nemovitostí 
ke komunikaci. V neposlední řadě zde také vy-
dávají parkovací karty pro občany města.

Mají zde na starosti také památkovou péči 
a ve spolupráci s Národním památkovým ústa-
vem dohlížejí na úpravu, zásahy a rekonstrukce 
kulturních památek a na výstavbu v městské 
památkové zóně a v ochranných pásmech ne-
movitých kulturních památek.
 
Úkolem pracovníků oddělení životního prostře-
dí je péče o životní prostředí v oblasti ochrany 
přírody, lesního hospodářství, myslivosti, od-
padového hospodářství, ochrany ovzduší, ze-
mědělského půdního fondu. Spadá sem také 
agenda vodoprávního úřadu, vydávají se zde 
rybářské lístky. Celý popis činností tohoto od-
dělení by vydal na několik stránek, dají se vyčíst 
z jednotlivých zákonů či z webu města. Při bliž-
ším zkoumání musíte rychle zjistit, že se zde zce-
la jistě nepovoluje pouze kácení stromů a vrtání 
studní .
Tento rok zde také bylo zřízeno místo odpado-
vého hospodáře města, což je na rozdíl od vět-
šiny ostatní agendy odboru činnost samosprá-
vy města. Odpadový hospodář by měl řešit 
komplexně odpady města, nejvíc času a otázek 
mu (tedy jí, tuto agendu řeší Ing. Kateřina Ram-
bousková) v současné době zabere motivační 
a evidenční systém pro odpadové hospodářství 
(MESOH). 

Vyřizování potřebných povolení pro výstavbu 
rodinného nebo bytového domu, vybudování 
příjezdové cesty a dalších záležitostí je mnohdy 
časově i administrativně velmi náročné. 

Co bývá nejčastější chybou žadatelů o nej-
různější povolení, které je důvodem pozdr-
žení celého řízení, upřesňuje vedoucí odboru 
Ing. Alena Harmanová: 
Tak to je tedy pěkně těžká otázka. Z tisku prav-
děpodobně víte o dění kolem schvalování no-
vého stavebního zákona a představách naší  

Představujeme vám Městský úřad Dobříš  
– odbor výstavby a životního prostředí
Milí občané,
v dubnových Dobříšských listech jsme pro vás připravili představení dalšího odboru Městského 
úřadu Dobříš. Tentokrát se budeme věnovat odboru výstavby a životního prostředí, jehož vedoucí 
je od jeho vzniku před více než 5 lety Ing. Alena Harmanová. Před spojením odborů výstavby a život-
ního prostředí do jednoho vedla přes 7 let samostatný odbor životního prostředí.

vlády, jak zdokonalí a zrychlí celé řízení. No, ani 
po přečtení několikátého znění návrhu záko-
na si to nemyslím. Myslím si, že tvůrci zákona, 
stejně tak jako kritici práce úředníků, by si měli 
tuto práci nejdřív dostatečně dlouho vyzkou-
šet. Jsem si však vědoma toho, že k tomu dojít 
nemůže, protože každý úředník musí mít ke své 
práci náležité vzdělání, musí projít těžkými 
zkouškami odborné způsobilosti, absolvovat 
mnoho dní průběžného vzdělání a až po nále-
žité praxi přijde na všechny souvislosti a vztahy, 
které jsou pro rozhodování důležité. 
Žadatelé, jejichž záměr je v souladu se všemi po-
žadavky zákonů, s platným územním plánem, 
kteří mají kvalitně zpracovanou projektovou 
dokumentaci a podepsané všechny související 
smlouvy či dohody, pak většinou na výraznější 
pozdržení řízení nenarazí. Limitem je pouze stá-
lá zahlcenost úředníků agendou a samozřejmě 
práva všech účastníků řízení daná zákonem.

Co zásadního se nyní děje v oblasti povolo-
vání výstavby na území města Dobříše?
V oblasti povolování výstavby na území měs-
ta je jistě nejzásadnější záležitostí dění kolem 
územního plánu. V současné době se pořizuje 
změna č. 3 územního plánu Dobříše, na kterou 
mnozí občané a vlastníci nemovitostí v našem 
území netrpělivě čekají. Cesta k jejímu schválení 
však bude ještě trnitá, vzhledem ke kontroverz-
ním otázkám, kterými se také zabývá. Příkladem 
je výstavba v lokalitě Brodce či obchvat města.

Na co jste u svého odboru nejvíc pyšná?
Jsem pyšná na celý kolektiv odboru, který je dle 
mého názoru odborně zdatný, pracující na vyso-
ké úrovni a schopný poprat se s každou výzvou. 
To je možno vidět i v současné covidové době, 
která si na nás vymýšlí každou chvíli něco nové-
ho, co jsme dosud neměli možnost vyzkoušet. 
Určitě nám v tom hodně pomáhá humor, který 
se pořád snažíme neztratit. Ano, chvílemi je tedy 
hodně specifický .

Kanceláře odboru výstavby a životního 
prostředí Městského úřadu Dobříš najdete 
na adrese Mírové náměstí čp. 1602 (nad Pe-
nny Marketem, vchod ze strany). 
Důležité informace a kontakty naleznete také 
na webu města.

Zpracoval odbor výstavby a životního prostředí
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Městský úřad se prezentuje na novém webu 
s novými službami pro občany 
Vážený návštěvníci webu města, 
dovolujeme si vás informovat, že za účelem zpřehlednění webu města www.mestodobris.cz (nebo 
www.dobris.cz) jsme aktualizovali od 1. 4. 2021 nejen podobu městského webu, ale i jeho obsah. 
Kromě čistšího grafického zpracování jsme web pročistili o historické dokumenty, aby bylo vyhledá-
vání přehlednější. Menu je strukturované blíže občanovi a snažili jsme se o překlad úředních názvů 
do „lidštiny“ při zachování veškerých požadovaných náležitostí. 

Tvoříme Dobříš: Hlasujte, má to smysl!
Město Dobříš vyhlásilo již 3. ročník participativního rozpočtu s názvem Tvoříme Dobříš. Vybrat si 
letos můžete i více projektů a hlasovat pro ně, zároveň je zde možnost udělit i jeden negativní hlas 
pro návrh, o kterém si myslíte, že by neměl být realizován. Hlasovat je možné prostřednictvím webo-
vých stránek https://tvorime.dobris.cz do neděle 4. 4. 2021. Bezprostředně po ukončení hlasování 
pak budou vyhlášeny výsledky. Z participativního rozpočtu Tvoříme Dobříš 2021 budou letos finan-
covány hned dva vítězné projekty. Pro každý z nich je určena částka 100 000 Kč.

Realizace vítězného projektu z roku 2020
V roce 2020 vyhrál veřejné hlasování návrh na vybudování chodníku v údolí Trnovského potoka. 
Tento projekt však nemohl být realizován na předjednaném pozemku z důvodu ochrany příro-
dy. Následně tak začalo řešení návrhu „Dobudování dětského hřiště na Větrníku“, který se umístil 
na 2. místě. Návrh, ve kterém bylo původně zamýšleno dobudovat dětské hřiště, podala do soutěže 
paní Kocourková. Realizace v podobě doplnění herních prvků pro děti a dalšího doplňujícího vyba-
vení proběhne do konce dubna letošního roku. Dopadové plochy pod jednotlivými herními prvky 
vytvoří firma Dokas. Instalaci provede firma František Smitka.
Dětské hřiště v lokalitě Větrník bude doplněno o sestavu dětských houpaček, kolotoč, pružinové 
houpačky, balanční lanový mostek, pískoviště pro menší i větší děti, lavičky a odpadkový koš.

Zpracovala DH

Na webu naleznete mimo očekávané informace 
také známé elektronické služby: CzechPOINT, 
mapový portál (GIS), hlášení rozhlasu (podně-
tů), objednávání klientů on-line a jiné. 
Nově zde objevíte také seznam plánovaných 
odstávek elektřiny. Po kliknutí se dozvíte, zda-
li se v  nejbližších 15 dnech plánuje v Dobříši 
odstávka a v jakém rozsahu. V případě havá-
rie se  zde objeví informace o této skutečnosti. 
Máte-li zájem dostávat informace na váš e-mail 
či SMS, můžete si registrovat přímo svoji přípoj-
ku. Služba je zdarma a provozuje ji společnost 
ČEZ. 
Při vyřizování jakékoli záležitosti na úřadě může-
te zanechat své mobilní číslo a úředníkem vám 
bude zaslána SMS z portálu města (odesílatel je 
„MestoDobris“) o stavu záležitosti (např. vyříze-
né žádosti k vyzvednutí či oznámení o postupu). 
Na tyto SMS nelze odpovídat ani volat. 
Novou službou je také on-line chat přítomný 
na všech stránkách města. Můžete psát okamži-
tě svůj dotaz. Je-li chat off-line, můžete jejím 
prostřednictvím zanechat zprávu a my se vám 
ozveme. 
Věříme, že se vám web v novém kabátě bude lí-
bit a pomůže vám v této době vyřídit maximum 
možné agendy on-line. Budete-li muset na úřad 
fyzicky, připomínáme, že ve středu jsou úřední 
hodiny do 18.00. 
Případné komentáře a připomínky můžete zasí-
lat na infocentrum@mestodobris.cz. 

Za Městský úřad Dobříš informuje Petr Oplíštil,
oddělení tajemníka

Do práce na kole
Letos v květnu se Dobříš zapojí do soutěže 
Do  práce na kole jako jedno z 50 cykloměst. 
Pojďte s námi zkusit na jeden měsíc změnit své 
dopravní návyky! Do práce na kole je celostátní 
výzva, která se koná od 1. do 31. května a která 
motivuje k cestování na kole, koloběžce, pěšky 
či poklusem. Pro letošní rok organizátoři z Au-
to*Mat uzpůsobili pravidla, takže je možné za-
počítávat nejen cesty do práce, ale i cesty do pří-
rody, na nákup nebo se psem. Zapojit se může 
každý! Více na www.dopracenakole.cz.

Soutěží se o najeté kilometry i četnost jízd v ka-
tegoriích jednotlivců i týmů podle jednotlivých 
měst i celostátně. Vedle soutěže jde ale o dob-
rou věc a setkávání na kole. I u nás můžeme šla-
pat nejen na výlety, ale také na nákup, za kama-
rády nebo do práce. V průběhu dubna a května 
na webu a facebooku města zveřejníme detaily 
soutěží a termíny společných vyjížděk. Pojďte 
s  námi šlápnout do pedálu, ať Jsme Dobří(š) 
v pohybu! Kolu zdar .

Šárka Krůtová
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Akce probíhá od 1. do 30. 4. 2021 a registrace je spuštěna na Dob-
říš – 10.000 kroků ke zdraví (desettisickroku.cz). Na této pod-
stránce také naleznete informace, které budeme ještě doplňovat, 
a i vy můžete přispět k jejich doplnění (např. tip na vaši oblíbenou 
trasu na 10.000 kroků po Dobříši a okolí). 
Město Dobříš se zapojilo do celorepublikové výzvy 10.000 kroků 
ke zdraví, s kterou nově přichází nezisková organizace Partnerství 
pro městskou mobilitu.
Cílem projektu je motivovat lidi, aby vykonávali pravidelnou aktivi-
tu po svých vlastních nohou, a to alespoň po dobu jednoho měsíce, 
a vše si také pravidelně zaznamenávali. 
Výzva 10.000 kroků pracuje s magickou hranicí deseti tisíc, 
což je zhruba 7,5 km. Ve skutečnosti však stačí mnohem méně kro-
ků, aby byl organismus odolnější. Pokud se tedy ptáte, zda musíte 
ujít denně 10.000 kroků, tak nemusíte. Kolik za den ujdete/uběh-
nete kroků, záleží čistě na vás. Aktivitu je možné v rámci výzvy 
monitorovat na jakémkoli zařízení a následně ji v podobě print-
screenu nahrát do svého profilu. 
Výzvy se může účastnit jakákoliv osoba starší 18 let po vyplnění re-
gistračního formuláře buď jako jednotlivec, nebo jako člen týmu. 
Na účastníky s nejvyšším počtem nasbíraných bodů čekají zajímavé 
ceny jak na celorepublikové, tak na místní úrovni. 
Pojďte s námi cestou ke zdraví a zařaďte chůzi nebo běh, po-
kud již tak nečiníte, mezi své každodenní činnosti. Ukažme, 
že Jsme Dobří(š)!
Akce se koná v rámci projektu Dobříš – Zdravé město a místní Agen-
da 21 a kampaně Světový den zdraví.

Šárka Krůtová, DiS.
Koordinátorka projektu Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21

10.000 kroků pro zdraví
Rádi chodíte? Vycházkově nebo v tempu, po městě nebo 
v přírodě, s hůlkami, batohem, sami nebo s rodinou…? 
Nebo raději běháte? Zapojte se s námi do dubnové výzvy 
10.000 kroků pro zdraví!

Ukliďme si Dobříš
Město Dobříš pořádá každý rok v rámci mezi-
národního svátku Dne Země dobříšský „Týden 
Země“. V tomto týdnu všechny dobříšské školy, 
neziskové organizace a spousta dobrovolníků 
uklízí naše krásné město a jeho okolí. Tento rok 
je však jiný než všechny roky předchozí. Společ-
né akce s tématem úklidu veřejných prostranství 
uskutečnit nemůžeme. Můžeme se však prochá-
zet po našem katastrálním území. A spoustě lidí 
to nedá a pomáhají ve svém volném čase a bez 
jakékoliv organizace čistit naše město od nepo-
řádku. 
Rozhodli jsme se, i na výzvu občanů města, 
pojmout netradičně i náš „Týden Země“. Až do 
22.  dubna město poskytne pytle a rukavice 
všem, kteří chtějí pomoci s úklidem přírody 
v  okolí Dobříše, a  pochopitelně zajistí odvoz 
a  likvidaci nasbíraného odpadu. Pytle i rukavi-
ce je možné vyzvednout v úředních hodinách  
(Po 7.30–17.00, St 7.30–18.00, Pá 7.00–14.00) 
na  odboru výstavby a životního prostředí 
(vchod ze  strany nad Penny Marketem, 1. pat-
ro). Informace o odloženém odpadu prosíme 
sdělit na   e-mail: harmanova@mestodobris.cz 
pod názvem „Ukliďme si Dobříš“ nebo na tele-
fon 605 929 910. Jen prosíme, abyste odpad od-
kládali na dobře identifikovatelná místa, ideálně 
ke komunikaci či na jiné dostupné místo.
Zároveň, pro zlepšení nálady a zabavení rato-
lestí, vyhlašujeme soutěž o největší kuriozitu 

Akce se koná v rámci kampaně NSZM ČR 
„Den Země“ a projektu Dobříš 

– Zdravé město a místní Agenda 21

při  sběru. Zajímavé, netradiční, pozoruhodné 
odpadky, které v přírodě objevíte, vyfoťte a  fot-
ku pošlete na stejný e-mail, ovšem s heslem  
„Kuriozita“. Soutěž končí 22. dubna, na Den Země, 
kdy komise vybere vítěze a ocení je sladkou od-
měnou.

Děkujeme, že vám není lhostejný stav životního 
prostředí ve vašem okolí, v našem městě. Každé-
ho, kdo přiloží ruku k dílu, si velice ceníme. 

Ing. Alena Harmanová, 
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
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Po více než 32 letech odsloužil v neděli 28. 2. 
2021 dobříšský hasič Jan Cajthaml jako ve-
litel družstva svou poslední službu se svými 
kluky na této stanici. Jak sám říká, povolání 
hasiče není ani tak náročné fyzicky jako psy-
chicky. 
Dobříšským profesionálním hasičem se stal Jan 
Cajthaml oficiálně 1. 8. 1989. V 15 letech byl 
zařazený do výjezdové jednotky dobrovolných 
hasičů a jasně věděl, že chce jít dál k „profíkům“. 
Podstatnou roli v jeho profesionální kariéře hrá-
la takzvaná lezecká skupina a aktivně se věno-
val také požárnímu sportu. V roce 1995 se  stal 
dokonce vítězem okresního kola v soutěži  
Memoriál pprap. Jiřího Krýsla. Soutěží v požár-
ním sportu se účastnil až do roku 1997, poté 
se soustředil na soutěže ve vyprošťování osob 
z havarovaných vozidel. Tato klání se v té době 
teprve zaváděla, právě pan Jan Cajthaml byl jed-
ním z prvních účastníků a následně jako zkuše-
ný profesionál vymyslel také vybavení nového 
hasičského vozu pro takové případy. 

