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Vážení spoluobčané,
12. dubna sice skončil nouzový stav, přesto jsme 
ještě daleko od situace, kterou jsme pokláda-
li za běžnou před vypuknutím epidemie. Řada 
věcí zřejmě již nebude jako dřív. Nemocí zatím 
v  Dobříši prošlo 1 345 osob, to je přes 15  % tr-
vale žijících obyvatel. Oproti začátku března, kdy 
i u nás vrcholila třetí vlna, jsou nyní počty osob, 
které mají aktuálně pozitivní test, poloviční.  
Podobně jako řada jiných pracovišť, i zaměstnan-
ci městského úřadu absolvují pravidelné testová-
ní. I v Dobříši se zvyšuje počet osob, které již byly 
očkovány: senioři, učitelé, chronicky nemocní. 
Žáci se postupně vracejí do škol a společně s uči-
teli mohou docenit výhody prezenční výuky. Stá-
tem nastavené podmínky pro žáky jsou kritizová-
ny řadou rodičů, své výhrady mají i pedagogové. 
Společně s ostatními starosty a vedením Středo-
českého kraje se snažíme dosáhnout vhodnější-
ho přístupu. Vedení Středočeského kraje odesla-
lo v polovině dubna vládě výzvu, ve které žádá 
o  přehodnocení metody plošného testování 
žáků ve školách a školských zařízeních a nalezení 
cesty financování pro vhodnější typ PCR testů. 
Na konci dubna zastupitelé města projednávali 
požadavky vlastníků pozemků na změny územ-
ního plánu. Jsou to složitá témata, která ovlivní 
podobu města a jeho okolí na desítky let. Pokud 
vás to zajímá, sledujte prosím web města a za-
pojte se do debaty se svým názorem.
Toto číslo je tematicky věnované kultuře. V době 
epidemie si řada z nás uvědomuje její význam. 

Někteří věnují více času literatuře, jiní sledová-
ní filmů či vlastní hudební tvorbě. Ať už kulturu 
aktivně tvoříte, nebo ji vstřebáváte se sluchát-
ky či ovladačem v ruce, jistě vás obohacuje. 
Už loni covid překazil tradiční Dobříšské májové 
slavnosti. I když se situace postupně uvolňu-
je, tradiční slavnosti s koncerty nelze ani letos 
uspořádat. Všechny, kteří se na přípravě podíleli 
a do poslední chvíle spolu s vámi doufali, to vel-
mi mrzí. Pokud to situace dovolí, uspořádáme 
na konci léta další pivní slavnosti a snad se ča-
sem setkáme i na nějakém koncertu. V termí-
nu 22. 5. se tak můžeme všichni těšit alespoň 
na oblíbené dobříšské regionální trhy. 

Loni řada z vás projevila velký zájem o letní kino 
v anglickém parku, proto promítání plánujeme 
i  na letošní léto. V srpnu by se také v Dobříši 
měla konat zcela nová kulturní akce: 1. ročník 
festivalu klasické hudby v čele s Jaroslavem 
Svěceným pod názvem Festival hudby zámek 
Dobříš. Tato akce má potenciál přitáhnout vý-
znamnou pozornost k našemu městu. Velmi se 
těším, že se na některém z koncertů během pě-
tidenního festivalu potkáme.
I nadále můžete v různých částech města sle-
dovat stavební ruch. Pokračují práce na Praž-
ské ulici v centru města, probíhá rekonstrukce 
ubytovny na Větrníku a úpravy břehu rybníka 
u Papežanky, tak aby prostředí bylo vhodněj-
ší pro koupání a odpočinek. Děkujeme firmě 
BIOS  Dobříš a jejímu jednateli panu Sevaldovi, 
že věnovali dřevěný materiál, který instalovali 
na novém mole. Dokončena byla likvidace kina, 
rekonstrukce ulice U Slávie či doplnění dětské-
ho hřiště na Větrníku. U sportovní haly je nové 
veřejné pítko. Probíhají opravy ulic po zimě i jar-
ní úklid a první sečení veřejné zeleně.
V dubnu se i Dobříš zapojila do výzvy Deset tisíc 
kroků, kde soutěží jednotlivci, týmy i celá města. 
V květnu se naše město zapojí do výzvy Do prá-
ce na kole. K tomu chceme uspořádat další akce 
pro podporu cyklistiky ve městě a okolí. Takže 
trochu toho pohybu, dobrá kultura a pevné 
zdraví… důvod radovat se z každého dne.

Pavel Svoboda, starosta 

Stručné informace z 18. zasedání  
Zastupitelstva města Dobříše
Ve čtvrtek 15. 4. 2021 se konalo další veřejné 
jednání zastupitelstva města. Část zastupitelů 
byla přítomna v sále Kulturního střediska Dob-
říš, část se připojila přes videokonferenci, stejně 
jako hosté. 

Informace o činnosti výborů
Zastupitelé města Dobříše vzali na vědomí zá-
pis z jednání finančního i mediálního výboru. Fi-
nanční výbor se zabýval hlavně tématem čerpá-
ní dotací. Jednotlivé dotační instituce v průběhu 
roku vypisují termíny, kdy je možné o dotaci 
požádat. Jedním z opatření, jak zvýšit úspěšnost 
při získávání dotací, je mít pro projekty připrave-
nou dokumentaci a tu předložit, jakmile se sběr 
žádostí otevře. Zastupitelé proto na návrh fi-
nančního výboru uložili radě města vypracovat 
seznam prioritních projektů na následující dva 
roky a zajistit k nim potřebnou dokumentaci.

Kontrolní výbor – rezignace předsedy a dvou 
členů
Zastupitelé vzali na vědomí rezignaci Mgr. Sta-
nislava Vacka, MPA, na funkci předsedy a člena 
kontrolního výboru k 31. 3. 2021. Rezignaci 
předložili k témuž datu také další dva členo-
vé kontrolního výboru – JUDr. Jan Procház-
ka a  Mgr.  Tomáš Helebrant. Následně k datu 
12.  4.  2021 rezignovala na funkci členky kont-
rolního výboru také třetí členka Ing. Bc. Helena 
Pekaríková.

Návrh zastupitelky Bc. Jany Vlnasové 
Zastupitelé projednali stanovisko zastupitel-
ky paní Vlnasové o možnostech nahrávání 

vlastního záznamu z jednání zastupitelstva 
a  předložené informace o možnosti pořizo-
vání záznamu z jednání zastupitelstva měs-
ta fyzickou osobou pro své účely, aniž by se 
na ni vztahovala povinnost informovat o tom 
v  předstihu kohokoli ze zastupitelů či veřej-
nosti. Žádný návrh usnesení k tomuto bodu 
nebyl přijat.

Návrh OZV o místním poplatku z pobytu
Zastupitelé města Dobříše vydávají obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku 
z pobytu.

Vodohospodářská společnost Dobříš – dele-
gace zástupce na valnou hromadu
Už v loňském roce zastupitelé odsouhlasili 
vstup dobrovolného svazku obcí Pokocábí 
do VHS, kde nyní město drží 99 % a 1 % sva-
zek. Nejprve tak zastupitelé města Dobříše 
vzali na vědomí pozvánku na řádnou valnou 
hromadu Vodohospodářské společnosti Dob-
říš,  spol.  s  r.  o., která se bude konat dne 4. 5. 
2021 od 9.00 v sídle společnosti. Za město 
Dobříš pak zastupitelé delegovali starostu 
města Ing. Pavla Svobodu na valnou hroma-
du společnosti coby společníka s  majetkovou 
účastí ve společnosti, aby na valné hromadě 
hlasoval pro všechna usnesení navržená v pří-
loze pozvánky. Zastupitelé také souhlasili 
s nominací nových členů dozorčí rady společ-
nosti Vodohospodářská společnost Dobříš, a to 
starostu obce Rosovice pana Jana  Gregorka 
a místostarostu města Nový Knín Ing. Tomáše 
Havlíčka.

Základní škola Dobříš, Lidická 384 – schvále-
ní dodatku ke zřizovací listině
Zastupitelé schválili dodatek ke zřizovací listině 
pro ZŠ Lidická. Nově bude dokument obsahovat 
přímo definici vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami dle §16 odst. 9 školské-
ho zákona. To usnadní administrativu, kdy škola 
již nebude muset každý rok opakovaně žádat 
o zřízení tříd pro žáky se speciálním vzděláváním.

Žádost o dotaci „Pořízení automobilu pro  
Pečovatelskou službu města Dobříše“ – sou-
hlas zřizovatele
Požadavek domu s pečovatelkou službou na po-
řízení auta částečně hrazeného z dotace Minis-
terstva práce a sociálních věcí z projektu „Poříze-
ní automobilu pro Pečovatelskou službu města 
Dobříše“ byl odsouhlasen.

Žádost o prodej části pozemku p. č. 1440/147 
o výměře 16 m2 (ul. Chatařská)
Zastupitelé neschválili prodej 16 m2 z pozem-
ku p. č. 1440/147 z majetku města žadatelce, 
která tak chtěla zvětšit svůj pozemek, kde re-
konstruovala chatu. Dům překročil limit zasta-
věnosti a přikoupení části pozemku by umožni-
lo splnit tento limit.

Koupě nově vznikajících pozemků p. č. 
1400/130 až 1400/136 (oddělovaných z po-
zemků p. č. 1400/67 až 1400/73) (ul. Březová)
Zastupitelé schválili uzavření kupní smlouvy, 
jejímž předmětem je úplatný převod vlastnic-
kého práva k nově vznikajícímu pozemku p. č. 
1400/136 (orná půda) o výměře 37 m2 oddělo-
vaného z pozemku p. č. 1400/72 (orná půda) 
o výměře 320 m2, a smlouvy, jejímž předmětem 
je úplatný převod vlastnického práva k nově 
vznikajícím pozemkům:
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a) p. č. 1400/130 (orná půda) o výměře 3 m2 od-
dělovaného z pozemku p. č. 1400/67 (orná 
půda) o výměře 848 m2,

b) p. č. 1400/131 (orná půda) o výměře 8 m2 od-
dělovaného z pozemku p. č. 1400/68 (orná 
půda) o výměře 870 m2,

c) p. č. 1400/132 (orná půda) o výměře 9 m2 od-
dělovaného z pozemku p. č. 1400/69 (orná 
půda) o výměře 834 m2,

d) p. č. 1400/133 (orná půda) o výměře 19 m2 
oddělovaného z pozemku p. č. 1400/70 (orná 
půda) o výměře 840 m2,

e) p. č. 1400/134 (orná půda) o výměře 23 m2 
oddělovaného z pozemku p. č. 1400/71 (orná 
půda) o výměře 758 m2,

f ) p. č. 1400/135 (orná půda) o výměře 14 m2 
oddělovaného z pozemku p. č. 1400/73 (orná 
půda) o výměře 788 m2,

vše v k. ú. a obci Dobříš, za kupní cenu ve výši 
2 000 Kč/m2, která byla dohodnuta ve veřejném 
zájmu rekonstrukce ulice Březová.

Smlouva budoucí darovací (budoucí naby-
tí vlastnického práva k části pozemku p. č. 
1430/23, ul. Březová)

Zastupitelé schválili poslední výkupy a směny 
pozemků, které jsou nezbytné pro plánovanou 
rekonstrukci a rozšíření ulice Březová. 

Rozpočtové opatření č. 1/2021
Zastupitelé města Dobříše schválili rozpočtové 
opatření č. 1/2021, kde je hlavní položkou zaúč-
tování získané dotace na provoz Pečovatelské 
služby města Dobříše od Středočeského kra-
je ve výši 2,8 mil. Kč. Přehledy o plnění příjmů 
a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 3. 2021 pak za-
stupitelé vzali na vědomí.

Návrh na udělení čestného občanství – Jan 
Martinec (vl. jm. Martin Reach)
Zastupitel p. Kadlec předložil návrh na udělení 
čestného občanství p. Janu Martincovi, veterá-
novi 2. sv. války a spisovateli. Již 6. 4. 2021 rada 
města schválila vybudování čestného hrobu to-
muto autorovi na dobříšském hřbitově. Zastupi-
telé neschválili návrh udělit čestné občanství 
in  memoriam spisovateli a válečnému veterá-
novi panu Janu Martincovi, vlastním jménem 
Martin Reach. 

Návrh na pořízení změny územního plá-
nu Dobříše – změna využití pozemku p. č. 
2532/24 na plochy SM – plochy smíšené obyt-
né – městské – podtyp SM 1
Zastupitelé neschválili změnu využití pozemku 
2532/24, ul. Na Čihadlech. Pozemek zůstává plo-
chou místních obslužných komunikací.

Různé
V bodě „Různé“ paní Bedrníčková, zástupkyně 
p. Leonharda Colloredo-Mansfelda, zastupitelům 
krátce představila záměr vystavět v rámci revitali-
zace bývalé raketové základny Klondajk na tomto 
území fotovoltaickou elektrárnu. Tímto a dalšími 
návrhy na změnu územního plánu se budou za-
stupitelé zabývat na mimořádném jednání za-
stupitelstva 29. 4. 2021. V dalším bodě zastupitel 
p. Kahoun otevřel diskuzi na téma testování dětí 
ve školách. Vedení radnice spolu s řediteli škol, 
ostatními starosty i vedením Středočeského kra-
je hledá cesty, jak zajistit bezpečnou výuku, ne-
stresovat žáky a rodiče a zároveň dodržovat naří-
zení Ministerstva zdravotnictví. I tímto tématem 
se budou zastupitelé znovu zabývat 29. 4. 2021.

Zpracovala DH

Dobříšské regionální 
trhy 2021
Stejně jako v loňském roce, i letos konání regio-
nálních trhů ovlivnila koronavirová pandemie. 
První plánovaný termín dobříšských trhů se tak 
musel posunout a na trzích je nutné dodržovat 
daná hygienická opatření (nošení respirátorů, 
dodržování dvoumetrových rozestupů a zákaz 
konzumace veškerých nápojů a potravin v pro-
storu trhu), i přesto věříme, že se na trhy těšíte 
a užijete si je letos opět s námi.

Oblíbené Dobříšské regionální trhy se vracejí 
na náměstí Komenského, jehož prostor opět 
zaplní každou druhou sobotu v měsíci pro-
dejní stánky s produkty od místních prodejců.  
Nakoupit si zde můžete ovoce, zeleninu, zavaře-
niny, uzeniny, pečivo, ale i ryby, květiny a sadbu,  
koření a mnoho jiného.
V květnu se uskuteční trhy nejen 8. 5., ale také 
v sobotu 22. 5., jako „malá” náhrada za zruše-
né Dobříšské májové slavnosti.

Zpracovala DH
Autor foto: Karolína Šejnová

Celkové stavební úpravy v ulici U Slavie  
jsou hotové
Více než půl roku trvaly stavební práce v ulici U Slavie v Dobříši. Ty zahrnovaly mimo 
rekonstrukci komunikace také opravy přilehlých křižovatek na obou koncích ulice 
(B. Smetany × Příbramská × Školní), ale také uprostřed (× Husova), úpravy vedlejší 
ulice (Husova), výstavbu nového chodníku a instalaci nového veřejného osvětlení. 
Tato nově opravená část města je nyní mnohem bezpečnější.

Stavební úpravy komunikace v ulici U Slavie realizovala společnost ZNAKON, a. s., v termínu od 2. 10. 
2020 do 15. 4. 2021. V rámci stavby došlo nejprve k rozsáhlé obnově vodohospodářských zaříze-
ní. Dále byl téměř po celé délce ulice (331 m) vybudován nový jednostranný chodník z betonové 
dlažby a po obou stranách ulice vznikla nová parkovací stání ze zasakovací dlažby. Na západním 
okraji ulice a také uprostřed ní byly zvýšeny křižovatky z betonové dlažby, které mají za úkol hlavně 
zpomalit a zklidnit dopravu v této obytné zóně. Na opravenou vozovku byl položen nový asfaltový 
povrch a v celé délce ulice bylo obnoveno také veřejné osvětlení, kde bylo instalováno 13 ks nových 
lamp s úspornými LED panely. 
Spokojenost s celkovou opravou ulice U Slavie vyjádřil vedoucí odboru místního rozvoje města 
Dobříše Ing. Miloslav Modlík, který měl stavbu na starost: „Stavební úpravy ulice U Slávie se myslím 
povedly. Na přípravě rekonstrukce se spolupodíleli obyvatelé této ulice, kteří v průběhu výstavby proká-
zali trpělivost a schovívavost.“
Podobně se při kolaudaci stavby vyjádřil také zpracovatel projektu Ing. Jiří Cihlář: „Já osobně jsem 
s realizací projektu spokojený. Původní projekt se hodně předělával podle přání obyvatel. V původním 
plánu třeba vůbec nebyl chodník a dodatečně se řešilo také zjednosměrnění ulice.“
Celkové náklady stavebních úprav činily 6,48 mil. Kč. Celkové náklady obnovy veřejného osvětlení, 
kterou realizovala společnost Dokas Dobříš, s. r. o., souběžně ve spolupráci s dodavatelem staveb-
ních úprav., činily 469 tis. Kč. 
Za vedení města se ke stavbě vyjádřil místostarosta Tomáš Vokurka: „Lokalita U Slavie byla několik let 
ve špatném technickém stavu, obzvláště po obnově vodohospodářské infrastruktury. Stavební úpravy 
nejen že vytvořily novou vozovku a parkovací plochy, ale jako klíčovou součást vnímám vznik pohodl-
ného chodníku pro pěší, hojně využívaného při docházce do škol. Ačkoli kvůli výrazně nižším finančním 
možnostem města jsme museli zpomalit tempo oprav místních komunikací, na roky 2022 a 2023 jsou 
také v plánu stavební úpravy okolních navazujících ulic, zejména ulice Husova a Mánesova.“
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V kolika letech jste se dostal k houslím a hudbě?
Už v 1. třídě si mě vybral sám ředitel hudební ško-
ly Dobříš pan Josef Šťastný, jako kluka s výbor-
ným hudebním sluchem. Řekl, ať si seženu hous-
le a začnu k němu chodit na hodiny. Já mám totiž 
v rodě z dávných kořenů, přes prababičky, Josefa 
Suka. Tak to tak nějak dopadlo a asi i díky tomu 
jsem talent. Moje první housle mi pak máma kou-
pila od Honzy Hájka a já tak začal v šesti letech 
hrát na housle. 