Jak vypadá výjezd hasičského družstva k zá-
sahu? 
Ještě před tím, než se rozsvítí světlo signalizu-
jící výjezd, tak už jsme s klukama nastartovaný. 
Proto taky většina hasičů (teda já určitě), když 
se někde rozsvítí lampička, tak už má cukání vy-
razit. Pak už tady každý ví, co má dělat. Světelný 
signál je takzvaný předpoplach. Po něm začnou 
z rozhlasu znít instrukce na celou stanici. Mezi-
tím, než se oblékneme, víme, jaké auto pojede, 
kam pojede a co se tam děje. Pak běžíme do ga-
ráže, sedáme do auta a dnes už podle tabletu 
a navigace vyrážíme k místu zásahu. Dřív jsme 
jezdili po čichu, dneska jezdíme podle tabletu. 
Všechno potřebné většinou zjistíme po cestě, 
když komunikujeme s operačním střediskem. 
Na místě zásahu už není na nic čas a každý si jde 
po své práci. 

Dokážete říct, které zásahy pro Vás byly 
za  dobu více jak 32 let u dobříšských profe-

sionálních hasičů nejzásadnější a nikdy na ně 
nezapomenete?
To se opravdu těžko řekne.

Největší požáry Jana Cajthamla v Dobříši
Na Dobříši se odehrály historicky tři velké po-
žáry, z nichž u dvou jsem byl velitelem zásahu. 
Tehdy ještě nebyly vysílačky, moderní technika 
ani neplatilo žádné přebírání zásahu vyššími 
úředníky od hasičů, a tak můžu s hasičskou 
nadsázkou říct, že tyhle dva krásné požáry jsem 
si opravdu užil.
Jedním z nich byl požár v areálu firmy Bios 
v  roce 2001. Hlášený byl tehdy hořící člověk 
u  Biosu nebo na Prachandě. Vyrazili jsme jen 
s  malým vyprošťovacím autem, ale nikde ni-
kdo. Zašli jsme tedy na vrátnici Biosu, abychom 
se tam zeptali, jestli o něčem nevědí. Tam jsme 
našli sedícího popáleného člověka a zkolabova-
ného vrátného, který pohled na ohořelé „zom-
bie“ nezvládl. Ošklivě popálený muž, na kterém 
zbyl jen pásek z kalhot a jinak na sobě neměl 
ani kůži, nám řekl, že tam vzadu ještě někdo je. 
Jeho  si převzala záchranka a my jeli s kolegou 
prohledat areál. Objížděli jsme halu a se staže-
nými okýnky se snažili něco najít. Pak kolega 
uviděl oheň a já slyšel nějaký hlas. U hořící haly 
jsme našli druhého zloděje. Ten už ale nebyl 
schopný ani převozu do nemocnice a na místě 
zemřel. Hořící halu jsme hasili do druhého dne 
a já celému zásahu velel. Byl to obrovský požár 
a můj první velký.
Druhý velký požár, který se na Dobříš odehrál 
a  kde jsem si užil velení, byl hořící pivovar. 
To bylo v roce 2007, když se dokončovala velká 
přestavba pivovaru na nové byty. V půdním pro-
storu tehdy vznikl požár, který se přes stoupač-
ky dostal přes čtyři patra až do sklepa. Hořely 
tam sice jen prázdné byty, ale zásah to byl těžký. 
Naše jednotka byla na místě jako první a  mu-
sela se dostat do půdního prostoru, kde hořelo 
a kam se hasiči mohli dostat jen po čtyřech. Ško-
da to byla nakonec asi za 10 mil. Kč a ve finále 
se zjistilo, že šlo o pojistný podvod.

Třetím největším požárem v historii Dobříše byl 
požár v areálu bývalých rukavičkářských závo-
dů, ale to jsem tady já ještě nebyl.

Jak s takovými zážitky pracujete, abyste moh-
li jako hasiči dál fungovat?
Blbě. To je jako ta nádoba, která když přeteče, 
tak už se s tím nedá nic dělat. Dneska už mě roz-
brečí i blbá reklama. Kluci hasičský vědí, jak to 
je… Je to práce, která je hodně náročná fyzicky, 
ale ta psychická stránka se nedá ani popsat.

Bál jste se někdy při výjezdu?
Ano, že umřu. To byl požár stájí v Malém Chlum-
ci. Byli jsme tam jen ve čtyřech, vyvedli jsme zví-
řata, kluci hasili a po nějaké době jsem je poslal 
si oddychnout. Porušil jsem tehdy základní pra-
vidlo a šel jsem prozkoumat požár sám. Jenom, 
že se tam podívám, ale udělal jsem dva kroky, 
a už jsem se ztratil. Šel jsem podél zdi a našel díru 
ve stropě, podle které jsem se trochu zoriento-
val. Když jsem byl asi ve tři čtvrtě cesty ven, začal 
mi pískat varovný signál, že mi dochází vzduch 
a já nevěděl, kde jsem. Když zvuk přestal, sundal 
jsem si masku, aby to bylo rychlý. No a jak jsem 
si sundal tu masku a začal jsem se dusit, tak jsem 
plácnul do zdi, která tam vlastně nebyla a já vy-
padnul ven přímo na zem před kluky. Ti na mě 
koukali a prej: „Co děláš?“

Stal jste se jedním z nejdéle sloužících hasičů 
na Dobříši a vlastně i na Příbramsku. 

HZS ČR – stanice Dobříš: Nadpraporčík Jan Cajthaml 
předal po 32 letech svou poslední směnu
„Že budu hasičem, to pro mě bylo jasný odmalička,“ říká nadpraporčík Jan Cajthaml, který nastoupil 
jako mladý požárník na dobříšskou hasičskou stanici už ve svých 8 letech. Profesionálním hasičem 
se stal hned po vojně a od té doby tady zažil tisíce lehčích i těžších výjezdů a náročných zásahů. 
Byl u mnoha proměn stanice i jejího postupného vybavování, sloužil pod vedením tří velitelů a zažil 
největší dobříšské požáry. 
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Dokážete říct, jak se práce hasiče od dob Va-
šich začátků postupně měnila?
Hlavně asi v technice, v přístupu k lidem 
a  ve  vzdělání. Když jsem sem nastoupil, tak to 
tady nebylo tak pěkný. Dneska je to všechno tak, 
jak jsem si to vždycky představoval. No a trvalo 
to 30 let. A jinak musím říct, že dřív bylo podstat-
ně měně zásahů, dneska je jich víc. Fakt ale taky 
je, že víc jak polovina z toho jsou prostě hloupos-
ti, kvůli kterým nás lidi volají.

Co máte nyní v plánu?
Hlavně mám v plánu už nikdy nikomu neříkat 
pane. Za ty roky jsem získal nejvyšší možnou vý-
sluhu, jakou jsem získat mohl a rodina je zabezpe-
čená. Nejsem tak nucený, jako jiní kluci, kteří od-
chází a musí hledat novou práci, aby uživili svou 
mladou rodinu. Budu dělat něco pro obec, kde 
žiju. Celý léta chodím taky na dobříšský zámek, 
kde pomáhám zahradníkovi a je mi tam moc fajn.

Co by si lidé měli uvědomit, jak by se měli 
chovat a co dodržovat, aby se předešlo ne-
šťastným událostem, kdy musí životy a ma-
jetky zachraňovat právě hasiči?
Lidi obecně přestávají používat obyčejný selský 
rozum. Moc se spoléhají na to, co jim kdo řekne, 
i na nás. Moderní technika nás dostává do apatie 
a přestáváme vnímat realitu i pud sebezáchovy. 
Takový příklad… Jedeme k nehodě a ptáme se 
paní: „Proč jste jela tak rychle?“ Načež nám řidič-
ka odpoví: „V rádiu nehlásili, že je náledí.“

Co k odchodu jednoho z největších hasičů 
našeho regionu říkají jeho nadřízení
„Honza je poslední hasič svého druhu na našem 
územním odboru. Jeho kariéra je velmi bohatá 
a  mimo množství zásahů tady vychoval i spoustu 
výborných hasičů. Vývoj hasičského záchranného 
sboru byl překotný a Honza nastupoval v předre-
voluční době roku 1989. Za ty roky postupně prošel 
různými změnami až k dnešním dnům. Můžu vlast-
ně jen říct: Čest jeho práci. Honza je  profesionální 
hasič, který vždy odváděl svou práci na 100 %,“ 
říká  ředitel HZS Středočeského kraje územního 
odboru Příbram plk. Ing. Tomáš Horvát, Ph.D. 

„Honza Cajthaml zasahoval ještě s velmi jednodu-
chým vybavením, sloužil na staré stanici a vlastně 
se musel neustále učit novým metodám, novým 
nařízením, musel poznávat moderní vybavení 
a učit se s ním zacházet a čelit nečekaným situa-
cím. Má za sebou stovky zásahů s jednotkou po-
žární ochrany, stovky zásahů jako velitel jednotky 
a  významnou část jako velitel zásahu. Ochránil 
majetek v hodnotě několika desítek milionů ko-
run a  v  neposlední řadě zachránil nebo pomohl 
zachránit stovky životů. Za mojí éry Honza zasa-
hoval u velkých a těžkých požárů, jako byl třeba 
požár výrobní haly RAVAK v Příbrami nebo požár 
skladovací haly v Letech. Své zkušenosti předal 
i řadě mladších hasičů, podílel se na mnohých 
úpravách budovy hasičské stanice, které vedly 
ke  zlepšení pracovního prostředí. V neposlední 
řadě absolvoval řadu školení a odborných kurzů, 
kterými si zvyšoval svoji kvalifikaci. Honza nám 
tady bude bezpochyby chybět, ale jedním z hlav-
ních úkolů dobrého velitele je vychovat si základ-
nu svých nástupců a já si myslím, že v tomhle od-
hledu si to Honza odpracoval a má tu skvělé kluky, 
kteří půjdou dál v jeho šlépějích,“ říká k odchodu 
jednoho ze svých nejlepších hasičů velitel hasič-
ské stanice Dobříš Ing. Radek Dopirák

Zpracovala DH

Požadavky: 
1. Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pra-
covnících, v platném znění. 

2. Znalost problematiky řízení školy a s tím sou-
visejících právních předpisů. 

3. Občanská a morální bezúhonnost. 
4. Dobrý zdravotní stav. 

Náležitosti přihlášky: 
1. Strukturovaný životopis (s uvedením odbor-

ných znalostí a dovedností). 
2. Ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaže-

ném vzdělání (diplom a vysvědčení) a další 
doklady prokazující splnění předpokladů pro 
výkon činnosti ředitele. 

3. Doklad o průběhu jednotlivých zaměstnání 
potvrzený posledním zaměstnavatelem. 

4. Lékařské potvrzení o způsobilosti vykonávat 
funkci ředitele školy. 

5. Výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsí-
ce) a čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona 
č.  451/1991 Sb., kterým se stanoví některé 

další předpoklady pro výkon některých funk-
cí ve státních orgánech a organizacích ČR, 
ve znění pozdějších předpisů. 

6. Koncepce rozvoje školy (maximálně 6 stran 
formátu A4). 

Ke konkurznímu řízení budou přijaty přihlášky, 
které budou doloženy kompletními doklady 
s vlastnoručním podpisem uchazeče včetně 
kontaktní adresy, telefonu, případně e-mailové 
adresy. 

Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2021 

Přihlášku s příslušnými doklady zašlete nebo 
doručte osobně nejpozději do pondělí 12. 4. 
2021 do 12.00 hod. (rozhodující je datum a ho-
dina na razítku podatelny) na adresu zřizovatele 
školy: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 
Dobříš.
 
Obálku zřetelně označte heslem „Konkurzní 
řízení – 4. MŠ – NEOTVÍRAT“.

Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš Větrník  
– druhý rok v udržitelnosti 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000697 
V roce 2018 byla ukončena realizace projektu „Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš Větrník“. Cílem-
projektu bylo zvýšit nedostatečnou kapacitu 5. MŠ Dobříš o 56 dětí. Vznikly dvě nové třídy vybavené 
moderním nábytkem včetně nutného zázemí, posílena byla i kapacita kuchyně pomocí konvekto-
matu a dalšího drobnějšího vybavení. Zděná patrová přístavba je umístěna vedle stávající budovy 
s třídami, s níž je propojena. 
Finanční prostředky ve výši 19 502 499,65 Kč byly poskytnuty z fondu EU prostřednictvím Integro-
vaného regionálního operačního programu (IROP). 

Ing. Eva Hladíková, odbor místního rozvoje 

Město Dobříš vyhlašuje konkurzní řízení na pozici 
ředitele 4. mateřské školy Dobříš 
Město Dobříš vyhlašuje na základě usnesení Rady města Dobříše ze dne 23. 2. 2021, č. 6/80/2021/RM, 
konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele 4. mateřské školy Dobříš.

Důležitá telefonní čísla:
Městská policie Dobříš – 156 – tísňová linka
MP Dobříš, Mírové nám. 230 – 602 370 677
Policie ČR – 158 – tísňová linka

Policie ČR, ul. 28. října, Dobříš – 974 879 720 
Rychlá záchranná služba – 155
Hasičský záchranný sbor – 150
Jednotné číslo tísňového volání – SOS – 112
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STARKA – školní časopis 
v novém kabátě
Složitá doba, ve které se nacházíme, si žádá 
odvážné činy. Se vzrůstající digitalizací různé-
ho vzdělávacího obsahu jsme se i my rozhodli, 
že  posuneme náš školní časopis o kousek dál 
a  začneme ho vydávat on-line v elektronické 
podobě. Nově nyní každé číslo najdete na webo-
vých stránkách www.zsdobris.cz. Časopis s no-
vým názvem STARka plánujeme vydávat čtyři-
krát za rok, vždy se bude vázat k danému ročnímu 
období – první jarní číslo už na vás na webových 
stránkách školy čeká. Na  tomto prvním jarním 
vydání i přes přetrvávající distanční výuku úzce 
spolupracovalo velké množství šikovných žáků 
i pedagogů. Všem patří obrovské poděkování. 
Díky nim vzniklo číslo s velmi širokým spektrem 
zajímavých článků, mezi kterými si každý najde 
to, co ho zajímá. Doufáme, 
že se vám náš nový časopis 
bude líbit a že se stanete na-
šimi pravidelnými čtenáři. 

Mgr. Monika Cieślik 
QR kód pro přístup 
k časopisu:

Informace ze Základní školy Dobříš,  
Komenského nám. 35 

Vážení rodiče, zákonní zástupci a budoucí 
žáci,
zveme vás k virtuální prohlídce školy, protože 
vzhledem k současné epidemické situaci jsme 
nemohli uskutečnit den otevřených dveří naší 
školy pro předškoláky a žáky budoucích šestých 
ročníků. Bližší informace k zápisu do prvních tříd 
naleznete na webu školy.

Organizace zápisu do první třídy pro školní 
rok 2021/2022 
1. Vzhledem k současné epidemické situaci se-

zápis do 1. ročníku naší školy koná ve dnech: 
středa 7. dubna od 13.30 do 16.30 

 (rezervace uzavřena 6. dubna)
 pátek 16. dubna od 13.30 do 16.30 
 (rezervace uzavřena 14. dubna)
 sobota 17. dubna od 9.00 do 12.00 
 (rezervace uzavřena 14. dubna)
 středa 21. dubna od 13.30 do 16.30 
 (rezervace uzavřena 19. dubna)
2. V době od 17. března do 19. dubna si mohou 

zákonní zástupci zarezervovat volný termín 
a čas zápisu v rezervačním systému zde: 

 https://1zsdobris.reservando.cz/#!/bookings/
full/1023/2021-04-07 

 K zápisu můžete přijít i bez předchozí rezerva-
ce, budete průběžně zařazeni.