Jaká byla Vaše životní cesta muzikanta?
Nejdřív jsem vychodil 1. ZŠ Dobříš a dobříšskou 
hudební školu a pak jsem rovnou šel na Vojen-
skou hudební konzervatoř v Roudnici nad Labem. 
Tady jsem studoval hru na housle a dechové ná-
stroje a pak jsem nastoupil k vojenské muzice 
do Příbrami. Tam jsem byl osm let a už v té době 
jsem začal učit na Dobříši v hudebce, která tehdy 
sídlila v dnešní orlovně. 
Už když jsem byl u vojenské muziky, založil jsem 
v roce 1985 vlastní kapelu – Dynamic. Po  od-
chodu do civilu jsme hráli s Dynamicem hodně  

v  českých lázeňských městech, než jsme se 
s klukama zúčastnili velkého konkurzu v Lucer-
ně a dostali se tak na loď do Ameriky, která pa-
třila italské společnosti Costa Cruise. Tam jsme 
nastoupili roční cestu, kde jsem hrál jako barový 
houslista. Loď plula přes Karibik, Jižní Ameriku, 
Panamu, Mexiko až k Yukonu na Aljašce a pak 
zase zpátky. Celou tu dobu jsme hráli americkou 
a italskou muziku, a když bylo zle, tak jsme nasa-
dili Škoda lásky – trumpety, a už to jelo. 
Když jsme se vrátili z Ameriky, jeli jsme do Nor-
ska a tam jsme udělali další konkurz a šli jsme na 
půl roku do Rakouska. Z něj jsme se nějak vrtli 
do Švýcarska, kde jsme hráli vždycky šest měsí-
ců v roce necelých sedm let. Když jsme si řekli, 
že končíme, tak nás ze zvláštního důvodu vyho-
dili. My jsme se totiž nevěnovali dost ženám. Při-
jali jsme tehdy kšeft, kde byla podmínka, že číš-
níci museli tančit a muzikanti se o pauze měli 
věnovat ženám. Byl to takový dancing, napůl 
takový bordel. No a my jsem to jednou odmít-
li a druhý den ráno už nás střídala nová kapela 
z Itálie. Po definitivním návratu jsem začal zase 

učit hru na housle, dechy a zpěv v hudební škole 
a s kapelou jsme začali hrát hlavně u nás, občas 
v Německu. No, a tak to máme dodnes.

Jak byste charakterizoval Dynamic?
Hrajeme plesy, svatby, taneční, pohřby, ale 
i menší akce. Milujeme dechovku a z toho jsme 
nikdy neslevili. Ať chtěj, co chtěj, ať se děje, co se 
děje. Vždycky dáme jednu sérii moderních a jed-
nu lidovek. To se nikdy nezměnilo, přes veškeré 
tlaky, které byly. Proto si držíme střední a starší 
publikum. Proto bývají plesy, kde hrajeme, vy-
prodané, protože jako taneční kapela hrajeme 
pro taneční publikum. 

Vnímáte nějak, že by se publikum od dob va-
šich začátku změnilo?
Ono je to vlastně pořád stejný. Některé písničky 
hrajeme už 20 let a lidi je chtějí pořád. Hlavní 
je, aby se všichni pobavili a aby to bylo slušně 
a profi odvedené. To musí být. 

Jste známý jako showman s nezaměnitel-
ným humorem. Kde berete inspiraci a stálou 
energii?
Mám tři anděly, a oni mi vždycky pomůžou a zá-
roveň mě hlídají. Když něco potřebuju, tak jim 
to pošlu. Takhle to s nimi mám od mládí. Beru 
všechno v životě tak, jak to přijde. Jsem pořád 
v  pohodě, nerozčiluju se a problémy neřeším. 
Na pódiu je to samozřejmě vždycky trochu diva-
dlo, ale já se na lidi směju i v civilu a oni se smějí 
na mě. Život je pak krásný a pozitivní, ale je prav-
da, že já to mám asi trochu zkreslený. Nikdy jsem 
neměl a ani nemám žádné plány. Všechno špatný 
je k něčemu dobrý. On ten život je jako ta mozai-
ka, jako třeba ty krásně barevný okna v kostele. 
Vidíte na nich světlejší i sytější sklíčka, ale jsou 
tam i černá, a nakonec je z toho krásný obraz.  
Tak to vnímám já.

Dokážete říct, co byly zásadní věci, které 
ovlivnily Váš život?
První moment byl, když jsem tady na náměstí 
viděl v roce 68 tanky. Do té doby si moc nepa-
matuju, ale od toho dne se mi nějak rozsvítilo 
v makovici a pak už to byla jízda – hudba, sport, 
všechno. No a pak mi život změnila Amerika. Za-
čal jsem život vidět takový, jaký je na druhé stra-
ně. Viděl jsem člověka se sloní nemocí, kterému 
lezli červi z nohy, viděl jsem strašnou bídu a v ní 
děti a viděl jsem i bohatství. My si tady myslíme, 
jaký to tam není, ale není. U nás se tady máme 
senzačně a máme to tu úžasné. V Americe mají 
na všem pozlátko, všechno je „great“ (skvělý), ale 
oni jen hrajou divadlo. U nás je pohoda, a ty lidi!

Z čeho máte dneska největší radost?
Momentálně jsem šťastný, že se mi podařilo 
uspořádat život. Že se ty moje životní peripetie 
uklidnily… Jasně, něco patří k muzikantskému 
životu, ale nic se nemá přehánět. Konečně žiju 
v harmonickém rodinném zázemí a víc řešit ne-
potřebuju. K moři se mi nechce, máme Vltavu, 
máme Brdy, mám zahrádku, pejsky, mám šikov-
nou manželku. Děti se mi povedly. Karolína je 
porodní lékařka v Praze u Apolináře, Kuba pán-
ský kadeřník a Tomáš si svou cestu teprve budu-
je, ale jde správným směrem. Myslím, že můžu 
být spokojený, tohle je jedna z mých životních 
priorit, kterou se mi podařilo splnit. A to co bude 
dál, je na každém z nich. Já už s tím moc nenadě-
lám... Takže je to v pohodě. Když to půjde takhle 
dál, tak je to v pohodě, hlavně nic nelámat přes 

Karel Čihák: Housle jsou moje druhá manželka, 
s kterou si plním touhu ovlivnit kulturu v Dobříši 
Rodilý Dobříšák, učitel v hudební škole, muzikant a frontman skupiny Dynamic, ale hlavně celoži-
votní optimista se stálým úsměvem. Takový je Karel Čihák na pódiu i doma. Jaká je jeho životní cesta 
spojená s muzikou a co by si přál pro budoucnost kulturního života v našem městě?

 Karel Čihák často a rád hraje při nejrůznějších příležitostech s Pavlem Růžičkou
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Při té příležitosti jsme položili několik otázek 
paní Zdeňce Žádníkové, která má plánovaný 
nový festival jednoduše řečeno na svědomí.

Kde se vzala myšlenka na konání festivalu?
Velké věci vznikají z maličkostí, detailů, shody 
náhod. Zhruba pět let spolupracuji s houslovým 
virtuosem panem Jaroslavem Svěceným a velmi 
často s ním vystupuji na letních hudebních fes-
tivalech ať už jako moderátor, nebo spoluhráč. 
Při jedné z cest na koncert volali panu Svěcené-
mu z moravského města, zda by pro ně neudělal 
takzvaný festival na klíč. Shodou okolností jsme 
právě projížděli zatáčkou kolem zámku. „A proč 
ne u nás na Dobříši?“ zamyslela jsem se nahlas 
s  pohledem na zámeckou bránu. Slovo dalo  

slovo, skutek neutek a za několik týdnů jsme se-
děli v kanceláři s ředitelem Pavlem Krejcárkem.
Pana Jeroma i paní Livii Colloredo-Mannsfeld 
program i myšlenka festivalu velmi oslovily.  
Nápad na dobříšský festival zrál asi dva roky, 
čekali jsme i na dokončení francouzského par-
ku a ani ve snu nás nenapadlo, že open air akce 
v sobě zároveň ponese symbol znovuvzkříšení 
společenského života a kultury vůbec.