3. Vzhledem k epidemické situaci organizace 
zápisu umožňuje distanční průběh, vždy však 
bez přítomnosti dětí.

Pedagogický sbor 1. ZŠ Dobříš

2. ZŠ Dobříš – Projektové dny v 1. a 2. ročníku
V rámci projektu OP VK Šablony II. proběhly 
v 1. a 2. třídách projektové dny zaměřené na zvy-
šování informační gramotnosti žáků. Z Technic-
ké akademie dětí a mládeže v Březnici (TECHAK) 
přijel do tříd Ing. Vrňák, který seznámil žáky 
s ozoboty. Ozobot je miniaturní robot, nejmenší 
svého druhu. Jedná se o interaktivní hračku, kte-
rá rozvíjí kreativitu a logické myšlení. Zároveň 
je to ale skvělá didaktická pomůcka představují-
cí nejkratší a nejzábavnější cestu ke skutečnému 
programování i robotice. Ozobot má v průmě-
ru jen 2,54 cm a jeho schopnosti jsou založeny 
na  optických senzorech. Sleduje barevné čáry, 
které kreslíte, a dle zadaných příkazů reaguje. 
Děti se takové dráhy učily kreslit a zadávaly ozo-
botům jednoduché příkazy. Projektové dny byly 

pro žáky velice zajímavé. Rozvíjeli svou kreativi-
tu a logické myšlení, a bavilo je to.

Bc. Karolína Černá

Místo, kde žiji
Žiji v malé vesnici Svaté Pole. Mám zde oblíbená 
místa. Nejoblíbenější je však přírodní památka 
Pařezitý. Je to rybník asi kilometr od Svatého 
Pole. Jsou zde krásné pobřežní porosty a nava-
zují na ně mokřadní části. Hnízdí zde řada chrá-
něných a ohrožených druhů ptáků. Vidět může-
te i obojživelníky a bezobratlé živočichy.

Když jdu na vycházku nebo jedu na kole a fou-
ká vítr, tak šumí stromy, orobinec a rákos ševelí. 
Když se člověk zastaví a pozoruje dění, je to jak 
z jiného světa. Klid a pohoda, všude jen neko-
nečná příroda. 
Nedávno byla poblíž postavena dřevěná lavič-
ka a u ní naučné tabule o přírodě a jak se v ní 
chovat. Rád na toto místo chodím a užívám si 
pohodičku.
K rybníku se váže pověst:
Pověst o Pařezitém rybníku – Na místě dnešního 
Pařezitého rybníka byl při královském lovu ulo-
ven jelen. Tohoto jelena měl v oblibě místní les-
ník, který s ním často rozmlouval a po celé roky 
ho ochraňoval. Před královským lovem ho ne-
uchránil. Když po zastřelení jelena lesník seděl 
na pařezu a oplakával ho, zaplavila tento pařez 
voda, a tak vznikl Pařezitý rybník.

Jakub a Vašek, VII.D: RYBNÍK PAŘEZITÝ

Žiji v menším městečku,
je tu hezky, panečku.
Strašně ráda chodím ven,
zvlášť když je tak krásný den.

Ráda to mám na Bzdince
kvůli krásné vzpomínce.
Svého pejska jsem tam venčila,
ráda jsem s ním mluvila.

Ptáčci tam věčně zpívají,
asi mi něco říkají.
Voní to tam tak svěže,
konají se tam soutěže?

V zimě to tam je taky krásné,
nebo dokonce úžasné.
Takhle bych to zakončila,
psaní jsem si MOC užila.
Tereza Jiráňová, VII.D: Žiji v městečku
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XXI. ročník celostátní výtvarné 
soutěže „PŘÍRODA KOLEM NÁS“

Cílem soutěže je oslovit a zaujmout děti a pro-
budit v nich zájem o naši přírodu. Mohou se s ní 
setkat v každém koutě naší země! Zachytit pr-
chavé a neopakovatelné prožitky, které získaly 
na svých toulkách přírodou, a umocnit v  nich 
vliv přírody na rozvoj jejich ekologického cítě-
ní a vnímání. Soutěžíme ve třech kategoriích 
(3.–4. ročník, 5.–6. ročník a 7.–9. ročník). 

První kolo proběhlo ve škole. Porota slože-
ná z  vyučujících (Mgr. A. Zbíral, M. Vopičková 
a Mgr. V. Motejlková) vybrala ze 194 výtvarných 
prací dvacet nejvhodnějších, které poputují 
do druhého výsledného kola do Znojma. Držíme 
dětem palce, aby jejich práce uspěly.

Všem soutěžícím držíme palce!
Mgr. Adéla Zbíral, vyučující Vv

Zprávy z Lidické
Už se vám stalo, že slyšíte dítě, jak se dušuje, 
že  bude hodné, jen aby smělo chodit do ško-
ly? Zní to jako idylický sen rodičů a učitelů, 
ale takhle naše děti reagovaly na opětovné za-
vedení distanční výuky u nás ve škole…
Jsem ráda, že díky tomuto „zvláštnímu vyznání“ 
vím, že celý náš pedagogický a asistenční sbor 
dělá svoji práci – poslání – dobře, že se u  nás 
děti dobře cítí a že do naší školy chodí rády. 
Bohužel je situace tak vážná, že opravdu neví-
me, kdy naše žáky uvidíme, ale jejich výtvar-
ný výstup ze společného projektového dne 
– návštěvy Farmy jedné ženy, Kláry Kaiserové, 
na Vlašce – je dost výmluvný a my víme, že to 
byl pro děti báječný zážitek.

E-mail, skype, mobilní telefon – to je nyní naše 
komunikace, sporadická setkání učitelského ko-
lektivu při konzultačních hodinách.
Na vás, dobříšskou veřejnost, se obracím 
s opravdu necovidovou výzvou: Pokud se chce-
te podělit o své zážitky v naší škole – ať jako pe-
dagogové, nebo žáci, prosím, ozvěte se na naši 
e-mailovou adresu, abychom se mohli domluvit 
na případné spolupráci či setkání, protože s ko-
legyněmi chystáme historicky první publikaci 
školy v Lidické…
Díky, a pokud vám velikonoční „LENTILKOŽROU-
TI“ našich dětí udělají radost, moc nás to těší!

Mgr. Eva Burešová

Trnkoví prvňáčci v distanční výuce
V polovině března jsme i my v Trnce „oslavili“ 
první výročí zavedení nového způsobu výuky, 
takzvaného distančního vzdělávání. V důsledku 
vypuknutí celosvětové pandemie byly v celé 
ČR uzavřeny školy a výuka žáků byla přenese-
na do  jejich domovů. Nepočítáme-li krátkou 
přestávku na začátku školního roku 2020/2021 
a krátce před Vánoci, jsou například žáci dru-
hého stupně základních škol v distanční výuce 
už dlouhých deset měsíců. Výjimku tvořily prv-
ní a druhé třídy, jejímž žákům bylo kromě čtyř 
týdnů na přelomu října a listopadu umožněno 
vzdělávat se prezenčně, byť v rouškách, až do 
konce února letošního roku. Tehdy se brány 
škol znovu uzavřely i pro ně. Jak se na nový 
druh výuky adaptovali nejmladší školáci z Trn-
ky a jejich pedagogové? 
„V naší první třídě probíhá výuka on-line pro-
střednictvím Google učebny a takzvaných 
meetů. Těch nemůže být moc, protože pozor-
nost prvňáčků rychle klesá. Snažíme se vytvořit 
během krátké on-line hodiny prostředí, ve kte-
rém pracují všechny děti současně i v menších 
skupinách, kde pak mají větší prostor k vyjád-
ření,“ popisuje třídní učitelka prvňáků Marcela 
Lorencová. Zároveň má pro své svěřence i slova 
uznání. „Opravdu se snaží. Není to lehké ani pro 
ně, ani pro nás. Velkou oporu dětem poskytují 

především rodiče. Bez nich by to vůbec nešlo, 
což si jako učitelé každý den znovu uvědomu-
jeme, a jsme jim za tuto podporu velmi vděční.“ 
Stejně jako v jiných ročnících, i v první třídě zna-
mená distanční výuka hlavně stanovení priorit. 
„Věnujeme se čtení, psaní a základům matema-
tiky, ale nechceme děti ochudit ani o předměty, 
jako je výtvarná a hudební výchova, které jsou 
pro ně vítaným zpestřením výuky,“ přibližuje 
třídní učitelka průběh „vzdálené“ výuky a dodá-
vá: „Nejhorší je ta nejistota z celé situace. Chá-
peme, že je to nutné, ale raději bychom se po-
tkávali naživo, s benefi ty prezenční výuky se to 
vůbec nedá srovnat.“
Zápis žáků do budoucí první třídy v ZŠ TRNKA 
se uskuteční v pátek 9. dubna 2021 od 13 do 
17 hodin. Vzhledem k epidemickým opatře-
ním jej nebudeme moci uskutečnit skupinovou 
formou, jak jsme původně plánovali. Budeme 
vycházet z aktuálních opatření a doporučení 
MŠMT a podle toho připravíme zápis indivi-
duální formou prezenčně či distančně. Pro-
síme všechny zájemce, kteří podali přihlášku 
k  zápisu, aby sledovali aktuální informace 
na  našich webových stránkách www.zstrnka-
dobris.cz – tam bude také k dispozici přístup 
k rezervačnímu systému. Těšíme se na vás!

Adéla Sauerová

Zápis do mateřských 
škol v Dobříši

Středa 5. května 2021

2. mateřská škola Dobříš, Přemyslova 1034
tel.: 318 521 044
www.msdobris.cz
4. mateřská škola Dobříš, Fričova 104
tel.: 318 522 548
www.spokojenaskolka.cz
5. mateřská škola Dobříš, Jeřábová 613
tel.: 318 522 121
www.msvetrnikdobris.webnode.cz

Bližší informace 
na webových stránkách 
jednotlivých 
mateřských škol.
Organizace zápisu 
bude probíhat 
dle aktuální 
epidemické situace.
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Knihovna: Děti, knihy, ptáci, dinosauři...
Milí čtenáři, opět vám nabízíme několik on-line 
programů a samozřejmě možnost výpůjček, 
nejdříve však jedna aktuální výzva:

POMOZTE DĚTEM, AŤ NEZBLBNOU!!!
Zavřené školy, knihovny, knihkupectví, kultur-
ní instituce... Popovídat si s přáteli možno jen 
na dálku... Z toho by zblbnul za chvíli každý, 
natož děti! Proto připomínáme, že pravidelné 
čtení pozitivně ovlivňuje myšlení a schopnost 
porozumět složitějšímu textu a vede k výrazně 
lepším školním výsledkům, kultivované mluvě 
i lepší komunikaci s okolím. A také k větší spoko-
jenosti. Knihy mohou pomoci tam, kde se běžné 
a potřebné součásti života vytrácejí... 
Podpořte vaše děti, ať si půjčují knihy, tak 
jako dřív. Rádi jim (stejně jako dospělým) 
připravíme balíčky na objednávku.

PROVOZ BEZKONTAKTNÍHO VÝDEJNÍHO 
MÍSTA O VELIKONOCÍCH:
Na Velký pátek (2. 4.) a o Velikonočním pon-
dělí (5. 4.) je výdejní místo uzavřeno. 

BEZKONTAKTNÍ VÝDEJNÍ MÍSTO + ROZVOZ 
KNIH
Objednejte si telefonicky či e-mailem kni-
hy, audioknihy, časopisy či 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 konkrétní titu-

ly, prosíme o prověření předem, zda jsou knihy 
dostupné. Budeme-li to muset 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 vestibulu 

knihovny (bezkontaktní výdejní místo) v pon-
dělí, úterý, středu a pátek od 8.00 do 17.00, 
ve čtvrtek možno po předchozí dohodě;

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 vyzvedne-
me a během dvou pracovních dnů vám zašle-
me e-mailem potvrzení – tedy aktualizovaný 
seznam vašich výpůjček. Výpůjčky všech knih 
zatím automaticky prodlužujeme, na pří-
padnou upomínku (zasílá automaticky sys-
tém), 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/.

KNIHA Z KNIHOVNY – nová služba pro vás
Nyní si můžete zakoupit libovolnou knihu dle 
vlastního výběru přes portál www.knihazk-
nihovny.cz a následně si ji vyzvednout v naší 
knihovně. Podstatnou výhodou pro čtenáře 
je nákup knih za velkoobchodní ceny a vždy 
s  dopravou zdarma, protože knihovna po-
ptávané tituly objedná společně s knihami 
do svého fondu.

Jak funguje Kniha z knihovny
(https://www.knihazknihovny.cz/text/jak-fun-
guje-kniha-z-knihovny)

1. Kupte online na https://www.knihazknihov-
ny.cz/. 

2. Objednávku zpracovává knihovna společně 
se svým nákupem knih do fondu.

3. Po doručení knihy do knihovny vám zašle-
me avízo k odběru.

4. Kniha bude vydána tomu, kdo se prokáže 
heslem (kód zašleme do e-mailu), osobní 
odběr vždy ZDARMA.

Pro více informací kontaktujte knihovnu 
nebo navštivte portál www.knihazknihov-
ny.cz.

Malá dobříšská univerzita: JAK PTÁCI K PEŘÍ 
PŘIŠLI – ON-LINE ve čtvrtek 22. 4. od 17.00

Peří je znak, který neodmyslitelně patří k ptá-
kům a který si nejčastěji spojujeme s jejich 
schopností létat. Odkud se ale vzalo? A oprav-
du jej nalezneme pouze u ptáků? Jakou funkci 
plnily první pernaté struktury? A dokážeme říct, 
jak byli první „opeřenci“ barevní? A co má vlast-
ně peří společného s dinosaury? O tom všem 
a ještě mnohem více se dozvíte na on-line před-
nášce Daniela Madzii, paleontologa z Institutu 
paleobiologie při Polské akademii věd ve Var-
šavě, hlavního autora popisu prvního českého 
dinosaura – burianosaura.
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.  
Popovídejte 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: TULIPÁN ZE SKOŘÁPKY 
– najdete na našem webu a facebooku
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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.

PŘÍBĚHY Z KNIHOVNY – najdete na našem 
webu a facebooku
Nové pohádky či příběhy, které vám z knihov-
ny budou předčítat Romana, Tomáš či Radek. 
Pro  dobrou náladu pro každého, kdo kdy byl, 
je či bude dítětem...

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... Dopište 
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 jed-
noho z nejzajímavějších autorů moderní české 
literatury. Podmínky jsou stanoveny velmi vol-
ně, 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 vám hodně trpělivosti 
a odolnosti vůči virům i špatné náladě – a čtěte! 
Bude vám líp.

Za celý knihoteam zdraví 
Romana Bodorová

Nevzdáme to 
STÁŘÍ – jak vzdálené se nám po dlouhé, dlouhé roky dětství – mládí 
– středního věku zdálo. Jako by se nás to netýkalo.
Jak se přibližovalo – po padesátce – to už bylo až nepříjemné si jeho 
existenci něčím připomínat. A nezdálo se ani moudré se na něj připra-
vovat – to aby se tím jeho příchod neuspíšil.
Ale stáří se připomínalo samo a stále důrazněji – už se nedařilo před 
ním utéct, někam se schovat – pouze tak nějak jeho pustošivé dů-
sledky přibrzdit. Na procházky pěkně s hůlkou, brýle, sluchátka, léky 
na všelicos.
Nejvýraznějším předělem pro řadu z nás bývá odchod do důchodu 
a  nemenším, když se nám děti rozletí po svých do světa. Jak těžce 
se zaplňují prohlubně po bývalé činorodosti. Dokud ještě slouží tělo, 
dá se leccos podnikat: zahrádka, vyrazit do přírody, na houby. 
Jednou to bude naposled. Tak dochází k dalšímu předělu. Jde už jen 
o to ubránit naši mysl – a není to snadné, zvláště v době, kdy náš ne-
přítel STÁŘÍ získal tak výkonného spojence – KORONAVIRUS.
Co mi připomíná můj pokoj, v němž jsem už měsíce uvězněná?
Škebličku, která se nezadržitelně přivírá.
Co podniknout, aby k tomu nedošlo?
Aby se naše mysl poraženecky nevzdávala pozitivních impulsů okol-
ního světa?
Uvězněni stářím a covidem už sice zdánlivě nejsme zapojeni do dění 
těchto týdnů a měsíců – ale jak velice by pomohl i jen zájem, co se 
teď kolem nás – v mém městě – v naší zemi – ve světě odehrává!
A nehraje roli, že nás to nijak nepotěší. Vždyť si přece můžeme zanadá-
vat, rozčílit se, ale i zatleskat. Každá slza, stejně jako úsměv, je zábles-
kem energie – důkazem, že naše mysl ještě nerezignovala – že žijeme!