Jak se tvořil program festivalu?
Pan Svěcený má s konáním hudebních festiva-
lů bezmála dvacetiletou zkušenost, pro Dobříš 
jsme připravili nabitou dramaturgii 1. roční-
ku, kterou jsme poté představili radě města. 
Snažili jsme se vytvořit zajímavou pětidenní  

Na zámku Dobříš se uskuteční 1. ročník festivalu 
klasické hudby v čele s Jaroslavem Svěceným
Město Dobříš, zámek Dobříš a agentura SUBITON Jaroslava Svěceného vás srdečně zve na open 
air festivalovou hudební událost pod názvem Festival hudby zámek Dobříš. Tato kulturní akce 
proběhne v létě 2021 (10.–15. 8.) v reprezentativním prostředí nově opravené francouzské zahrady 
a nádvoří oranžerie zámku Dobříš zároveň s unikátní výstavou světových houslí 17.–20. století.

koleno. On i ten covid nějak dopadne. Hlavně si 
držet pozitivní mysl a na vše s úsměvem. Blbý je, 
když nemají lidi peníze a mají ekonomické pro-
blémy, ale pořád si myslím, že je možnost něja-
kým způsobem tu práci vždycky najít. Tak třeba 
jít dělat na pole. Jo, může se stát, že tam jednou 
budu i já a budu zpívat bramborám. Já bych to 
prostě všechno nechal volně…

Jste jedna z osobností našeho města. Dříve 
jste i kandidoval a dostal se do zastupitel-
stva města. Měl jste někdy ambice ovlivnit 
dění v Dobříši?
Kandidoval jsem. Dokonce jsem z 21. vyskákal 
na 2. místo díky preferenčním hlasům a byl jsem 
v zastupitelstvu, ale nikdy jsem neměl v úmys-
lu být přímo ve vedení města. Kvůli času jsem 
se nakonec rozhodl znovu už nekandidovat.  
Ovšem touhu ovlivnit kulturní dění v našem městě 
jsem měl. Nakonec jsem se ale rozhodl, že to udě-
lám jinak, přes ZUŠku a kapelu. Máme tady školní 
kapelu a hrajeme, jsme na Májovkách. Mimo ka-
pelu a školu já sám hraju u pokládání věnců, při 
výstavách a dalších akcích. Někteří lidé mi z legra-
ce říkají, že mám komunální služby města Dobříše 
přes hudbu, tak asi tak. Myslím, že kulturní život 
ovlivňujeme ale i jako učitelé ZUŠ Dobříš.  

Máte představu, kolik dětí Vám prošlo tak-
zvaně pod rukama? Byli mezi nimi opravdoví 
talenti?
Mraky. Některá děvčata, moje první žákyně, už 
jsou babičky. Měl jsem talenty. Byl tady na-
příklad klučina, který měl tenkrát obrovský 
úspěch na krajské soutěži. Ten kluk perfektně 
slyšel, perfektně hrál, ale druhý den po soutěži 
mi řekl, že s houslema končí a důvod neudal. 
I v  současné době mám tady dva, tři talenty, 
ale že by se někdo z nich chtěl živit muzikou 
a chtěl jít na konzervatoř, to nevím. 

Mají v dnešní době děti o housle a hudbu zá-
jem tak jako dřív?
No, já mám vlastně stále plný stav a nikdo mi 
neodchází, ale jako učitel vidím, že úroveň 
klesá. Dneska mají všichni spoustu jiných věcí. 
Někdy se divím tomu, že takhle hrajou, když 
tomu věnují tak málo času. Já jsem musel cvičit 
hodinu a pak i čtyři hodiny denně. Moji žáci cvičí 
možná půlhodiny denně. Někdo možná jenom 
v neděli, ale na housle se musí cvičit každý den. 
Když žák necvičí jeden den, pozná to on sám, 
když necvičí dva dny, pozná to učitel, když 
necvičí tři dny, tak to poznají všichni okolo. 
To jsou housle, je to brutální nástroj.

Co pro Vás vlastně housle znamenají? 
No moc. Ony jsou moje druhá manželka, ale až 
druhá. 

Jako učitel houslí, zakladatel kapely Dyna-
mic a osobnost pohybující se v kulturním 
světě, máte něco, co by Dobříši z tohoto po-
hledu prospělo, co nám tady chybí?
Určitě, mně by se líbilo, kdyby tady byla něja-
ká pěší zóna s klidovou částí, kde by bylo stálé 
pódium a sezení. Například kamenné pódium, 
kde by se dala kulturní činnost provozovat klid-
ně každý víkend, a třeba i v týdnu. Školy, a naše 
hudební zvlášť, by takový program pokryly hra-
vě. Mohly by tady být koncerty školních kapel 
a učitelé by tady s dětmi vystupovali v rámci své 
práce. Taneční hodiny, hudební hodiny, divadel-
ní kroužky ve školách, to vše by se dalo využít. 
Mladší i starší lidé by věděli kam jít za zábavou, 
kam si jít poslechnout v neděli třeba dechovku 
nebo se podívat na sbor zpívajících dětí. V hlavě 
mám jako vhodné místo parčík za sokolovnou, 
ale v plánech města by se mohlo najít i něco ji-
ného a určitě by to bylo velkým plusem pro kul-
turní život v Dobříši. 

Zpracovala DH

srpnovou událost tak, aby byly spokojeny 
všechny věkové kategorie diváků. Kromě kon-
certů dojde na  pěvecké sbory i odpolední di-
vadlo pro děti, večerní akce budou mít navíc 
zázemí prémiového občerstvení pro diváky. Aby 
náš festival potěšil nejen duši, ale i chuťové po-
hárky, plánujeme mít pro publikum každý večer, 
o  víkendu již od  14 hod., připraven takzvaný 
prosecco domeček s prémiovými proseccy, rov-
něž stánky s  občerstvením od dobříšských ka-
váren, čajoven a  specializované pekárny. Mám 
ráda all  inclusive přístup, komplexní noblesní 
zážitek. Pro  všechna představení máme tak-
zvanou covid variantu dle vládních nařízení 
(rozestupy, roušky, dezinfekce). Do budoucna  
bychom k festivalu rádi přidali hudební kurzy 
pro děti a mládež vedené profesionálními hu-
debními špičkami svého oboru. Děti si ale už 
letos přijdou na své, protože v rámci výstavy 
slavných evropských houslí vytvoříme takzvané 
houslové stanoviště v zahradě před oranžerií, 
kde si budou moci spolu s panem Svěceným 
vyzkoušet, jak se hraje na všechny velikosti dět-
ských houslí, a spolu s houslařem nahlédnout do 
houslařského řemesla. Prostě si ho „omrknout“.

Jak bude festival financován?
Doba je složitá. Celý podzim jsme leželi v ma-
teriálech pro granty. Paní Julie Peterková z rad-
nice je v podstatě takový malý dotační anděl. 
Zažádali jsme o grant na Ministerstvu kultury, 
ten bohužel neprošel jen kvůli tomu, že festival 
se  koná na zámku, který je soukromý. V  pod-
mínkách dotace o tom ovšem nebyla ani zmín-
ka. Nicméně jsme to nevzdali, máme zažádá-
no o  grant na hejtmanství, jednáme s bankou 
a  soukromými sponzory. Mediálně budeme 
spolupracovat s ČTK, Deníky Bohemia, Českým 
rozhlasem, rádiem Frekvence 1, Českou tele-
vizí a CNN Prima News. Počítáme s billboardy 
na Strakonické a citylighty v Praze.
Předprodej bychom rádi spustili v druhé polo-
vině května.

pokračování na straně 6
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Odbor vykonává činnosti především v rozsahu 
stanoveném živnostenským zákonem. Pracov-
níci úseku registrace přijímají a zpracovávají 
ohlášení živností volných, řemeslných a vá-
zaných, žádosti o koncese a oznámení změn 
údajů a dokladů. Následně rozhodují o udě-
lení koncese, včetně projednání žádosti s pří-
slušnými orgány státní správy, vydávají výpisy 
z živnostenského rejstříku po ohlášení živnosti, 
žádosti o koncesi nebo oznámení změny. Dále 
evidují přerušení provozování živnosti, pokra-
čování v provozování živnosti a vydávají vyro-
zumění o provedených zápisech do živnosten-
ského rejstříku. V případě, že ohlášení živnosti 
nemá náležitosti předepsané živnostenským 
zákonem, popř. nejsou-li splněny podmínky 
stanovené živnostenským zákonem, rozhodují 
o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením 
nevzniklo, popř. rozhodují o tom, že ohlašo-
vatel nesplnil podmínky pro vznik živnosten-
ského oprávnění. Nejsou-li splněny podmínky 
u koncesovaných živností, je žádost o koncesi 

zamítnuta. O provedených zápisech do živnos-
tenského rejstříku pracovníci úseku registrace 
též informují příslušné orgány. 
Další činností živnostenského úřadu je aktua-
lizace dat v informačních systémech v návaz-
nosti na základní registry; na žádost jiného 
správního orgánu nebo oprávněné osoby vy-
dává odbor výpisy z živnostenského rejstříku 
nebo potvrzení o určitém zápisu a sestavy. 
Časově i administrativně náročné je rozhodová-
ní o  pozastavení nebo zrušení živnostenského 
oprávnění z moci úřední, ke kterému zpravidla do-
chází z důvodu, že podnikatel závažným způso-
bem porušil nebo porušuje podmínky stanovené 
rozhodnutím o udělení koncese, živnostenským 
zákonem nebo zvláštními právními předpisy. 
Velkým přínosem pro podnikatele ze strany od-
boru určitě je poskytování služby centrálního 
registračního místa. Od fyzických a právnických 
osob podnikajících na základě živnostenského 
oprávnění pracovníci úseku registrace přijíma-
jí přihlášky k registraci nebo oznámení určené 

správci daně a oznámení o vzniku volných pra-
covních míst nebo jejich obsazení. Dále pak od 
fyzických osob podnikajících na základě živnos-
tenského oprávnění přijímají oznámení a hlá-
šení v oblasti sociálního zabezpečení v rozsahu 
stanoveném zákonem o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení a též oznámení a hlášení 
vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanove-
ném zákonem o veřejném zdravotním pojištění.
Odbor obecní živnostenský úřad je také provo-
zovatelem živnostenského rejstříku a plní funkci 
jednotného kontaktního místa podle zákona 
o volném pohybu služeb.
Veškerá tato agenda je vykonávána nejen ve 
vztahu k podnikatelům z celé České republiky, 
ale i k podnikatelům ze zahraničí. Nejčastěji jde 
o osoby z Vietnamu, Ukrajiny, Ruské federace, 
občany Evropské unie, ale nejsou výjimkou ani 
občané z Afghánistánu, Číny, Japonska, Pákistá-
nu, Sýrie, Kuby a jiných států.

Agendou odboru mimo režim živnostenského 
zákona je evidence zemědělského podnikatele 
v souladu se zákonem o evidenci zemědělského 
podnikatele. Pracovníci na tomto úseku přijíma-
jí a zpracovávají žádosti o zápis do evidence ze-
mědělského podnikatele a vydávají osvědčení 
o  zápisu do evidence zemědělského podnika-
tele. Rovněž podle tohoto zákona evidují přeru-
šení provozování zemědělské výroby, rozhodují 
se o vyřazení z evidence zemědělského podni-
katele, vydávají výpisy z evidence zemědělské-
ho podnikatele a potvrzení o určitém zápisu  
v evidenci, rozhodují o zrušení živnostenského 
oprávnění na žádost podnikatele.

Další agendou odboru je kontrolní činnost. Pra-
covníci úseku živnostenské kontroly sledují, zda 
a jak jsou plněny povinnosti stanovené živno-
stenským zákonem, podmínkami provozování 
živnosti uložené v rozhodnutí o udělení konce-
se, ustanoveními zvláštních právních předpisů 
vztahujících se na živnostenské podnikání a na 
dočasné poskytování služeb státními příslušníky 
členských států EU. Úsek kontroly vykonává také 
kontrolu evidence zemědělského podnikatele 
podle zákona o zemědělství. Vůči cestovním kan-
celářím nebo cestovním agenturám je pověřen 
kontrolou podle zákona o civilním letectví a po-
dle zákona o drahách. Úkolem pracovníků úseku 
kontroly je i provádění dozoru nad dodržováním 
povinností stanovených ve vybraných ustano-
veních zákona o ochraně spotřebitele, v oblasti 
obchodu a služeb, nad dodržováním zákona 
o  některých podmínkách podnikání a výkonu  

Představujeme vám Městský úřad Dobříš  
– odbor obecní živnostenský úřad
Milí občané,
v minulých číslech Dobříšských listů jsme vám představili již několik oddělení a odborů Městského 
úřadu Dobříš. Tentokrát se budeme věnovat odboru obecní živnostenský úřad, jehož vedoucí je 
Ing. Naděžda Mašková. 
Odbor obecní živnostenský úřad patří podle počtu pracovníků mezi menší odbory dobříšského 
úřadu. Je tvořen celkem pěti zaměstnanci. Odbor vykonává agendu svěřenou právními předpisy 
v působnosti pro správní obvod obce s rozšířenou působností Dobříš (24 obcí). 

Na zámku Dobříš se uskuteční 
1. ročník festivalu klasické hudby

pokračování ze strany 5

Z herečky jste se stala produkční festivalu 
klasické hudby?
Vůbec ne. Náš festival bych spíše nazvala ener-
getickou radostnou srpnovou jízdou. Drama-
turgii jsme tvořili tak, aby bavila mého tatínka 
i náctileté děti a jejich kamarády. A že jsem pro-
dukční mne netrápí. Jinak to nejde.

Proč to všechno podnikáte?
Protože je třeba se nenechat zkrušit vším tím ne-
gativním, co nás dlouhodobě obklopuje. Je tře-
ba tomu čelit. Jakkoli. Já čelím tímto způsobem. 

Doba i situace kulturu zdevastovala, o to víc je 
naší snahou českou hudební scénu podpořit 
a  pomyslně ji z toho dna, kam se ne vlastním 
přičiněním dostala, pozvednout.
Rádi bychom společně s vedením města, maji-
teli zámku a sponzory založili tradici prestižního 
hudebního festivalu, který si klade za cíl zviditel-
nit město a zámek Dobříš prostřednictvím špič-
kových hudebních programů a oslovit tak multi-
generační publikum z celé České republiky. 
Jinými slovy, aby si lidé mezi 10.–15. 8. neplá-
novali dovolenou, protože je přece ten hudební 
festival na Dobříši!

Nějaký vzkaz za pořadatele?
Vzhůru ke krásné hudební i společenské udá-
losti. Nenechme se otrávit, protože život není 

o tom, jak přežijeme bouřky. Je o tom, jak umí-
me tancovat v dešti… 

Starosta Dobříše Pavel Svoboda k připravova-
né akci uvedl: „Jsem nadšen z tohoto nové poči-
nu. Rád bych řekl, že takováto akce v Dobříši chy-
běla, ale pravdou je, že o takové akci jsme snad ani 
nesnili. Velmi se těším na kvalitní hudbu ve špičko-
vém provedení v krásných prostorech dobříšského 
zámku. Pozitivní energie, kterou do příprav vkládají 
paní Žádníková, pan Svěcený a celý realizační tým, 
je extrémně nakažlivá. Přijďte v srpnu okusit.“ 

V příštím čísle požádáme o rozhovor pana Jaro-
slava Svěceného a blíže vám představíme pro-
gram a účinkující jednotlivých festivalových dnů. 

Zpracovala DH
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Už v prosinci 2020 spustilo město Dobříš 3. ročník 
participativního rozpočtování s názvem Tvoříme 
Dobříš. Lidé mohli nejprve podávat své návrhy 
na zlepšení života ve městě a přicházet s nejrůz-
nějšími nápady. „Do tohoto ročníku participativní-
ho rozpočtu bylo možné navrhovat projekty s ce-
nou realizace maximálně do 100 000 Kč,“ upřesnil 
zastupitel a koordinátor Tvoříme Dobříš Miroslav 
Sochor. Navrhovaný projekt mohla podat osoba 
starší 15 let a nesměl propagovat produkty či 
služby komerčního, náboženského či politického 
charakteru. O zařazení konkrétního návrhu do 
veřejného hlasování nakonec rozhodla odborná 
komise. Z celkem sedmnácti návrhů bylo vybrá-
no osm projektů, které jejich autoři představili 

veřejnosti formou on-line prezentace, po které 
následovalo anonymní a tajné hlasování. 