Věra Schillerová 

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 dokázali – i vaše slova nám 
mohou pomoci projít současným nelehkým obdobím lépe... Vyprávějte 
nám některé z příběhů 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 fru-
strovaná 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 nejtěžší-
mi okamžiky vašeho života? Co považujete za nejlepší obranu a ochranu 
před skepsí, strachem, beznadějí?
Své vyprávění můžete sepsat, namluvit či natočit na videozáznam. Práce 
v elektronické podobě zasílejte na e-mailovou adresu knihovna.dobris@
seznam.cz, rukou psané texty, fotografie i jiné nosiče můžete po dohodě 
odevzdat osobně 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 mů-
žete 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

Uzávěrka příspěvků do květnového vydání 
Dobříšských listů bude 15. dubna 2021.

Téma květnového vydání – Dobříšský kulturní život 

Redakce DL: Ing. Denisa Havlíčková 
tel.: 731 619 667, e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz
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Výstava: Jirka Jiroušek – NEBESKÉ (letecké 
fotografie). 
Řekl o sobě: Narodil jsem se v květnu roku 1975. 
Létám od léta 1994 a přibližně od té doby také 
fotografuji. Archiv leteckých fotografií vytvářím 
více jak 15 let. 
Létám na „hadru“ – na motorovém paraglidu. 
Převážná většina mých leteckých fotografií 
vznikla na tomto leteckém mopedu. Jsem pi-
lotem i fotografem zároveň, před sebou žád-
né sklo, cítím vítr i vůni trav, teplotu vzduchu 
na  tváři. Abych dosáhl technicky co nejkvalit-
nějšího obrázku, vynáším s sebou nahoru plno-
formátovou digitální zrcadlovku.
Výstavu po dohodě s autorem nerušíme, 
ačkoli se její uskutečnění nejeví v této chví-
li jako reálné. Přesný termín výstavy (konec 
dubna), případně den a čas vernisáže upřes-
níme dle aktuální epidemické situace. 

KULTURA A SPOLEČNOST

Kultura – duben 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!

Za šest měsíců se v Dobříši rozezní nové varhany
Vážení přátelé a podporovatelé projektu ob-
novy dobříšských varhan, díky vaší finanční 
pomoci se po šesti letech trvání veřejné sbírky 
dočkáme nového nástroje do kostela Nejsvětěj-
ší Trojice v Dobříši. Koncem února byl podepsán 
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo z 31. 8. 2018 na 
„Stavbu a dodání nových varhan pro kostel Nej-
světější Trojice“ firmou Varhanářská dílna Kán-
ský-Brachtl z Krnova s termínem dodání 30. 9. 
2021. 
Ke skluzu termínu dodání z 30. 5. 2021 na 30. 9. 
2021 dochází v souvislosti s koronavirovou pan-
demií a zpožděním prací na opravě varhan v ka-
tedrále sv. Bartoloměje v Plzni.
Zaměstnanci firmy ukončí práce na romantic-
kých varhanách z dílny Štěpána Petra v plzeň-
ské katedrále do dvou měsíců. Pak se vrátí zpět 

do  dílny v Krnově a posílí výrobu nových dílů 
pro dobříšské varhany. Nyní se pracuje na výro-
bě vzdušnice a hracího stolu. V průběhu září do-
jde k převezení dílů varhan a k montáži nástroje 
do zrestaurované varhanní skříně v dobříšském 
kostele. O postupu prací vás budeme průběžně 
informovat.
Ke dni uzávěrky Dobříšských listů ještě schází 
na realizaci stavby varhan ve veřejné sbírce část-
ka ve výši 450 000 korun z celkové ceny nástroje 
4 300 000 Kč. 
Veřejná sbírka má č. účtu 115-99660227/0100, 
adopce píšťal je možná na www.varhanydobris.cz. 

Sdružení pro obnovu varhan a dobříšská farnost 
děkují za vaše dary. 

Ivo Kylar

Covidu navzdory připravujeme Dobříšské májové slavnosti 2021
Májovky, jak je podomácku všichni nazýváme, 
jsou největší kulturní a společenskou akcí, kterou 
město Dobříš každoročně pořádá společně s kul-
turním střediskem a dalšími městskými organi-
zacemi. Loňský 19. ročník byl s ohledem na sílící 
pandemii a omezení s tím spojená zrušen. 
A po roce? Realita březnových dnů je nadále ne-
radostná… Nemocnice jsou plné, počty nemoc-
ných neklesají, čelíme takzvanému lockdownu, 
kdy jsme uzavřeni v hranicích okresů, nefungují 
služby, obchody, kulturní ani sportovní zařízení.
Ačkoli se situace stále nelepší, naopak se zdá, 
že má koronavirus před námi jistý náskok, roz-
hodli jsme se připravit rámcový program DMS 
2021 a  doufat, že nám epidemická situace 
umožní májovky 22. 5. 2021 uskutečnit. 
Jedno je ale jisté, pokud se májovky uskuteční, 
budou určitě skromnější programově, prosto-
rově i technicky. Naše město se jako většina 
českých obcí potýká s ekonomickými ztrátami. 
Rozpočet města na rok 2021 je úsporný, což 

se logicky projevilo i ve snížení rozpočtových 
nákladů slavností. A tak koncipujeme program 
jako příjemnou hudební veselici ve smyslu 
okřídleného hesla „Dobříš sobě“. 
Oslovili jsme dobříšské kapely, tradiční i nováčky, 
aby se zúčastnily a bez nároku na honorář zahrá-
ly všem pro radost. Svou účast zatím potvrdily 
kapely: Dobříšská pětka – Tučný & Bobek, Swing 
band Dobříš, Zdání klame a Wocaties band. Pro-
gram by měla okořenit i veselá a skočná kapela 
Circus Problem, s kterou jsme počítali již v pro-
gramu neuskutečněných loňských slavností. 
Tento rok se bohužel budeme muset obejít 
bez vystoupení škol a velmi oblíbených exhibic 
sportovních oddílů. Důvodem je jednak distanč-
ní výuka, která neumožňuje přípravu programů, 
ale i to, že považujeme za důležité minimalizo-
vat epidemická rizika a omezit tudíž koncentraci 
příliš velkých skupin účinkujících. 
Komornější verzi slavností nahrává i skutečnost, 
že z důvodu plánované rekonstrukce hlavní ko-

munikace v prostoru Mírového náměstí, se mu-
síme přesunout na menší prostranství Dukelské-
ho náměstí a do přilehlého parčíku. Je to změna, 
ale jsme si jisti, že poté, co bude tato lokalita pro 
dopravu uzavřena, poskytne kromě dostateč-
ného prostoru pro pódium, hlediště a tradiční 
stánky s občerstvením i příjemné a bezpečné 
prostranství pro další aktivity cílené především 
na rodiny s dětmi. 
Nikdo z nás není v tuto chvíli schopen říci, co bude 
za týden, za měsíc či za rok, ale věřte nám, že po-
kud se epidemická situace zlepší natolik, že bude 
reálné slavnosti v souladu s vládními nařízeními 
uspořádat, uděláme pro jejich klidný a bezpečný 
průběh vše, co bude v našich silách. Definitivně 
bude o konání slavností rozhodnuto 20. 4. Poté 
případně zveřejníme podrobný program slavnos-
tí v květnovém čísle Dobříšských listů a prostřed-
nictvím elektronických médií. 
Těšíme se na viděnou. 

Za pořadatele Jindřiška Kastnerová, KS Dobříš

Plánované koncerty 

9. 4. Clarinet Factory – koncert – ZRUŠENO 
– o náhradním termínu jednáme
23. 4. Sto zvířat – 30 let – koncert – ZRUŠENO 
– o náhradním termínu jednáme 
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. 
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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

DUBEN 2021

Výstava uměleckých děl 
Františka Kříže
úterý–sobota  8.00–16.00

Hlas svobody
Místo prvomájového průvodu k rádiu! Významní historici, novináři a spisovatelé 
připomenou v Památníku Karla Čapka 70. narozeniny Svobodné Evropy vedené 
Ferdinandem Peroutkou. 

Jakmile vládní nařízení umožní otevření Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, budete 
si moci prohlédnout výstavu „Cesta do hlubin robotovy duše“. Před 100 lety se totiž toto čapkovské 
slovo rozletělo do světa a zdomácnělo v řadě jazyků. Menu kulturních nabídek Strže má však mno-
hem více lákavých chodů! 
„Prvního května (1951) v jedenáct hodin dopoledne pražská komunistická vláda musila si říci: 
nepovedlo se. Po tři roky (od února 1948) ucpávala všechny skuliny, aby do její domácnosti nevniklo 
čerstvé povětří,“ připomněl význam hlasu svobody neseného rozhlasovými vlnami nejbližší Čap-
kův přítel, vynikající novinář Ferdinand Peroutka. V letech 1951–1961 vedl československou redakci 
Svobodné Evropy a jeho rozhlasové komentáře patří do zlatého fondu kultivované žurnalistiky. 
Nejen Peroutkovu éru, ale také nikdy nekončící boj demokracie s totalitními režimy různých zbarve-
ní, pokračující v desítkách zemí světa i ve 21. století, připomene setkání s předními historiky, spiso-
vateli a novináři v Památníku Karla Čapka. Pokud pandemická situace dovolí, uskuteční se o sobot-
ním odpoledni 1. května 2021. 

Další zajímavé informace, fotografi e a případné avízo změny termínu akce spolupořádané Českým 
centrem mezinárodního PEN klubu a Společností F. Peroutky najdete na:
www.capek-karel-pamatnik.cz
www.facebook.com/PamatnikKarlaCapka 
www.instagram.com/pamatnikkarlacapka/

Kolektiv Památníku Karla Čapka

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …
Doufáme, že ve chvíli, kdy čtete tento příspěvek, 
již pominou přísná vládní opatření a vy budete 
moci zhlédnout výstavu výtvarníka Františka 
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 so-
boty v čase od 8.00 do 16.00. Vstupné je 40 Kč. 
Jelikož musíme samozřejmě sledovat vládní 
nařízení, určitě si otevření ověřte, než se k nám 
budete chystat, na webových stránkách www.
zamekdobris.cz. Zde také naleznete informa-
ce týkající se otevření francouzského parku. 
Připravujeme pro vás novou expozici, kterou 
plánujeme otevřít v tomto roce. Děkujeme 
vám za podporu a těšíme se na vaši návštěvu.
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Jaro v Aerobik studiu Orel Dobříš
Začátkem března už to byl rok, co jsme naše studio museli poprvé nedobrovolně uzavřít. Asi nikoho 
by v té době nenapadlo, že to bude za rok vypadat úplně stejně. 
Přesto ani v této době nezahálíme a snažíme se být stále aktivní a vylepšujeme, co se dá, aby se nám 
dobře cvičilo, až se do orlovny zase všichni vrátíme. Stále jsme se všemi našimi příznivci ve spojení 

Fit senior v Dobříši on-line
Fit senior Příbram, z. s., zve všechny dobříšské seniory na on-line program, který pro seniory po dobu 
lockdownu vytváříme. Najdete zde pravidelné lekce zdravotního cvičení, ale také kurz paměti, tvo-
ření a přednášky. Program je po celý duben zdarma. Seznámíte se tak s organizací, která od září 
plánuje zahájení činnosti pro seniory i v Dobříši, a to ve spolupráci s Gymnastikou Dobříš, z. s. 

na našich sociálních sítích prostřednictvím face-
booku, instagramu, a i na našich nových, vylep-
šených webových stránkách. 
Kromě zcela nových webových stránek jsme 
za ten rok stihli vymalovat celou orlovnu, vyba-
vili jsme tělocvičny o nové cvičební pomůcky 
a zmodernizovali venkovní sklad.
Se závodními oddíly se setkáváme každý týden 
při on-line trénincích, které jsou důležité pro 
zachování kondice našich závodnic i pro soci-
ální kontakt mezi děvčaty. Trénink v tělocvičně 
je jistě náročnější a těžko se dá nahradit, ale nyní 
jinou možnost nemáme. Trenérky se pokaždé 
střídají, aby bylo cvičení pestré. 
Všichni vyhlížíme lepší zítřky a těšíme se, až vám 
budeme na tomto místě sdělovat nové zážitky 
a události. 
A 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

Více informací na www.fitseniorpribram.cz 
nebo volejte dobříšské koordinátorce projektu 
Jitce Holcové, mobil: 777 145 603. Zájemci po-
třebují počítač, chytrý telefon nebo tablet a při-
pojení k internetu. S připojením vám rádi po-
můžeme. Pravidelný pohyb pomůže nejen vaší 
fyzické, ale i psychické kondici. Těšíme se na vás! 

Kristýna Hovorková, tel.: 777 176 713
Zdroj foto: http://fitseniorpribram.cz
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Stále spolu, ale on-line
I když se v této době nemůžeme setkávat, neznamená to, že bychom musely přestat skautovat.  
Oddílová činnost skautského oddílu Minnehaha Dobříš se rozhodně nezastavila, ale jenom přenes-
la do on-line prostředí. Přestože nám vzájemný kontakt moc chybí, snažíme se ho alespoň trochu 
nahradit virtuálními schůzkami, abychom udržovaly oddíl v chodu a neustále se rozvíjely ve skaut-
ských dovednostech. On-line prostředí je pro mnohé velkou výzvou, ale kreativitě se meze nekla-
dou, a i v takovémto prostředí lze vymyslet velmi zajímavý a různorodý program. Společné oddílové 
schůzky jsou laděné ve stylu napínavého příběhu Pána Prstenů. Toto dobrodružství je doprovázeno 
zábavnými videi a kreativními úkoly, při kterých si skautky rozvíjejí nejen znalosti přírody. Holky 
se setkávají také na pravidelných družinových schůzkách, při kterých si doplňují skautské doved-
nosti, baví se při hrách nebo uspořádají pečení něčeho sladkého.
Za stálý běh oddílu patří díky všem skautkám, které neztratily pozitivního ducha a přinášejí stále 
nové nápady a elán.

Za skautský oddíl Minnehaha Dobříš Lucy (Dominika Syručková)

Novinky ze Skřítkova
Zdravíme vás se Skřítkova. Hlásíme, že máme 
spuštěné přihlašování na  dva úžasné letní pří-
městské tábory, které se konají za podpory měs-
ta Dobříš. 

První tábor v termínu 26.–30. 7. 2021 bude 
na téma „Cestování v čase“. 
Budeme cestovat v čase... Že to nejde??? 
Ale u nás jde VŠECHNO!
Společně objevíme, jak žil pravěký člověk, po-
díváme se na starověké kultury, zažijeme at-
mosféru středověkého království a naučíme se 
také něco o moderních technologiích. Jeden 
den v týdnu budeme mít celodenní výlet s pro-
gramem (dle počasí) a každý den budou pro 
děti připravené malé odměny. Děti budou mít 
pravidelný pohyb – ranní rozcvička, procházky, 
hry a soutěže, tvoření… vše přizpůsobené věku, 
počasí a dané situaci. 

Druhý tábor 23.–27. 8. 2021 na téma „Naše 
planeta“.
Já jsem krásná planeta, planeta, co rozkvétá ka-
ždý nový den...
Chceš objevit, co se ve mně skrývá?
Pak je tábor „Naše planeta“ určen právě pro 
tebe! Společně objevíme, jak  vypadá podmoř-
ský svět, zjistíme, jak se žije na poušti, v prale-
se nebo na  severním pólu. A to všechno s ná-
dechem ekologie! Jeden den v týdnu budeme 
mít celodenní výlet s programem (dle počasí) 
a každý den budou pro děti připravené malé od-
měny. Děti budou mít pravidelný pohyb – ranní 
rozcvička, procházky, hry a soutěže… vše při-
způsobené věku, počasí a dané situaci. Poslední 
den tábora bude závěrečné disco s malováním 
na obličej a malým překvapením pro rodiče... 
No prostě bude to bomba!
Oba tábory jsou určeny pro děti 6–12 let. 
Cena každého tábora je 2 300 Kč/dítě.

Co nabízíme v rámci táborů? Program pro děti 
přizpůsobený věku dětí ve skupině, hlídání 
od 7.30 do 16.30 hod., bohatý program v čase 
od 8  do 16 hod., tematické tvoření, celodenní 
výlet, hry a soutěže, hodně pohybu, malování 
na obličej, odměny pro děti, disco a mnoho dal-
šího…
Denně je zabezpečená strava – 2× svačiny, oběd 
a pitný režim.
Těšíme se na vaše děti!
REZERVACE on-line na www.skritkov.com, 
přes FB Skritkov nebo na tel. č. 774 314 249.
Sledujte naše FB stránky nebo www.skritkov.com 
a dozvíte se vše včas.

Za tým Skřítkova Ing. Anna Englártová

Rodinné centrum Dobříšek spouští  
nové on-line kurzy
Díky finanční podpoře města Dobříš s rados-
tí oznamujeme spuštění kurzů Youtuber, 
Kreslení komiksů, Práce na počítači pro 
seniory, Předporodní seminář, Talentová 
přípravka a Výtvarné umění napříč tech-
nikami – Malování pro seniory, vše realizo-
váno on-line. K tomu navíc i naše originální 
on-line kurzy: Předškolák, Tvůrčí psaní, Ke-
ramika pro děti a Keramika pro dospělé. 
Také probíhají všechny naše jazykové kurzy, 
setkáváme se přes obrazovku z našich domovů.  
I on-line se můžeme vzdělávat a bavit! Veškeré 
informace o kurzech na www.dobrisek.cz, regis-
trace na dobrisek.webooker.eu.
Postupně se také plní příměstské tábory, 
na  některých již zbývají pouze poslední volná 
místa! Vše s garancí vrácení peněz, pokud by po-
řádání táborů znemožnila vládní opatření – my 
jsme ale optimisté! :-) 
Do 5. dubna také běží akce o KRASLICOV 
2021, umístí se město Dobříš na vrchních příč-
kách? Vyrobte či namalujte vajíčka o velikosti 
min. 30 cm, vyvěste je na viditelné místo a po-
šlete nám fotku na info@dobrisek.cz, kde počí-
táme vajíčka!
V dubnu nás také čekají dvě zajímavé on-line 
přednášky na téma Příprava jídla pro děti 
1–3  roky, 12. dubna v 17.30, a Příprava jídla 
pro děti 3–6 let, 26. dubna v 17.30, které se za-
měří na zdravé, chutné a efektivní vaření se za-
jímavými tipy a inspiracemi. Přidáte se k nám?
Gratulujeme všem účastníkům sportovní vý-
zvy Medvědi nelení, kterou jsme pro všechny 
děti (a dospělé) připravili zcela zdarma. Byli jste 
úžasní! A zde slíbených nejrychlejších deset:

Kristýna K., Dominik M., Lucka M., Vojta M.,  
Natálie P., Filip Z., Gabriela M., Míša D., Adam D., 
Tereza a Adéla A. Průměrný a zároveň nejčastěji 
uváděný čas byl 12 minut, skvělá práce!
Stále také běží dotované individuální pora-
denství v oblastech výchovy, rodiny, adik-
tologie, psychomotorického vývoje a soci-
álního poradenství. Využijte této nabídky jako 
pomoci v rámci primární prevence. Není slabý 
ten, kdo požádá o pomoc, naopak je projevem 
síly změnit svou situaci. A aktuálně to není 
snadné pro většinu z nás, proto spolupracujeme 
s odborníky, kteří vám mohou pomoct. Projekt 
individuálního poradenství je spolufinancován 
MPSV a městem Dobříš.

Srdečně zdraví celý tým RC Dobříšek
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Vracím zpět, co jsem dostal

To říká o své práci a o svém životě pečovatel 
Jakub Gregor, jediný muž v týmu Pečovatel-
ské služby města Dobříše.

Pracovat jako muž-pečovatel není úplně ob-
vyklé. Co Vás k téhle práci přivedlo?
Je pravdou, že mezi pečovateli v sociálních 
službách mnoho mužů není. Proč tomu tak je, 
skutečně nevím. Práce je to různorodá a obo-
hacující, alespoň tedy pro mě. Pokud bych měl 
podrobně popsat mou cestu k této profesi, jed-
nalo by se o rozsáhlé dílo plné pádů a zvratů 
v  mém životě, díky kterým jsem toho mnoho 
vyzkoušel a mnoho zažil, až bych se nakonec 
dostal k povolání pečovatele. Prošel jsem různý-
mi obory, abych našel ten pravý, který mi bude 
dávat smysl. Vždy mě to však táhlo k sociální ob-
lasti. Byla to ale nízká finanční odměna, jež dříve 
odvracela mou pozornost jiným směrem.
V březnu 2015 se vše změnilo. Při dopravní ne-
hodě jsem utrpěl těžké polytrauma a do dnešní-
ho dne mám za sebou 15 operačních zákroků. 
Učil jsem se znovu chodit a dva roky se dával 
dohromady. Již v nemocnici jsem si uvědomil, 
že je třeba začít žít, skutečně žít, a dělat věci, 
které jsem vždy oddaloval. Poté, co jsem potkal 
svou současnou manželku, probral jsem s ní 
možnost práce v pečovatelských službách. Jako 
vždy podpořila můj nápad a byla mi oporou 
v začátcích.
K práci mě přivedla touha pomáhat lidem a vra-
cet zpět, co jsem dostal. Dostal jsem možnost žít 
a začít si život užívat i v jeho maličkostech.

Nevadí Vám, že někteří lidé práci pečovatele/
pečovatelky vnímají jako společensky méně 
hodnotnou, zejména pokud jde o práci pro 
muže?
To je zřejmě odpověď na to, proč je v tomto 
odvětví tak málo mužů. Vždy každému říkám, 
že  nejsou ženské či mužské domácí činnosti, 
jen záleží na domluvě, kdo je udělá. Stejně tak 
se  dívám na povolání. Nevidím rozdíl v tom, 
jestli je muž pečovatelem či žena pilotem leta-
dla. Důležité je, aby každého jeho povolání na-
plňovalo, a pokud tomu tak je, pak není rozdíl 
mezi tím, jestli budete advokátem, manažerem 
zahraniční společnosti, pečovatelem či popelá-
řem. Všechna povolání mají svůj význam.

Jak na Vaši volbu reagovalo Vaše okolí, Vaše 
rodina, Vaše žena?
Jak už jsem uvedl, má manželka mě podpořila. 
Je ráda za mou práci, protože jsem spokojený 

a svou spokojenost přináším domů. Své původ-
ní rodiny jsem se nikdy na názor neptal.

A jak na Vás reagují klienti? Je to jiné, než 
kdyby o ně pečovala pečovatelka?
Reakce mých klientů směrem k mé osobě byly 
prozatím pozitivní, někdy neutrální do té doby, 
dokud jsme se navzájem více nepoznali. Za tuto 
zkušenost jsem velmi rád, dává mi to sílu v prá-
ci pokračovat. Práce s lidmi je krásná a zároveň 
náročná.
V našem pracovním kolektivu jsem benjamínkem 
a zároveň jediným členem mužského pohlaví.
Ptáte se mě, jestli je to jiné, když o vás pečuje 
muž místo ženy? Asi ano. Ne po stránce vyko-
nání pečovatelského úkonu pro uživatele, tam 
musím odvést stejnou práci jako mé kolegyně, 
ale při naslouchání klientovi a řešení jeho pro-
blémů a přání. Navíc musím vzít v potaz gene-
rační rozdíl mezi mnou a mými klienty. Jako člo-
věk jsem velmi tvrdý sám k sobě i ke  svému 
okolí. Slovo „nedokážu“ pro mě neexistuje, 
jedině „nechci“. Díky mé zkušenosti způsobené 
nehodou, kdy jsem byl odkázán na druhé, se ale 
dokážu nad tuto mou vlastnost povznést a být 
více empatický. Navíc mohu našim uživatelům 
poradit při potížích s mobilitou. Práce v  soci-
álních službách je o individuálním přístupu, 
kdy  musíme respektovat zvyklosti a přání ka-
ždého, kdo využívá našich služeb. Některému 
uživateli mužského pohlaví nevadí žena pečo-
vatelka, jinému ano, stejně tak je to samozřejmě 
v postavení žena uživatelka a pečovatel.

Setkáváte se s lidskou křehkostí a nemohouc-
ností. Co to s Vámi dělá? Nevyčerpává Vás to?
Určitě mě toto nevyčerpává. Sám jsem byl v po-
dobné situaci.

Je naše společnost hlásající ideály mládí 
a zdraví vůbec schopna přijmout stáří se vším, 
co k němu patří?
Na tuhle otázku bych se musel dalekosáhle ro-
zepsat, ale zkusím to zkrátit. Nejprve bychom 

si museli narovinu říct, co patří ke stáří a co to 
vůbec stáří je. Znamená to snad, že s věkem 
musím být nemocný? Ne-mít moc nad sebou 
samým? Tak to být přeci nemusí. Pravdou je, 
že  lidé se stáří a smrti bojí, přitom se smrti 
nikdo z nás nevyhne. Je to zkrátka koloběh 
života. Z  toho, co vnímám, usuzuji, že naše 
společnost je nemocná a není ochotná s tímto 
stavem nic dělat. Kdyby to tak nebylo, nebyly 
by plné čekárny lidí čekajících na recept na lék, 
který jim zřejmě spíše více ublíží, než pomůže. 
Naše společnost není vůbec schopna přijmout 
stav plného zdraví a utápí se ve svých nemo-
cech, a to zcela zbytečně, natož aby přijala stav 
stáří.

Co Vás osobně na téhle práci nejvíc baví 
a těší?
Nejvíce mě baví práce s lidmi, která je každý 
den jiná. Stejně tak si užívám práci na čerstvém 
vzduchu, například při doprovodech klientů.

Máte nějaké nápady nebo plány, co by bylo 
dobré dělat jinak, aby pečovatelská služba 
byla v Dobříši populárnější a mohla tak za-
pojit do spolupráce víc lidí?
Od 1. února tohoto roku máme novou ředitelku 
Mgr. Lucii Přádovou, která přinesla nový a čer-
stvý vítr do naší služby. Přichází s novými ná-
pady a některé z nich jsou již v realizaci. Jsme 
více v kontaktu s představiteli našeho krásného 
města, s lékaři a do budoucna by se měl v do-
mově s pečovatelskou službou vybudovat den-
ní stacionář. Myslím, že pro začátek je to skvě-
lý start. Jediné, co bych možná vzkázal našim 
spoluobčanům, je aby se nebáli využít pomoci 
pečovatelské služby v případě, že nejsou zcela 
soběstační. Využít pomoci není žádná ostuda 
či degradace, každý občas potřebujeme pomo-
ci. Sám jsem potřeboval pomoc jako ležící pa-
cient, posléze jako vozíčkář.

Autor: Jakub Hučín
Foto: Pečovatelská služba města Dobříše
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Raci v rybníku Papež
Dne 17. 3. 2021 proběhl výlov rybníka Papež, 
kterému předcházelo poměrně dlouhé období 
postupného snižování hladiny. To přilákalo řadu 
lidí na objevné procházky po vypuštěném dně 
nádrže. Přitom si někteří jistě všimli přítomnosti 
raků. Za normálních okolností by nad tím srd-
ce nejednoho z nás zaplesalo – raci jsou stále 
považováni za jakousi ikonu ochrany přírody. 
V tomto případě není ale radost rozhodně na-
místě. Nejedná se totiž o náš původní druh raka, 
ale o velmi nebezpečného invazního živočicha, 
pocházejícího ze Severní Ameriky – raka pru-
hovaného. Tento druh představuje smrtelné 
nebezpečí pro oba u nás původní druhy – raka 
říčního a raka kamenáče, i pro již zdomácnělé-
ho raka bahenního. Toto nebezpečí tkví nejen 
ve skutečnosti, že se rak pruhovaný velmi rychle 
množí a je agresivnější nežli naše druhy, ale pře-
devším v tom, že přenáší pro naše raky smrtelné 
onemocnění – takzvaný račí mor. Jemu samot-
nému za normálních podmínek tato choroba 
neublíží, nákaza račím morem ale končí velmi 
dramaticky pro populace našich původních 
raků – velmi často v celém toku či rybníku i bě-
hem celkem krátké doby (v řádu týdnů) všichni 
uhynou. Místní raci pruhovaní, které sem někdo 

v minulosti neuváženě vysadil, jsou tak zřejmě 
i  příčinou nedávného vyhynutí raka říčního 
v celé Kocábě! 
Proto prosím za žádných okolností nezachraňuj-
te tyto živočichy, nemanipulujte s nimi, a přede-
vším je nikam nepřenášejte. Nejenže je to zaká-
zané, ale především tak pomůžete chránit naše 
původní druhy.

Mgr. David Fischer, zoolog, 
Hornické muzeum Příbram

Poděkování 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat po-
hřební službě Dobříš – Kotrch Jiří za velice pro-
fesionální, důstojný a lidský přístup při zařizo-
vání pohřbu našeho manžela, tatínka, dědečka 
a pradědečka, pana Vlastimila Pejly z Dobříše. 

Za všechny pozůstalé rodina Pejlova a Svaškova. 
Děkujeme.

Vzpomínka
Dne 11. dubna 2021 
uplyne 11  let, kdy 
nás navždy opus-
tila naše milovaná 
manželka, mamin-
ka a babička, paní 
Jájinka Velebilová 
z Dobříše.

S láskou stále 
vzpomíná 

manžel Cyrda 
s rodinou 

a příbuznými. 

Společenská kronika

Investiční projekty podpořené prostřednictvím 
Místní akční skupiny Brdy–Vltava z Integrovaného 
regionálního operačního programu
Místní akční skupina (MAS) Brdy–Vltava je regionální organizací, která přináší finanční prostředky 
pro rozvoj našeho území. Jak postupujeme? Nejdříve zmapujeme potřeby našeho regionu, který 
čítá 32 obcí (oblast Dobříšska, Novoknínska a středního Povltaví). Poté zpracujeme společnou stra-
tegii, na jejímž základě žádáme o finanční prostředky. Po přidělení finančních prostředků na rea-
lizaci strategie jsou tyto rozdělovány mezi projekty, které nejvíce přispívají rozvoji našeho území. 
O všem rozhodují místní odborníci v rámci takzvané výběrové komise. Jedním z finančních zdrojů 
je Integrovaný regionální operační program (IROP), který je zaměřen zejména na rozvoj infrastruktu-
ry obcí. Je možné z něj financovat budování komunikací pro pěší, odborné učebny základních škol, 
sociální infrastrukturu, složky IZS apod. 
Naše MAS Brdy–Vltava v rámci IROP podpořila následující projekty: 
Bistro a kavárna s příběhem (sociální podnik Portus Praha, s. r. o.); vybudování odborných učeben v ZŠ 
a MŠ Nečín; úprava komunikací na sídlišti Větrník (město Dobříš); vybudování 2 chodníků podél sil-
nice III/10216 v úseku Korkyně–Křížov, silnice II/102; Buš – chodník podél silnice III/10217; chodníky 

a křižovatka Ouběnice–Ostrov; bezbariérové 
úpravy chodníku podél silnice II/116, CH1 a CH2 
(obec Nová Ves pod Pleší); vybavení JSDH Davle; 
přístavba k hasičské zbrojnici Masečín, čp. 179 
(obec Štěchovice). 
Rozdělené dotace prostřednictvím MAS Brdy–
Vltava celkově činí 27,7 milionů Kč. Další pod-
porovanou oblastí ze strany MAS Brdy–Vltava 
je sociální infrastruktura, v rámci které připra-
vují své projekty Stéblo, z. s. – zde se jedná 
o kompletní rekonstrukci stacionáře pro osoby 
se zdravotním postižením v Boroticích; a město 
Dobříš, které plánuje vybudovat denní stacionář 
pro seniory v domě s pečovatelskou službou.

Za realizační tým Brdy–Vltava 
Mgr. Markéta Dvořáková, DiS. 