Hlasující udělili v letošním ročníku Tvoříme 
Dobříš celkem 1 555 hlasů
Veřejnost mohla hlasovat prostřednictvím 
webových stránek www.tvorime.dobris.cz od 
3. března do 4. dubna 2021. U každého návrhu 
byl připraven validační protokol i prezentace 
navrhovatele. Pravidla hlasování letos navíc 
umožňovala vybrat a hlasovat pro více projektů 
a zároveň zde byla možnost udělit i jeden nega-
tivní hlas pro návrh, o kterém si hlasující myslel, 
že by neměl být vůbec realizován. Každý hlasu-
jící měl k dispozici 3 plusové a 1 mínusový hlas. 
Celkem se zapojilo letos 500 hlasujících, kteří 
rozdali dohromady 1 555 hlasů. 

Výsledky Tvoříme Dobříš 2021
Z participativního rozpočtu Tvoříme Dobříš 
2021 budou letos financovány hned dva ví-
tězné projekty. 
Na prvním místě s celkem 179 hlasy se umístil 
návrh s názvem „Revitalizace zeleně a nové pří-
rodě blízké herní prvky – dětské hřiště Větrník“, 
který podala paní Šárka Heřmanová. Druhé mís-
to obsadil návrh s názvem „Úprava schodů do 
rybníka Papež“ s celkem 172 hlasy, který navrhli 
Hanka a Petr Dudíkovi. 

„Jsem rád, že se hlasování zúčastnilo úžasných 
500  hlasujících, tedy více než v loňském roce. 
Pro každý z vítězných projektů hlasovalo cca 40 % 
všech zúčastněných. Nyní budeme s oběma navr-
hovateli jednat o realizaci jejich vítězných projektů.  

Tvoříme Dobříš v roce 2021
Město Dobříš ukončilo veřejné hlasování mezi letošními návrhy participativního  
rozpočtu s názvem Tvoříme Dobříš a vyhlásilo vítěze. Tentokrát byla na realizaci 
hned dvou projektů vyčleněna z rozpočtu města částka ve výši 200 000 Kč.

Zároveň bych chtěl poděkovat i navrhovatelům, 
jejichž návrhy nezvítězily, za to, že pomáhají Tvořit 
Dobříš. Už nyní můžeme všichni přemýšlet, jaký 
projekt navrhnout pro rok 2022,“ říká k výsledkům 
Tvoříme Dobříš 2021 radní a zastupitel města 
Dobříš Miroslav Sochor.

V participativním rozpočtu Tvoříme Dobříš 2021 
pak nejvíce pozitivních, ale bohužel také nega-
tivních hlasů (celkem 156) získal návrh „Veřejné 
griloviště u rybníka Papež“ od paní Michálkové. 
Za ním se s celkovým počtem 143 hlasů umís-
til návrh „Veřejně dostupný defibrilátor na rohu 
sportovní haly pro záchranu životů a zdraví“. 
Ostatní návrhy pak získaly méně jak 100 hlasů. 

Co už se díky Tvoříme Dobříš povedlo?
V roce 2019 se vítězem tohoto participativního 
rozpočtování stal návrh „Venkovní posilovna 
v Lipkách“ v hodnotě 100 000 Kč. 
V roce 2020 vyhrál veřejné hlasování návrh na 
vybudování chodníku v údolí Trnovského po-
toka. Tento projekt však nemohl být realizován 
na předjednaném pozemku z důvodu ochra-
ny přírody. 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. Rea-
lizace v podobě doplnění herních prvků pro děti 
a dalšího vybavení proběhne do konce dubna 
letošního roku. 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

některých činností v oblasti cestovního ruchu 
nebo podle zákona o omezení provozu zastaváren 
a některých jiných provozoven v noční době. Kon-
trolní činnosti jsou též vykonávány podle zákonů 
o vnitrozemské plavbě, o silniční dopravě, o  po-
vinném značení lihu, o  pohřebnictví, o  ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 
Pracovníci odboru dále projednávají přestupky 
podle výše uvedených zákonů a ukládají správní 
tresty a projednávají přestupky na úseku podni-
kání podle zákona o některých přestupcích.

Více už k odboru obecní živnostenský úřad 
upřesňuje jeho vedoucí Ing. Naděžda Mašková.

Kolik podnikatelů je nyní v evidenci vašeho 
úřadu?
K 30. 3. 2021 evidujeme 6 152 podnikatelských 
subjektů s 9 500 živnostmi.
Dále evidujeme 208 zemědělských podnikatelů. 

Jaký obor je v našem regionu zastoupen nej-
více a naopak, který nejméně?
Jedná se o takzvanou volnou živnost, kde není 
zákonem stanovena žádná odborná způsobilost 
podnikatele. Tato živnost obsahuje 82 oborů od 
různých výrob, drobných oprav, obchodní čin-
nosti až po poskytování jednoduchých služeb. 
Nelze spolehlivě zjistit, který obor je nejvíce za-
stoupen, protože podnikatelé si mohou zaevi-
dovat i obory, které ve skutečnosti neprovozují. 

Odhadem se zřejmě bude jednat o obor „velko-
obchod a maloobchod, zprostředkování obcho-
du a služeb a přípravné a dokončovací stavební 
práce…” Z regulovaných živností je  nejvíce za-
stoupena řemeslná živnost „zednictví, hostinská 
činnost“, vázaná živnost „činnost účetních po-
radců, vedení účetnictví, vedení daňové eviden-
ce“, v koncesovaných živnostech je  to „silniční 
motorová doprava“. Živnost, kterou náš úřad 
(zatím) vůbec nevede, je „Provádění pyrotech-
nického průzkumu, nákup a prodej, půjčování, 
vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, 
skladování, přeprava, znehodnocování a ničení 
bezpečnostního materiálu“. 

V současné době ovlivňuje svět podnikání, 
a hlavně život osob pracujících jako OSVČ, 
všudypřítomná pandemie covid-19. Víme, 
kolik podnikatelů bylo nuceno z tohoto dů-
vodu ukončit svou činnost?
Pro podnikatelskou veřejnost je pandemie 
velký zásah do jejich podnikání a možnosti 
podnikat.  V loňském roce požádalo o zrušení 
živnostenského oprávnění 81 podnikatelských 
subjektů. Na druhou stranu přibylo 143 nových 
podnikatelů a 292 živností. Náš úřad nemůže 
zjistit, zda bylo zrušení živnosti zapříčiněno pří-
mo covidem-19, nicméně pokud by tomu tak 
bylo, statisticky díky covidu-19 naopak několik 
desítek podnikatelů po odečtení zrušených živ-
ností přibylo. 

Jaké bývají nejčastější problémy, které s pod-
nikateli řešíte?
Problémů, které řešíme, je velké množství, zejmé-
na dokladování odborné způsobilosti podni-
katelů k regulovaným živnostem. Tady zákon 
umožňuje několik možností, a ne všichni žáda-
jící podnikatelé jsou schopni požadavek zákona 
doložit. V současné době se snažíme pomoci 
podnikatelům vyplňovat žádosti o poskytované 
bonusy.

Jak dlouho už jste vedoucí dobříšského živ-
nostenského úřadu a co Vás na této práci 
baví nejvíce?
Na dobříšském úřadu působím od října 1991, 
vedoucí živnostenského úřadu jsem od 1. 4. 
1996. Práce s podnikateli je hodně pestrá, pod-
nikatelé přicházejí s nápady nového podnikání, 
které jim pomáháme zařadit do těch správných 
živností. Nápadů je opravdu velké množství 
ve všech oborech podnikání. Také musím říci, 
že se pyšním skvělým kolektivem lidí, kteří jsou 
v tomto oboru opravdovými profíky.

Kanceláře odboru obecního živnostenské-
ho úřadu najdete na adrese Mírové náměstí 
čp. 230. Důležité informace a odpovědi na nej-
častější otázky naleznete také na webu města.

Zpracoval odbor obecní živnostenský úřad
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Zájem o partnerství z Polska
V současné době patří mezi dobříšská part-
nerská města holandské Mierlo a francouzský 
Tonnere. Na vedení radnice se obrátili zástupci 
polského města Wagrowiec, kteří nám nabízejí 
partnerství mezi našimi městy. Zájem o spolu-
práci s námi má celá oblast kolem Wagrowiece, 

takzvaná gmina, kde žije 12 tisíc obyvatel. Tomu 
u nás odpovídá rozsah Dobříše jako obce s rozší-
řenou působností. Wagrowiec leží v zemědělské 
oblasti 60 km od Poznaně. Vzdálenost mezi na-
šimi městy je 550 km.

Zatím proběhlo několik videokonferencí 
mezi starostou Pavlem Svobodou a „wojtem 
gminy“, kterým je p. Przemysław Majchr-
zak. „Ukázalo se, že když jeden mluví česky 
a  druhý polsky, bez problémů si rozumíme,“ 
řekl s  úsměvem starosta Dobříše a dodal: 
„Předmětem partnerství mohou být nejrůznější 
kulturní akce, spolupráce škol či výměna zku-
šeností samosprávy. Účast zástupců z Polska 
na  letošních Dobříšských májových slavnos-
tech není kvůli covidu možná. V srpnu se koná 
výroční festival ve Wagrowieci, kam je delega-
ce z Dobříše pozvána. Do té doby ale můžeme 
uskutečnit řadu příprav a jiných akcí, byť jen na 
dálku. Hledáme dobrovolníky, kteří by se této 
nabídky chopili.“ 

Pokud máte zájem podílet se na realizaci 
spolupráce mezi Dobříší a Wargowiecem, 
napište prosím na pucova@mestodobris.cz.

Wagrowiec zdraví obyvatele Dobříše a těší se na 
spolupráci.

zpracovala DH

Pamětní tabule Josefa 
Balabána
Město Dobříš plánuje odhalení pamětní tabule. 
Připomínka bude věnována Josefu Balabánovi, 
který se narodil 4. června 1894 v hájovně Obora 
u Dobříše. 
Generálmajor i. m. Josef Balabán byl legio-
nář, československý voják, příslušník odbo-
jové organizace Obrana národa a její zpra-
vodajsko-sabotážní skupiny známé jako 
Tři  králové. Podrobnější informace o životě  
Josefa Balabána byly již zveřejněny v loňském 
roce v říjnovém čísle Dobříšských listů. 
Setkání se slavnostním odhalením pamětní ta-
bule Josefa Balabána je plánováno na začátek 
června u hájovny Obora. Pokud epidemiologic-
ká situace dovolí, budeme rádi, když se odhale-
ní pamětní tabule účastníte spolu s námi. Bližší 
informace budou zveřejněny na webu města, 
facebooku a mobilním rozhlasem. 

Dagmar Mášová, místostarostka města Dobříše

Město komunikuje 6× více
Od března 2020 město více využívá pro komunikaci s občany facebook. Počet sledujících za rok 
vzrostl o 20 % a v dubnu překročil 3 000 osob. Vedení města, ale i úředníci městského úřadu stále 
více využívají facebook pro oficiální informace o dění na radnici a ve městě. V posledním roce bylo 
každý měsíc zveřejněno průměrně 55 příspěvků, tedy více jak 2 denně. Oproti předchozím letům, 
kdy na facebooku byly často publikovány jen odkazy na web města či plakáty na blížící se akce, 
nyní jsou příspěvky výrazně pestřejší. Čtenářům servírujme nejen aktuální texty, ale i fotky, videa, 
soutěže a již také proběhlo několik on-line vysílání. Počet příspěvků ve srovnání s rokem 2019 vrostl 
čtyřikrát, počet oslovených osob, kterým se příspěvky zobrazují, vzrostl šestkrát. Je za tím především 
obrovský kus práce redaktorky Dobříšských listů Denisy Havlíčkové. 
Od ledna do března tohoto roku se příspěvky města zobrazily čtenářům průměrně 120tisíckrát kaž-
dý měsíc. O jaké informace je největší zájem? 

Datum Téma příspěvku Počet oslovených
26. 10. 2020 Domov seniorů a sanatorium hledají dobrovolníky 38 947
19. 3. 2020 V Dobříši identifikován první případ nákazy koronavirem 37 463
3. 8. 2020 Aktuální informace – covid-19 v Dobříši 13 993
6. 2. 2021 Živé vysílání – Cirk La Putyka v Dobříši 10 238
25. 1. 2021 Příprava na bourání kina   9 773

Aktuální informace na facebooku svou formou 
i četností doplňují existující web města, který 
v  dubnu také prošel aktualizací. Máte nějaké 
doporučení, jak facebook města ještě zlepšit? 
Napište nám. Děkujeme.

Pavel Svoboda, 
starosta
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Jsme Dobří(š) v pohybu
Dobříš je i díky své poloze oblíbeným místem sportovců. Velká část místních obyvatel aktivně běhá, jezdí 
na kole nebo se věnuje kolektivním sportům. Celorepublikové sportovní výzvy se proto snaží podpořit 
i vedení našeho města, které tak chce motivovat k pohybu své obyvatele. Zároveň se připravují i samostat-
né akce pořádané přímo městem Dobříš. 

Proběhla akce Ukliďme si Dobříš
Město Dobříš pořádalo během měsíců března 
a dubna tohoto roku akci Ukliďme si Dobříš, která 
se snažila v této nepříznivé době alespoň trochu 
nahradit tradiční osvětovou akci Den Země. Den 
Země je každoroční celosvětový environmentál-
ní svátek slavený 22. dubna a zaměřený na pro-
pagaci a podporu ochrany životního prostředí. 
Má nám připomenout, že je na každém z nás, aby 
pomohl ochránit naši Zemi proti nám samým. 
Každý hlas a každá ruka se počítají. Že nám není 
lhostejné, v jakém prostředí žijeme, je z výsledku 
akce zcela zřejmé. Odbor výstavby a životního 
prostředí rozdal přes 100 velkých černých pytlů, 
rukavice a nechal odvézt 1,31 tun sesbíraného 
komunálního odpadu a 64 kilogramů pneumatik. 
Uklízelo se po celém městě i jeho okolí. Nelze ur-
čit, zda je některá část města oblíbenější a prefe-
rovanější k úklidu. Prostě se uklízelo úplně všude.
Akci se snažila zpříjemnit i soutěž o největ-
ší kuriozitu nalezenou při úklidu. Kampaň ke 

Dni Země s úklidem celého města se na Dobříši 
koná již 13 let. Za tu dobu se většina kuriózních 
nálezů z dřívějších dob již objevila. V současně 
době se znečištění přírody (takzvaný littering) 
skládá zejména z nápojových obalů, plastových 
sáčků, částí svačin a dalších nezbytností, které si 
člověk bere s sebou do přírody a už nemá chuť 
vzít si je i zpět. Při úklidu se tedy člověk moc 

Duben ve znamení chůze a běhu
Chodce, běžce i „hůlkaře“ vyzvalo město k pohy-
bu prostřednictvím akce s názvem 10.000 kroků 
pro zdraví, kterou pořádala organizace Partner-
ství pro městskou mobilitu. Výzva probíhala 
od 1. do 30. dubna 2021 a měla za cíl motivo-
vat lidi k pravidelné aktivitě vykonané po svých 
vlastních nohou. 
„Ani dubnové rozmarné počasí s dobříšskými 
účastníky této výzvy nezamávalo a kilometry nám 
pěkně přibývaly. Výzva byla ovšem postavena tak, 
že měla podpořit a rozchodit lidi, kteří se spor-
tu i pohybovým aktivitám nijak zvlášť nevěnují. 
Ti také získávali více bodů a dostávali se tak i před 
naše přední dobříšské sportovce,“ upřesnila Šárka 
Krůtová, koordinátorka projektu Dobříš – Zdra-
vé město a místní Agenda 21.

Jak si Dobříš ve výzvě 10.000 kroků vedla bě-
hem dubna?
Do výzvy 10.000 kroků pro zdraví je přihlášeno 
celkem 30 měst z celé republiky. V době uzávěrky 
Dobříšských listů za sebou účastníci měli polovi-
nu výzvy. 

Dobříš se pohybovala okolo krásného 10. místa. 
V jednotlivcích měla Dobříš 181 přihlášených, 
z nichž 155 bylo aktivních, a ti jen za první 2 týd-
ny nachodili 18 600 km, tedy průměrně přes 
100 km na osobu. Týmů bylo za Dobříš přihláše-
no celkem 27, z nich 25 aktivních. Jak nakonec 
celá výzva dopadla, se dozvíte začátkem květ-
na z  facebookového profilu města, v dalších 
regionálních médiích a samozřejmě v červno-
vých Dobříšských listech. 