22 | DOBŘÍŠSKÉ LISTY PŘIŠLO DO REDAKCE

Návštěvníci anglického parku
V době covidové se stala procházka v anglickém zámeckém parku častou aktivitou obyvatel Dobříše. 
Vycházky do přírody pomáhají hlavně ke zlepšení psychické pohody v této tíživé době. Za sněhu 
a mrazu park zkrásněl a po letech nastala zimní pohádka. Ne všude mají lidé takové možnosti k ná-
vštěvám přírody jako na Dobříši. Park se odpoledne v 16.00 uzavírá, i potom ale přicházejí návštěvní-

V roce 2015 otevřeli v Praze v Bělehradské uli-
ci první pilotní prodejnu Bezobalu v ČR. Díky 
jejich práci, osvětě i školení dalších nadšenců 
začaly po republice vznikat další prodejny to-
hoto typu. Jejich filozofií je maximálně reduko-
vat odpad související s prodejem zboží. Takže 
co lze dostane zákazník do jeho vlastního oba-
lu, ve kterém uchovává zboží doma. Například 
mouku dostane do krabice nebo lahve ze  své 
spíže, taktéž třeba rýži, luštěniny, olej, octy 
i  drogerii, kosmetiku, a dokonce deodoranty, 
zubní pasty a spoustu jiného. Ostatní zboží 
je  zabaleno ve  skle, nebo kompostovatelných 

a  snadno recyklovatelných obalech. Po tako-
vémto nákupu zůstane odpadkový koš prázd-
ný. Když se tedy zaměříte na zboží bez obalu 
nebo pouze minimalisticky zabalené, ubyde 
vám odpad ve vaší popelnici, i tříděného bude-
te mít podstatně méně, a projeví se to pozitiv-
ně na vašem vyúčtování za svoz odpadu. Tudíž 
ušetříte svoje peníze i přírodu. A o tu tady jde 
především. (To je ale téma pro jiný článek.) Dal-
ší výhodou nakupování v bezobalových prodej-
nách je jistota kvality zboží, nezávadnost a tam, 
kde je to možné, lokálnost. Bezobalky podpo-
rují české malovýrobce a manufaktury, jejichž 

ci, jen jiného druhu. Na čerstvém sněhu se dalo 
číst jako v knize o činnosti nočních hostů. Byly 
zde četné stopy zajíců, kun, lišek. Chodila sem 
za  potravou, pod sněhem vyhrabávat žaludy, 
srnčí zvěř. Překvapením byly stopy divočáků 
pod růžovou zahradou v blízkosti výběhu jelen-
ců běloocasých. Ti dobře přečkali zimu. Expo-
zice byla udržována, i když chyběli návštěvníci. 
Živou zvěř nelze zavřít, vyžaduje každodenní 
péči. Roztáním sněhu zmizely stopy zvěře, ale 
po některých denních návštěvnících stopy v po-
době papírů, plechovek a jiného zůstaly.

Václav Pařízek

Plus a mínus bezobalového nakupování
Pokud jste zvyklí nakupovat v bezobalových prodejnách, výhody i nevýhody znáte. Jestli jste zatím 
takový nákup nezakusili nebo vlastně nevíte, proč byste měli měnit svoje zvyky, je tato úvaha právě 
pro vás. Jak to u nás vlastně vzniklo a proč? Jako vše nové. Z obrovského nadšení a chutě zkusit dělat 
věci jinak. Inspirace přišla z Anglie, kde takovéto obchody už vznikly dávno. Parta nadšenců, kterou 
rozčilovaly hromady obalů kupících se v odpadkovém koši po každém nákupu, se rozhodla, že zkusí 
takovýto způsob prodeje i u nás. A povedlo se. 

výrobky kvalitou předčí mnohé zahraniční.  
Prodavači jsou většinou i majiteli takovýchto 
prodejen a záleží jim na spokojenosti svých 
zákazníků, chtějí jim nabídnout to nejlepší 
možné. Často vzniká v takovýchto prodejnách 
velmi příjemná a inspirativní atmosféra, bývá 
čas si popovídat, a to je v současné uspěchané 
době téměř terapeutické. 
Za nevýhodu bezobalového nakupování by-
chom mohli považovat potřebu logistického 
plánování. Je výhodné si dopředu připravit 
seznam, nádoby, přepravku nebo velkou taš-
ku a  doma si uzpůsobit spíž. Protože zboží 
je  převážně v bio kvalitě, z malovýroby a od 
místních farmářů, jeho cena bývá vyšší než 
v obchodních řetězcích. Takže i tady, s ohle-
dem na finanční možnosti, je dobré plánovat. 
Jídelníček, i z takovýchto troufám si říct top 
surovin, lze sestavit úsporně. Za úsporné jídlo 
typu kernotto, luštěniny, jáhly si můžeme do-
přát mlsání v podobě sušeného manga nebo 
oříšků v čokoládě. Kdo  okusí takovéto dob-
roty, většinou už se mu nechce kazit si chuť 
nekvalitní potravou. A tady se často původní 
nevýhoda překlápí ve výhodu. Člověka to totiž 
přivádí k pokoře k jídlu. Takovéto zboží se jen 
tak lehce nevyhazuje do popelnice, protože 
známe jeho kvalitu, cenu, mnohdy víme, kde 
vzniklo, a mnohem víc si vážíme jeho hodno-
ty, než když bezhlavě anonymně vhazujeme 
do nákupního koše, co nám momentálně pad-
ne pod ruku nebo nám vnucují slevové akce. 
A to je další poselství obchodů tohoto typu. 
Přemýšlet nad tím, co děláme. Jestli jsou naše 
stereotypy správné, jestli bychom nezkusili 
něco dělat trošku jinak, jestli bychom nezkusi-
li vidět svět z jiného úhlu. Tak jestli máte chuť 
zakusit změnu v přístupu k nakupování a mož-
ná nastartovat změny ve svém životě, přijďte 
se  podívat do bezobalového obchodu. Máte 
ho blízko .

Adéla Hončíková, 
Bezobalový obchod Vážka, Dobříš

Expozice jelenců běloocasých v zimě
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Vinopalna si z rybníčku brala vodu na výrobu 
a nakonec i pro pohon malého vodního kola. Ko-
lem roku 1868 byla částečně upravena i na liho-
var a první místní parní mlýn. Ten zde fungoval 
až do roku 1889, ale po smrti nájemce Adama 
Levinského byl zrušen. 
Stálým pronajímatelem obecního rybníku se po 
Adamu Levinském stává Alfred Bondy, také ži-
dovského vyznání. Díky zápisům z městské rady 
například víme, že dne 21. 3. 1896 požádal o po-
volení vyčistit tento rybníček. To mu bylo v roce 
1897 povoleno s tím, že se vytěžené bahno 

mělo vyvézt na  sousední obecní pole. Z  poz-
dější doby se nám dochoval zápis o pronajmutí 
práva na chov ryb, které v roce 1903 získal teh-
dejší knížecí velkostatek na dobu tří let za roční 
nájem 105 korun. Od roku 1922 za roční nájem 
platil 100 korun a udržel si ho až do zrušení ryb-
níčku. 
Dne 26. 4. 1912 došlo k zavezení nedalekého 
„Pátkova rybníčku“ či rybníčku „U staré pohod-
nice“, které se neobešlo bez protestů. Měst-
ská rada, aby tyto protesty utišila, rozhodla, 
že v  nejbližší době dojde k rozšíření obecního  

Obecní rybníček Permánek
Historie nevelkého rybníčku, který se nacházel téměř ve středu Dobříše, je vcelku bohatá. Prostor 
zde v Dobříšských listech ale máme omezený, a proto připomeneme jen ty nejdůležitější informace. 
Důvod založení rybníčku Permánek byl jiný než jako pouhá hasičská nádrž. Založen byl společně 
s flusárnou, a to někdy před rokem 1738, kdy ji převzal po Jakubu Löblovi syn Lazar Mayer. Rybníček 
byl nadále rozšiřován a plně využíván vinopalnou, která byla výrazně přestavěna. Vznikl na obecním 
pozemku a byl tedy v majetku města Dobříš, přičemž na katastrální mapě, která vznikala mezi lety 
1824 až 1843, se rybníček jmenuje také Flusárna. Nedaleký druhý rybníček se nejprve jmenoval 
„Na pohodnici“ a odkazoval na sídlo pohodného, které stávalo nedaleko pozdějších městských ja-
tek. Před jeho zrušením se mu ale říkalo „Pátkův rybník“. 

rybníčku za lihovarem. V dalších zápisech 
se obecní rybník objevuje až po roce 1920, a to 
hlavně ve spojení s místním akciovým lihova-
rem. Ten po rozšíření provozu vyžadoval i větší 
objem vody, a proto již 11. září 1922 požádal 
o položení nové svodové trubky do hráze. Tato 
úprava by ovšem nesla i snížení možnosti ledo-
vání. Led z rybníčku ale kupovali místní hostin-
ští, aby mohli pivo udržovat chladné i během 
léta. Přesto tuto úpravu město úplně nezavrhlo 
a pouze přikázalo velkostatku, že pokud by tyto 
úpravy v odběru ledu zabránily, měl je nahradit 
místním živnostníkům. 
Až v žádosti z října 1926 pocházející od Anny  
Přibylové, nájemkyně obecního pozemku a lou-
ky nad dnešním Dukelským náměstím, se jme-
novitě mluví o Permánkovém rybníčku. Celé po-
jmenování by snad mohlo mít spojitost s bratry 
Permanovými, kteří toho času bydleli ve zdejším 
chudobinci a často byli místními četníky zadržo-
váni pro krádeže ryb z tohoto rybníčku. Jedním 
z nich byl František Perman, který měl v roce 
1884 v nájmu pozemek v „Záluží“. Je také mož-
né, že v 19. století měli v nájmu i tento rybní-
ček, ale potvrzení jsem nenašel. Dne 25. 7. 1934 
se poprvé jednalo o tom, zda se bude stávající 
rybníček opravovat, nebo se případně celkově 
zruší. Rybníček se měl vyzdít a zregulovat. Přité-
kající potok byl postupně převáděn do kanaliza-
ce a díky výstavbě v jeho horním toku přitékal 
stále více znečištěný. 
V době stavby nového Masarykova sanatoria 
muselo město rychle řešit i problém, který do 
té doby víceméně odsouvalo. Tím problémem 
byla městská kanalizace, nebo lépe řečeno její 
modernizace. V roce 1937 byla její nejmlad-
ší část stará již čtyřicet let. Samotná výstavba 
spadala už do roku 1871, kdy se začalo s jejím 
budováním. 
Při stavbě sanatoria bylo třeba předem rozhod-
nout, jak připojit toto nové potrubí na stávající 
městskou kanalizaci. V době, kdy městské za-
stupitelstvo řešilo tuto otázku, přišlo se na to, 
že  o  naší kanalizaci bylo rozhodováno již před 
světovou válkou, a to nejvyšším soudním dvo-
rem ve Vídni. Problémy však nebyly až do roku 
1937 dořešeny, potažmo ani odstraněny. Nej-
větší problém asi představoval rybníček „Per-
mánek“, který byl Zemským úřadem v Praze 
považován při šetření v roce 1935 za potencio-
nální otevřenou stoku. Ten proto nařídil městu 
Dobříš, aby byl rybník co nejdříve odstraněn. 
V polovině dubna 1937 zaznamenala rybniční 
správa Colloredo-Mannsfeldského velkostatku, 
že dochází k pozvolnému zasypávání rybníčku, 
o čemž však nebyla informována. Měla obavu 
o kapří násady a rozhodla se proto bez dalšího 
upozornění 30. 4. 1937 rybníček zčásti vypustit 
a násadu vylovit. To už však byla pouze labutí 
píseň této vodní plochy, protože město Dobříš 
do 24. 5. 1937 „odstřihlo“ rybník od posledního 
zdroje vody tím, že jej převedlo do odpadní sto-
ky, která byla vedena mimo rybník. 

Petr Kadlec

Město Dobříš 
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

tel.: 318 533 311
www.mestodobris.cz

e-mail: epodatelna@mestodobris.cz
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Den Země
Asi není nutné vysvětlovat, proč nelze ani letos organizovat tradiční úklid v obci. O to víc nás 
těší zájem některých z vás ohledně možného individuálního úklidu v rámci procházek do okolí. 
Sami víte, že některé trasy jsou i díky zvýšené návštěvnosti lemovány různými obaly, poházený-
mi kapesníčky a jiným odpadem. Zvlášť poté, co zmizel sníh, jsou znát všechna zastávková místa 
pro svačinku. 
Pokud se chcete během měsíce dubna zapojit do úklidu obce a okolí, přijďte si vyzvednout od-
padové pytle a rukavice na obecní úřad. Velice oceníme, pokud naplněné pytle přinesete k mís-
tům s tříděným odpadem pro jejich rychlé odklizení. Případně pošlete zprávu na telefonní číslo 
724 379 424 nebo facebook obce s uvedením místa, kde se odpad nachází. Všem ochotným sbě-
račům, kterým není jedno, jakým prostředím jsme obklopeni, velice děkujeme. Ostatní prosíme 
o vzájemnou ohleduplnost a pro odložení odpadu využití k tomu určených odpadkových košů. 
Zároveň upozorňujeme, že pro neukázněnost byla ze stanoviště v Malostranské ulici odvezen kon-
tejner na papír s vrchním plněním, který byl opakovaně naplňován kromě nesešlapaných krabic 
především komunálním odpadem. Děkujeme za pochopení. 

Zprávičky z naší MŠ 
Milí čtenáři,

... a ten čas nám zase letí jako bláznivý a my jím proplouváme stále beze změn k lepšímu, co se týče 
covidové pandemie. V březnu to byl rok, co nám „covid“ vstoupil do našich životů, situace se zatím 
zlepšuje velmi pozvolna. Ve školce nemůžeme dětem nabídnout více, než naše soukromé akce, 
kde můžeme být jen my učitelky s našimi dětmi. Zatím žádné výlety, divadla, vyjížďky za pozná-
ním atp. Proto se snažíme dětem zpříjemnit ve školce každičký den, jak jen to jde. 
V únoru jsme pro děti připravily hned dvě větší zábavné akce. Tou první byl již zmíněný karneva-
lový rej. Děti si přinesly z domova různé pohádkové masky a za hudebního doprovodu srdíčkové 
paní učitelky přehlídka masek mohla začít. Chceme tímto poděkovat hlavně rodičům, že nás při 
těchto programech podporují, každé dítko mělo krásnou a vtipnou masku. Měsíc únor je také 
spojen s masopustní veselicí, a tak jsme vyrobily s dětmi ve školce veliké barevné čepice a vyrazily 
do huťských uliček na náš dětský masopustní průvod. Paní učitelka ze třídy Pastelek nás při něm 
doprovázela hrou na kytaru a děti zpívaly písničky, které k tomuto zvyku patří. 
A koncem února…bum…, mateřské školy se z důvodu špatné covidové situace také uzavřely. 
Tak i na nás dopadla ta dvě velmi používaná slůvka posledních měsíců – tj. distanční výuka. Náš uči-
telský tým spojil hlavy dohromady. Začaly jsme dětem vymýšlet smysluplnou výuku na dálku, 
ve které nechybí vědomostní pracovní listy pro naše předškoláky; pro všechny děti, i ty nejmenší, 
připravujeme průběžně výtvarné tvoření (výroba přáníčka k MDŽ), natáčíme zpěvná a zábavně 
naučná videa s jejich oblíbenými maňásky Lízinkou, Pupíkem a Tondou. Paní asistentka Hanka 
předčítá dětem příběhy z knihy Neplechy čertíka Zbrklíka, a také máme za sebou první venkovní 
bojovku s motivačními úkoly pro děti. Před školkou na oplocení máme připravený provázek, kam 
děti (po dobu uzavření školky) mohou pověsit namalovaný obrázek podle týdenních témat nebo 
dle vlastního výběru, a také své ilustrace k předčítané knize.
Pomalinku se nám blíží velikonoční svátky a my doufáme, že všemi pády skloňovanou distanční 
výuku nahradíme tou mnohem lepší – a to je prezenční. 

Kolektiv zaměstnanců MŠ

Pozvánka 
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které 
se uskuteční dne 12. dubna od 18 hodin v KD.

Svoz nebezpečného odpadu 
bude probíhat následovně:
24. 4. 2021 v době od 9.19 do 9.34 hod.
15. 5. 2021 v době od 13.05 do 13.30 hod.
18. 9. 2021 v době od 9.19 do 9.34 hod.
16. 10. 2021 v době od 13.05 do 13.30 hod.

Ve všech případech jen před budovou Obecní-
ho úřadu, Karla Čapka 430.

Vzhledem k celostátním protipandemickým 
opatřením se ani letos 30. dubna neuskuteč-
ní veřejná stavba májky a podvečerní pálení 
ohně.

Významného životního jubilea 
se v měsíci dubnu dožívají 

paní Milena Slepičková, Růžena Vávrová a pan 
Josef Lojín.

Srdečně blahopřejeme!

Poděkování
Děkuji Obecnímu úřadu a SPOZ ve Staré Huti 
za přání k narozeninám.

Josef Hlaváček

Děkuji mnohokrát Klubu důchodců ve Staré 
Huti za krásné přání k mým narozeninám.

Anna Chroumalová

Děkuji za zaslané blahopřání a dárek k mým 
narozeninám zástupcům Obecního úřadu 
a SPOZ Stará Huť.

Josef Mikyska

Za milé přání a dárek k životnímu jubileu 
srdečně děkuji Obecnímu úřadu a SPOZ.

Mgr. Petr Váňa

Z historie obce

Bohatý společenský život je ve Staré Huti dlou-
hou tradicí. Dokládají to snímky některých 
událostí v třicátých letech minulého století 
i zápisy v obecní kronice:
Sjezd starohuťských rodáků v červnu 1936



DOBŘÍŠSKÉ LISTY | 25NOVÝ SMĚR

Zprávy ze ZŠ
Milí čtenáři,
máme tu jaro, ale připadá 
nám to, jako bychom se vrá-

tili o rok zpět. Školy jsou už celý březen zavřené 
a covid stále útočí.
V měsíci lednu a únoru chodili do školy jen žáci 
prvních a druhých ročníků. Ostatní žáci pokra-
čovali v distanční výuce.
V pátek 19. února 2021 jsme se rozhodli, 
že  si  ve školní družině uděláme hezké odpo-
ledne a  uspořádáme karneval. Nejdříve jsme 
si vyrobili masky a připravili soutěže. Karneval 
proběhl po třídách v tělocvičně. Moc se povedl 
a všichni si to náležitě užili.
Také jste si všimli, že koncem února se po Staré 
Huti objevily rozvěšené různé úkoly? Prvňáci 
naší školy to spatřili hned při cestě na oběd. 
Nikdo z nás netušil, o co jde. Netrvalo dlouho 
a ke školnímu hřišti se začali trousit žáci čtvrté-
ho ročníku. Naši zvídaví prvňáci nelenili a začali 
čtvrťáky zpovídat... „co tu dělají a jestli vědí”. 
Všichni jsme byli zvědaví, co že se to bude dít... 
a tak jsme se dozvěděli... „Cesta za poznáním 
nerostů a hornin”, start byl u školního hřiště, kde 
si každý žák vzal mapu Staré Huti. Na mapě bylo 
vyznačeno dvanáct stanovišť v různých ulicích. 

Úkoly byly složité, ale i zábavné a spojené s po-
hybem. Jen pro představu, víte co je petrologie, 
mineralogie, a také byste uměli určit horniny? 
Dost náročné bylo u jednoho úkolu vymyslet 
a namalovat na chodník u kapličky vlastní sym-
bol. V cíli vyplněné úkoly museli žáci vhodit 
do schránky a mohli si vzít připravenou odmě-
nu. Na závěr testu byl zajímavý nápad. Připravit 
oblázky, které by měli žáci namalovat a vrátit 
zpět do přírody. Nevíme, jak to vše dopadlo, 
jestli se podařilo spolužákům najít jiný kamínek 
a možná ho i odvézt třeba někam do světa...

Zápis dětí do 1. ročníku
proběhne dne 13. a 14. dubna 2021. Bohužel 
i letos se bude konat bez přítomností dětí v di-
stanční podobě. Více informací na webových 
stránkách školy www.zsams-starahut.cz.

Z historie obce 

Sjezd starohuťských rodáků v červnu 1936
První sjezd rodáků Staré Huti konal se ve 
dnech 28. a 29. června. Majitelé domů před 
sjezdem opravovali a bílili stavení a obec 
nabyla tak svátečního vzhledu. O hlavním 
sjezdovém dni bylo velmi pěkné počasí. 
Ranní budíček p. Synkovy hudby uvedl obec 
do slavnostní nálady. Náves před Holečkovic 
zaplnila se dopoledne lidmi, rodáci si rukama 
potřásali a zapisovali se do pamětní knihy. 
Poté vykonán průvod obcí, jehož se zúčast-
nili všecky spolky v obci. U pomníku padlých 
pronesl jeden z rodáků pietní vzpomínko-
vý proslov, zahrány byly hymny a  položena 
kytice růží. Po průvodě uvítal starosta obce 
p. J.  Melichar rodáky a p. říd. Hájek pronesl 
přednášku o vzniku a vývoji obce Staré Huti. 
Odpoledne konal se četně navštívený kon-
cert u Holečků, na němž rodáci zdejší i cizí 
setrvali ve vzájemné zábavě až do pozdního 
večera. Hudba několikrát přednesla píseň 
koncertního mistra Al. Synka z Prahy „Vesnič-
ko krásná“ ke sjezdu rodáků komponovanou. 
Druhého dne podnikli rodáci prohlídku obce 
a potom se rozjeli do svých domovů. 

Zajímavě pojatá oslava Dne Matek v roce 1936. Valník, na němž se odehrával program, projížděl 
obcí a zastavoval na vybraných místech, kde se představení opakovalo.

Jeden ze závodů Sportovního dne v roce 1937. Organizátoři spolu s členkami ČSČK (Českoslo-
venského červeného kříže), bez nichž se takovéto akce neobešly.

11. července konal se na dobříšském okruhu (Prachanda – Stará Huť – Kaštánky motocyklový zá-
vod. Ostrá zatáčka u Špínů pozorována byla četnými diváky. O týden později za překrásného poča-
sí podnikl zdejší sportovní klub pro naši obec významný propagační „Sportovní den“. Dopoledních 
závodů v běhu a v jízdě na kolech, jakož i odpoledních sportovních výkonů na hřišti zúčastnili 
se i někteří populární pražští sportovci.

A ještě se vracíme k historickým snímkům v předchozích číslech zpravodaje – o kříži u vstupu 
do obce nám napsal pan Jiří Klika, že nový kříž u Pecků byl vysvěcen 23. dubna 1916 a postavil jej 
pan Rudolf Bouška.

Tak vidíte, i takto se dá vyučovat přírodověda 
distančně. Všichni žáci se svědomitě zapojili 
a ani je nemusel nikdo přemlouvat.

Dana Kunrtová
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Regionální občasník od dětí nejen pro děti      duben I 2021

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008630”

Milí čtenáři, 
rádi vám představujeme další číslo našeho občasníku.
Při hledání zaměření tohoto čísla se nabízelo pouze jediné – covid,
karanténa, škola-neškola, kamarádi… A jak to dopadlo? 
Uvidíte sami. Téma bylo z části dodrženo. Po chmurné zimě však 

samy děti rozhodly, že už chtějí myslet a psát o něčem radostném, 
slunečném, pozitivním, prostě jarním.

Přejeme vám co nejklidnější přicházející jarní dny plné zdraví a sluníčka.
Za redakční radu Eva Cacková

5

Beátka Marková, ZŠ a MŠ Rosovice

Jaro klepe na vrátka,
narodí se mláďátka,
kůzlátka i kuřátka.

Kvete kvítí,
slunce svítí,

je nám teplo na tvářičky,
nenosíme rukavičky.

Kristýna Moussilli, 6. ročník, 
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Co mi přinesla distanční výuka
Naposledy jsem byl ve škole před Vánocemi. Jsou to už skoro dva měsíce. On-line 
výuka mě naučila více pracovat samostatně. Děláme projekty třeba z druhé světo-
vé války, vesmíru nebo geometrie. Informace si vyhledávám sám pomocí internetu, 
encyklopedie nebo s pomocí rodičů. To mě hodně baví. 
Škola mi chybí. Chybí mi kamarádi. Už se těším, až půjdeme zase do školy a všech-
ny mé kamarády i paní učitelku zase uvidím. Nemáme tolik učení, jako když chodí-
me do školy tak nebudu stíhat. Doufám, že to všechno zvládnu. 

Jindřich Čermák, 2. ZŠ Dobříš

Kačka, 12 let a Vašek, 9 let, Skautský oddíl Koťata Nový Knín Janička, 7 let, Skautský oddíl Koťata 
Nový Knín

Jak se cítím v této době
Když jsem před rokem byla v 7. třídě, ani ve snu by mě nenapadlo, jak moc se naše 
životy změní. Zatímco před rokem se mi nechtělo vstávat a vyběhnout do mrazi-
vého počasí na autobusovou zastávku, dnes bych za to dala, nevím co. Protože 
abychom se mohli učit, dnes musíme sedět každý sám za počítačem, notebookem 
či telefonem.
Každý den se sama sebe ptám: ,,Jak dlouho to potrvá? Jak dlouho ještě neuvidím 
své kamarády naživo? Několik měsíců? Nebo rok či dva? A jak se cítí ostatní? Učí se 
raději na dálku přes internet, nebo by byli raději ve škole, kde se můžeme vidět 
osobně?” Na to však neznám odpověď, znám jen své pocity.
V této situaci se necítím dvakrát nejlépe, protože si připadám osaměle. Místo abych 
měla možnost povídat si s kamarády o přestávkách, diskutovat živě o tom, co mě 
zajímá, bavit se o hodinách s učiteli, tak trčím za mobilem, který je jen přístroj 
a nemá pocity. 
Doufám jen, že toto brzy skončí, protože bych všechny ráda znovu viděla. I když 
vím, že se takto možná někdo z mých spolužáků necítí, stejně si myslím, že samota 
je zlá, a vím, že nejsem jediná, kdo má podobné pocity. Nebo se snad mýlím?

Olga Kublová, 8. ročník, ZŠ a MŠ Nový Knín
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Dneska se mi zdálo,
že se blíží jaro.

Tráva se už zelená,
co to asi znamená?
Ptáci už nám zpívají,
copak asi chystají?

Stavějí si hnízdečka,
pro nového tvorečka.
Konečně je jaro tady

a já běžím do zahrady.
Sníh už nikde nevidím,
tak zahradu uklidím.
Jaro je tady, křičím,

a na trampolíně usilovně cvičím.
A to je konec básničky,

zatleskejte, lidičky!

Anna Doležalová, 6. ročník, 
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Denisa Oudránová, 8. ročník, 
ZŠ Dobříš, Lidická

Dan, 10 let, 
Skautský oddíl Koťata Nový Knín

Domácí vězení
Jednoho krásného dne, mám pocit, že to bylo ve čtvrtek, jsem po dlouhé ne-
moci byla konečně zdravá. Připravovala jsem se do školy, a najednou slyším 
v televizi, že se zavírají základní a střední školy kvůli nějakému nebezpečnému 
viru COVID 19. 
Nevadilo mi nemuset vstát, nejít do školy. Komu by to vadilo? S rodinou jsme 
si mysleli, že to bude jen na pár dní, jenže z několika dní se staly měsíce, a všichni 
jsme se museli učit online. Každé ráno se probudit a sednout si k počítači, připojit 
se do společné sítě a začít se učit. Možná jsme mohli vstávat o něco později, 
ale při on-line vyučování to nebylo stejné jako ve škole. Nevídali jsme své kama-
rády, což vadilo asi hodně lidem. Všichni celý rok 2020 proseděli doma a měli 
obavy, aby nechytili tento záhadný virus COVID 19.
Rodiče se zlobili kvůli práci a na dovážku potravin. Přísahám, že jsme na ty objed-
nané potraviny čekali tři týdny! Všichni byli mrzutí, protože tolik času pohromadě 
jsme spolu dlouho netrávili a už jsme si všichni lezli na nervy. 
O letních prázdninách bylo vše zakázané, byli jsme opět všichni doma. 
Najednou tu byl nový školní rok a stav se zlepšil. Chodili jsme střídavě do školy. 
Nečekaně se však opět situace zhoršila natolik, že byly zavřené všechny školy 
a pro všechny. Měli jsme zase distanční výuku. Už mi to začalo vadit, když jsem 
své kamarády slyšela jen při on-line vyučování. Někdy jsme neslyšeli ani paní uči-
telku, protože se přístroj sekal, nebo vypadával signál. 
Je rok 2021 a situace se nemění. Jsme stále zavření doma! Alespoň, že když 
jdeme do obchodu, nemusíme už mít každý svůj vlastní nákupní vozík. Myslím, 
že všichni doufali, že rok 2021 bude lepší než rok předešlý. Jenže je tu nová vlna 
pandemie COVIDU 19. Ve svém pokoji trávím celé dny. Připadám si tu jako ve vel-
kém betonovém vězení. Už si ani neumím představit, jaké to je chodit normálně 
do školy, nebo jít po ulici bez roušky. Jen doufám, že se situace brzy uklidní a vrá-
tíme se zpátky ke starému životu.

Nela Hájková, 7. ročník, ZŠ a MŠ Nový Knín

Dominik Pešek, 7. ročník, ZŠ Dobříš, Lidická

Dneska se mi zdálo,

Tráva se už zelená,
co to asi znamená?
Ptáci už nám zpívají,

Sláva Ti, jaro!
Slunce se probouzí po dlouhé zimě,

mláďátek je plná zahrada.
Mé milé jaro, stůj klidně při mně,

neboť já Tě mám velmi ráda.
Všichni se radují, jaru se uklání,

už mají dost zimních závějí.
K večeru ještě než přijde klekání,

sněženky se na nás zasmějí.

Po celém světě k naší radosti,
žije velikonoční zajíček.

Dívky a barvy. Je jich všude dosti.
Koho? Velikonočních vajíček.
Pomněnky, bledule, tulipán,

sláva Ti, přejasné jaro!
Jsi dítě, dáma či velký pán?

Přeji si, abys zůstalo!

Nina Kropáčková, 6. ročník, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35
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Jaro se nám blíží,
„distančka” mě tíží.

Už se těším do školy,
budu psát i úkoly.

Sluníčko otevírá vrátka,
brzy rozkvete zahrádka.

Na fotbal budeme chodit,
nechci se už doma nudit.

Štěpán Kvapil, 6. ročník, 
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Z covidu je karanténa,
nezapomeň roušku doma.
Jinak z domu nevylezeš,

ven se jen tak nedostaneš.
A to může nuda býti,

mnohem lepší zdravý býti. 

Anežka, 2. ročník, 
Skautský oddíl Koťata Nový Knín

Eliška, 9 let a Matěj 7 let, Skautský oddíl Koťata Nový Knín

Domácí covidové vězení 
Pro mě bylo domácí covidové vězení přes celé vánoční svátky. Táta dostal covid 
před Vánoci a my byli doma všichni uvězněni v karanténě. 
Neviděli jsme se s nikým z rodiny ani s kamarády. Chodili jsme s mamkou Valčou jen 
na zahradu, protože jsme se od táty nenakazili. 
Na Silvestra nám skončila karanténa a konečně jsme se mohli venku potkat s ka-
marády a rodinou.

Dominik Kováč, 4. ročník, ZŠ a MŠ Rosovice

Matěj, 1. ročník, Skautský oddíl Koťata Nový Knín
Martin Stecyk, 8. ročník, 

ZŠ Dobříš, Lidická

Plusy
Nemusím brzy vstávat.
Jsem doma s rodinou.
Mám víc času dělat, 

co mě baví.

Mínusy
Máme víc úkolů.

Nemůžu ven s kamarády.
Nemůžu do kina.
Nemůžu lyžovat.

Tomáš Mašek, 5. ročník, ZŠ a MŠ Rosovice
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Pan Koronavirus 
Otevřel jsem oči a chvíli koukal do zdi. Později jsem si sedl na kraj postele a hleděl 
do země, poté jsem si zívl a šel se obléct. Natáhl jsem si černé ponožky, které jsem 
našel, pak si navlékl černé džíny, černou mikinu, černou džínsku a byl jsem připra-
ven si jít pro snídani. Jen jsem si vzal klíče, boty, telefon, peněženku a sluchátka.
Zabouchl jsem dveře a sešel po schodech dolů, vyšel ven, nasadil sluchátka 
a při tom, jak jsem šel do kavárny, jsem poslouchal hudbu. Když jsem už skoro byl 
v kavárně, ohlédl jsem se za sebe, protože jsem měl pocit, že mě někdo sleduje. 
A měl jsem pravdu.
Vytáhl jsem telefon a nenápadně jsem na to namířil displej, abych to viděl v odraze 
a mohl to identifikovat, ale nepovedlo se. Nikdy jsem nic takového neviděl! Bylo to 
podivné, bylo to bez obličeje, jen to mělo oční důlky, ale oči to nemělo.
Měl jsem strach, tak jsem zrychlil a rychlou chůzí jsem došel do kavárny. Tam jsem 
si dal kávu a koblížek. Koukl jsem oknem ven, a už to tam nebylo. Potom, co jsem 
dosnídal, jsem zaplatil a šel ven. 
Měl jsem namířeno domů a vše se zdálo v pořádku. Po asi deseti minutách cesty 
jsem se ohlédl a bylo to tam zas. Dostal jsem strach a zpanikařil jsem. Rozbě-
hl jsem se a běžel domů, co nejrychleji jsem mohl.
Rychlostí blesku jsem vyběhl schody a zamkl se v bytě. Čekal jsem hodinu celý stra-
chy bez sebe, jestli si pro mě přijde, ale nepřišel. Zbytek dne byl normální.

Adrian Dopita, 7. ročník, ZŠ a MŠ Nový Knín

Fanda, 6 let, 
Skautský oddíl Koťata Nový Knín

Nevídáno, neslýcháno,
za chvíli už bude ráno,
bude teplo, já to vím,
sluníčku se nastavím.

Tobiáš Rezek, 6. ročník, 
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Jaro jaro – ach to krásné jaro!
To jaro, kdy se příroda probouzí 

ze zimního spánku.
Jaro, jaro – to krásné období,

kdy se rodí mláďata,
a kdy kvetou květiny i stromy.

David Černý, 6. ročník, 
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Co mi přinesla  
(a odnesla)  
distanční výuka
Co mi vzala distanční výuka? Na to 
mám jednoduchou odpověď. Vzala mi 
vše, co mám na školní výuce rád. Ško-
la dává mému životu řád a klid. Chybí 
mi paní učitelka Malá a také můj kama-
rád Daniel. Chybí mi také školní jídlena. 
Naše paní kuchařky dělají výborné bo-
loňské špagety. 
Co jsem se naučil díky distanční výu-
ce? Naučil jsem se stahovat a ukladát 
soubory. Naučil jsem se pracovat víc 
s textem na počítači. Moc si přeji chodit 
znovu do školy. 

Václav Kokeš, 2. ZŠ Dobříš

Kačka, 12 let, 
Skautský oddíl Koťata Nový Knín

Už je tady zase jaro,
malé ptáče se rozezpívalo.
Z poupat krásné květy raší,
pyl se všude kolem vznáší.

Hříbě dělá první krůčky,
levá, pravá – kolem lavičky.
Velikonoce jsou svátky jara,

ať je naše země zdráva!
Dosti bylo covidu,

chceme si užít pohybu.

Sophia M. Křížková, 6. ročník, 
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Kde se tu tak rychle vzalo?
Zčistajasna je tu jaro!

Ještě včera sníh byl všude,
dnes už slunce pálit bude!

David Machek, 6. ročník, 
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Jaro je sluníčko,
co ťuká nám na vrátka,

voňavé kytičky
a žlutá kuřátka.

Vanesa Branšovská, 6. ročník,
 ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Covidové domácí vězení
Toto covidové období, které ze začátku vypadalo jen na další prázdniny, se stalo 
opravdovým vězením. Líbilo se mi, že nemusím brzy ráno spěchat do školy a můžu 
jen zapnout tablet. Teď už se mi ale vůbec nic nechce z toho mála, co můžu dělat. 
Některé spolužáky jsem neviděla skoro celý rok. Moc mi chybí chodit na kroužky 
a hrát si po škole s kamarády nebo se společně scházet na hřišti. Ráda bych jela 
s rodiči na výlety, ale všechna místa jsou zavřená. Okolí svého bydliště mám již 
za celý rok projité pěšky či na kole skrz na skrz. Vloni jsem nemohla oslavit své 
10. narozeniny a letos to nevypadá jinak. Nenapadlo by mě, že rok svého dětství 
strávím jako vězeň.

Jana Krákorová, 5. ročník, ZŠ a MŠ Rosovice
Dominika Kubíková, 5. ročník, 

ZŠ a MŠ Rosovice
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Pája, 13 let, 
Skautský oddíl Koťata Nový Knín

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Křížovka
Správnou odpověď zašli do MAS Brdy–Vltava na e-mail bubancova@brdy-vltava.cz. 
5 správných odpovědí vylosujeme a každý vylosovaný získá malou pozornost.

Od té doby, co se k nám do Česka dostal coronavirus, to je hrůza, v karanténě mě to 
nebaví. Ale díky našim skvělým vedoucím ze skautu, kteří nejen pro celý oddíl připra-
vili skautské , se můžu bavit 
plněním skvělých různých úkolů do hry.

 1. Opak slova bdít
 2. Jiný název školky (........ škola)
 3. 27. 2. slaví svátek
 4. Ochrana úst před koronavirem
 5. Noční pták
 6. Kukla, ve které se spí například 
  na táboře nebo pod stanem

 7. Syn krále
 8. Věc, co udržuje teplo v domě/bytě
 9. Jinak nazvaná obloha (nad hlavou)
 10. Jak se nazývá forma výuky doma 

(prezenční a ...........)

Dominik Nistor, 8. ročník, 
ZŠ Dobříš, Lidická

Anežka, 8 let, 
Skautský oddíl Koťata Nový Knín

Co mi přinesla (odnesla) distanční výuka
Naučil jsem se slovní druhy. Zlepšilo se mi čtení. Líbí se mi doplňování i, ý. Chybí mi 
kontakt s kamarády. Nelíbí se mi být stále doma. Chtěl bych být ve škole. Nemůžu 
ani chodit na sportovní tréninky. Nemohl jsem jet na hory. Doma se učím s mámou. 
Už se těším do školy. 

Filip Vilím, 2. ZŠ Dobříš

Covidové domácí vězení
Dřív jsem byl rád, že nemusíme do školy, ale teď mě to nebaví. Velmi se mi stýská 
po kamarádech. Taky už chci chodit na kroužky. Vadí mi, že když si jdete koupit 
něco do restaurace, musíte si to brát s sebou. A jsou zavřená muzea. Doufám, 
že to už všechno skončí. 

Adam Dvořáček, 4. ročník, ZŠ a MŠ Rosovice

Na jaře, když slunce svítí,
objeví se první kvítí,
narcisky a tulipány,

zdobí žlutě všechny brány.

Václav Pernica, 6. ročník, 
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Jarní svítání,
bystříme vnímání,

kytky kvetou, tráva voní,
na hřišti se děti honí,

rodí se hodně mláďátek,
jaro je dobrý začátek.

Michal Duba, 6. ročník, 
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Pája, 8. ročník, Skautský oddíl Koťata Nový Knín



Eliška, 2. ročník, Skautský oddíl Koťata Nový Knín

Jarní den
Sluníčko svítí,
všude je kvítí.

V tento krásný den,
půjdeme ven,

užívat si sluníčka,
nachystat si vajíčka,

nakrmit všechna zvířátka,
slepičky, králíčky i jehňátka.

Doubravka Pechová, 6. ročník, 
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Jaro se nám z prázdnin vrací,
rychle musím začít s prací,

krokusům i prvosenkám 
nakrucovat lístečky,

beruškám i brundibárům přidat 
barvu na tečky.

Anna Zavázalová, 6. ročník, 
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Na jaře když kvetou stromy,
občas bývaj pěkné hromy,

sklízíme pak jablíčka,
když svítí hodně sluníčka.

Filip Bureš, 6. ročník, 
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Zimo, zimo – vem tě ďas,
nastává teď jara čas.
Noci se nám zkracují,

děvčata se radují.
Z pole sníh teď rychle mizí,

ptačí křik už není cizí.
Teploty nám stoupají,

kluci fotbal čutají.
Má to vždycky slušné grády,

když se jaro ujme vlády.

Jakub Doležal, 6. ročník, 
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Příchod jara
Ptáčci pěkně cvrlikají,
květiny se probouzejí,
zima už je dávno pryč,
jaro je k nám zase blíž.

Sluníčko nám pěkně září,
všem úsměvy vyskočí na tváři,
na stromech se květy objeví,

ptáčci si hnízda postaví.

Karolína Grmelová, 6. ročník, 
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Daniel Černý, 8. ročník, 
ZŠ Dobříš, Lidická

Covidové domácí vězení
Určitě musíme dodržovat hygienu, to znamená mýt si ruce a používat dezinfekci, 
používat svůj vlastní ručník. Nejlépe je mít svoji vlastní místnost, desinfi kovat vše, 
čeho se dotknu, např. toaletu a koupelnu. Minimálně se stýkat se zbytkem rodiny 
v domácnosti (popřípadě nosit roušku). Dbát na dobrou stravu a vitamíny. 

Tereza Hlaváčková, ZŠ a MŠ Rosovice

Verča, 11 let a Vítek 8 let

Mám rád jaro – hodně slunce,
zeleň, květy na palouce.

Jaro střídá chladnou zimu,
zapomenem na zlou rýmu,

je tu znova po roce
a budou Velikonoce.

Matěj J. Rajský, 6. ročník, 
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

když se jaro ujme vlády.

ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než na obrázku,

všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,

než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Matěj Vopička, 6. ročník, 
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35
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Dan, 10 let a Šíma, 8 let, Skautský oddíl Koťata Nový Knín

Míša, 11 let, Skautský oddíl Koťata Nový Knín

Po roce zas jaro přichází,
příroda se po tuhé zimě probouzí.

Sněhy a ledy tají,
ptáci krásně prozpěvují.

Sněženky své květy slunci ukazují,
jehňátka, srnečky i zajíčci 

na svět přicházejí.
Včelky ze svých úlů vylétají,

slunce na tu krásu shora hledí.

Lukáš Pavrovský, 6. ročník, 
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Jaro přišlo, to je krása,
příroda už znovu jásá,

všechno kolem pučí, kvete,
jak je krásné být na světě!

Michaela Švecová, 6. ročník, 
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Pohladilo zlaté slunce
chladnou jarní zem,
na kytičky zavolalo:
kytky, pojďte ven!

Tobias Baláž, 6. ročník, 
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Přišlo jaro se sluníčkem,
zem otvírá zlatým klíčkem.
Všechno se raduje, zpívá

a notuje – jaro vítá.
První roste sněženka,

malá bílá květinka.
Druhý zase petrklíček,

nese s sebou zlatý klíček.
Fialinka voňavá,

hezkou vůni rozdává.
Pampeliška střapatá,

celá je jak ze zlata.

Magdaléna Nápravníková, 6. ročník, 
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Anežka, Skautský oddíl Koťata Nový Knín

Jaro už je tady,
probouzím se taky,

má pro mě určité znaky,
tak zabalím svoje saky paky
a jdu koukat na ty zázraky.

Slyším zpívat ptáky,
rozkvétají louky,

vidím kvést květiny
a spokojené rodiny.

Petr Knejzlík, 6. ročník, 
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Zkraje jara už to víme,
Velikonoce oslavíme.
Dívky barví vajíčka,

co jim snesla slepička.
A co kluci dělají?

Proutky z vrby ořezají,
koledu pak říkají

a pomlázkou šlehají.

Sabina Pincová, 6. ročník, 
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Je jaro, se mi zdálo,
venku nám to tálo,
kytky nám tu pučí

a včely bzučí.

Noemi Dudlová, 6. ročník, 
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35
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Natálie Kabátová, 8. ročník, ZŠ Dobříš, Lidická

Covidové domácí vězení
Školy jsou zavřené až na školky a 1.–2. ročníky. Je distanční výuka a smí se vychá-
zet do 21:00 ven a omezit styk s cizími lidmi. Výuka z domova mě nebaví, už se tě-
ším do školy na kamarády a paní učitelky. Tento stav trvá téměř rok a stav se zatím 
moc nelepší. Budu doufat, že tento stav brzy skončí.

Dominka Kubíková, 5. ročník, ZŠ a MŠ Rosovice

Foto kvíz
Poznáš všechny rostliny na obrázku? Poku ano, zašli správné opovědi k nám 
do MAS Brdy–Vltava na adresu bubancova@brdy-vltava.
5 správných odpovědí vylosujeme a každý vylosovaný získá malou pozornost. 

Pája, 13 let, Skautký oddíl Koťata Dobříš

Malá 
Hraštice

Nový 
Knín

8



Prodám čerstvé seno v balíku do válce o průměru 60x65cm výšky, 
hmotnost 25 kg, lehké na manipulaci, výhodné pro chovatele králíků, 

koz a ovcí i pro myslivost – 80 balíků na skladě v Novém Kníně.
Cena dle dohody, mobil: 723 017 356.

Prodám naštípané vyschlé dříví (polínka) směs smrk, borovice, 
bříza do kotle nebo do kamen, velké množství – levně, 

oblast Nového Knína. Mobil: 723 017 356.

Prodám velké množství očištěných starých červených 
pálených cihel 30 cm z demolic dvou velkých rodinných domů 

v Novém Kníně u Dobříše. Cena 2 Kč/ks. Mobil: 602 275 113.

Praha

Areál 
obalovny

Kytín

Dobříš

D4 

exit

exit

21

21

Dispečink 602 364 639

Expedice 602 727 028

Otevírací doba:
Po-Pá 7:00-15:30

obchod@kamenzbraslav.cz

Chouzavá 206, 252 10 Voznice (8 km od Dobříše)

Dodávky čerstvého betonu včetně dopravy 
a uložení čerpadlem

BETONÁRNA KYTÍN



TRADIČNÍ SPOLEHLIVÁ STABILNÍ

REALITNÍ KANCELÁŘ PRO DOBŘÍŠ A OKOLÍ

Dobříš, Náměstí Komenského 412

+420 727 900 097
havelkova@energon.cz energon-reality.cz realitní makléřka pro Dobříš a okolí

Romana Havelková
Kompletní nabídka nemovitostí na:

·  Jasné a transparentní 
  podmínky prodeje

·  Nezávazná konzultace zdarma

·  Stanovení nejvýhodnější 
  strategie prodeje

·  Možnost výkupu nemovitosti

·  Těšíme se na vás na našem 
  WEBU

Estetika Zbraslav
Pracoviště estetické medicíny se zázemím

dermatologické ordinace.  

· Botox
· Výplně vrásek
· Plexr
· Laserové ošetření

MUDr. Anna Kinkorová
Tel.: 604 809 675, 257 922 484

e-mail: objednavky@estetikazbraslav.cz
www.estetikazbraslav.cz

Poskytované 
služby:

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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Zemědělská společnost Dobříš, spol. s r. o. 

Více informací na tel.: 318 541 959  
nebo e-mailu: zamestnani@zsdo.cz

Pozice je vhodná zejména 
pro důchodce/důchodkyni jako přivýdělek.

na adrese Příbramská 506. 

HLEDÁ VRÁTNÉHO 
PRO AREÁL V DOBŘÍŠI

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



KOMPLETNÍ ZEMNÍ PRÁCE

- traktorbagr JCB 3CX Contractor
- pásový mini bagr JCB
- další stavební technika z naší nabídky

mechanizace: 

311 232 232
603 875 887

info@pujcovnaplus.cz
www.pujcovnaplus.cz

provádíme kompletní zemní a výkopové práce:
- základové pásy
- výkopy bazénů a zahradních jezírek
- terénní úpravy a srovnání povrchu
- vsakovací jímky na dešťovou vodu
- bagrování septiku
- výkopy drenáží a odvodnění
- h- hloubení a pokládání kanalizace 