V květnu Dobříšáci vyrazí do práce na kole
Na výzvu 10.000 kroků navážeme v Dobříši tím, 
že se zapojíme do květnové soutěže Do práce 
na kole jako jedno z 50 cykloměst. 
Do práce na kole je celostátní výzva, která se 
koná od 1. do 31. května a která motivuje k ces-
tování na kole, koloběžce, ale i pěšky či poklu-
sem. Pro letošní rok organizátoři z Auto*Matu 
uzpůsobili pravidla, takže je možné započítá-
vat nejen cesty do práce, ale i cesty do přírody, 
na nákup nebo se psem. Zapojit se může každý!
„Soutěží se o najeté kilometry i četnost jízd v ka-
tegoriích jednotlivců i týmů podle jednotlivých 

měst i celostátně. Vedle soutěže jde ale o dobrou 
věc a  setkávání na kole. I u nás můžeme šlapat 
nejen na výlety, ale také na nákup, za kamarády 
nebo do práce. Pojďte s námi šlápnout do pedálu, 
ať jsme Dobří(š) v pohybu! Kolu zdar,“ vyzývá koor-
dinátorka Šárka Krůtová.
V ceně startovného, je také tričko z biobavlny 
s ekologickým potiskem, které slouží i jako vstu-
penka na tzv. „akce na triko“ (např. možnost zapůj-
čení městských kol za symbolickou 1 Kč na celý 
měsíc). Více informací naleznete na webu: Dobříš 
– Do práce na kole (www.dopracenakole.cz).
Tentokrát přijalo vedení města Dobříše výzvu 
k neoficiálnímu souboji s Příbramí. „Už loni jsme 
měli jeden tým z radnice. Tentokrát jsme přijali 
výzvu z Příbrami a zkusíme zaměstnance obou 
úřadů společně ještě víc vyhecovat. Hlavním cí-
lem je ale více otevřít veřejnou debatu o cyklistice 
ve městě a okolí. Plánujeme například kulatý stůl 
s  občany na téma zlepšení možnosti dojíždění 
žáků do škol na kolech či o úpravách značení 
nebo společný cyklovýlet. Ten se uskuteční v pon-
dělí 24.  5. od 18.00 přes videokonferenci Teams,“ 
upřesnil starosta Pavel Svoboda.

Připojte se k nám na kole i on-line  
Úterý 11. 5. od 18.00 – Cyklo vyjížď ka 
Pojďme se kousek společně projet. Sraz máme 
v 18.00 u kafilerie v Brodcích a plánovaná je tra-
sa v délce 12 km.

Středa 19. 5. od 18.00 – On-line seminář 
Seminář na téma „Možnosti podpory městské 
a aktivní mobility pro období 2021–2030“ pove-
de Ing. Jaroslav Martinek ze spolku Partnerství 
pro městskou mobilitu, z. s. 

Pondělí 24. 5. od 18.00 – kulatý stůl na téma 
„Cyklodopravní opatření ve městě Dobříš“ 
Cyklogenerel Dobříše a jaká je vaše předsta-
va o cyklodopravních opatřeních ve městě? 
Máte nápad, co zlepšit? Řekněte nám ho. 
Diskutujte s námi z pohodlí vašeho domova. 
On-line setkání bude přes Teams (odkaz bude 
uveřejněn na webu a facebooku města).

Zpracovala DH

nepobaví. I tak jsme však vyhlásili první cenu 
v soutěži – motohelmu. Snad by si měl někdo 
všimnout, že mu cestou zpátky chybí, ne?
Akce Ukliďme si Dobříš skončila 22. dubna, 
na svátek Dne Země. Neznamená to však, že si 
úklidovou položku všichni odškrtneme jako 
vyřízeno. Je na každém z nás, zda nechá v lese 
něco, co tam nepatří a měl si to odnést domů, 
zda se sehne pro papírek, který tam nedopatře-
ním upadl někomu jinému, a odnese ho do nej-
bližšího odpadkového koše, nebo pohozenou 
pet lahev pouze obejde a nechá ležet. Příroda 
vypadá tak jako lidi, kteří v ní a blízko ní žijí. Zá-
leží jen na nás, co svým chováním dopustíme 
a umožníme. 

Ing. Alena Harmanová, 
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
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Při pohledu do otevřeného biotejneru je vidět 
v horní části krásné barevné složení a ve spodní 
části již téměř zkompostované zbytky. Hotový 
kompost lze dále využít jako hnojivo.

První výběr biotejnerů přinesl také pár po-
znatků, na čem je potřeba zapracovat:
× Zbytky z kuchyně je potřeba vždy vysypat 

z igelitového sáčku a sáček vytřídit do plastů.
× Do biotejneru nepatří ani kompostovatelné 

sáčky. Jejich proces rozkladu je pomalý 
 a znečišťují tak výsledný kompost.
×  Zavařeniny – obsah zavařovacích sklenic 

můžete do biotejneru vysypat/vylít, ale 
sklenice do biotejneru nepatří a měla by být 
vytříděna do kontejneru na sklo.

×  Do biotejneru také nepatří skořápky od va-
jec v celku a skořápky od ořechů, které ne-
jsou rozdrcené na menší kousky. 

Ve výsledku však s radostí můžeme konsta-
tovat, že třídění kuchyňských zbytků na síd-
lištích se na Dobříši osvědčilo, a plánujeme 
kapacitu biotejnerů rozšiřovat. Budeme rádi, 
když se i další občané zapojí a pomohou tak 
snižovat produkci směsného komunálního 
odpadu, který se bude postupně zdražovat 
dle nového zákona o odpadech. 
Držme se hesla NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, 
KTERÝ NEVZNIKNE.  

Místostarostka Dagmar Mášová 
ve spolupráci s kolektivem MOJE ODPADKY

Staré pneumatiky a akumulátory můžete nově vozit 
zdarma do Dokasu

Společnost Dokas ve spolupráci s městem Dob-
říš podepsala smlouvu se společností GREEN 
Logistics CZ, s. r. o., o zpětném odběru starých 
pneumatik a olověných akumulátorů. 
Nyní tak mohou obyvatelé (nejen města Dob-
říše) odevzdávat staré pneumatiky a olověné 
akumulátory na sběrném dvoře zcela zdarma. 
Vše má samozřejmě svá pravidla, a tak by množ-
ství pneumatik mělo odpovídat běžné produkci 
nepodnikajících osob. Při podezření, že pneu-
matiky pocházejí z podnikatelské činnosti, může 
dojít k odmítnutí jejich převzetí.

Adam Šauer, jednatel Dokasu

I krůček potěší
Město opět o kapku usnadňuje orientaci návštěvníků zdejšího úřadu. Tentokrát on-line. V mapovém 
portálu města byla vytvořena aplikace vyhledávající dle konkrétní řešené obce příslušného refe-
renta odboru výstavby a životního prostředí pro agendy, které v rámci správního obvodu řeší více 
úředníků. Jedná se o stavební úřad, úřad územního plánování a vodoprávní úřad. V mapě naleznete 
graficky (barevně) rozlišené obce, případně části obcí podle jednotlivých je spravujících úředníků 
a popis katastrálních území. Po kliknutí do mapy je možné zobrazit kontakt na příslušného referenta 
pro dané území včetně možnosti přímo zaslat e-mail. Tuto aplikaci vytvořil úřad svépomocí – jako 
několik dalších aplikací, které již nějakou dobu pomáhají úředníkům i návštěvníkům úřadu, ji vyrobil 
Ing. Radim Weber, vedoucí oddělení výstavby a správce GIS. 
Věříme, že vám aplikace ulehčí kontakt s odborem výstavby a životního prostředí Městského úřadu 
Dobříš.

Za odbor výstavby MěÚ Dobříš Radim Weber

Kvalita spalovaných 
tuhých paliv k vytápění
V souladu s programy zlepšování kvality ovzduší 
a navrhovanými opatřeními Státního fondu ži-
votního prostředí ČR věnujeme další článek té-
matu spalování některých tuhých paliv (hnědé 
uhlí, dřevo) k vytápění.
Dle statistických údajů je známo, že až 40 % 
provozovatelů prohořívacích kotlů spaluje hně-
dé uhlí, přičemž tyto kotle zpravidla nejsou pro 
spalování hnědého uhlí vůbec určeny.  Nevýho-
dou hnědého uhlí je velká zátěž, kterou působí 
životnímu prostředí. Vzhledem k tomu, že zdro-
jem znečištění na území Dobříše a okolí jsou 
především lokální topeniště (až z 90 %), je tento 
fakt důležitý pro každého občana, který chce 
(i pro své děti) dýchat čistý vzduch bez škodli-
vých látek. Změna paliva může během krátkého 
času přinést významné snížení emisí!
Zvláštní pozornost je třeba věnovat spalování 
nedostatečně suchého dřeva (o vlhkosti nad 
20  %). Tuto průměrnou hodnotu vlhkosti má 
2  roky vyschlé dřevo. Spalování dřeva o určité 
maximální vlhkosti je povinností, která je ve 
většině případů dána výrobcem a je uvedena 
v návodu k obsluze. V praxi je toto, mnohdy díky 
nevědomosti, ze strany provozovatele porušo-
váno. Suché dřevo má oproti vlhkému výrazně 
vyšší výhřevnost (až o 79 %) a vyšší spalné tep-
lo, proto je jeho spalování také energeticky vý-
hodnější. Suché dřevo lépe hoří a není potřeba 
spotřebovávat energii na odpaření vody ve dře-
vě. Spalování správně proschlého dřeva vede 
k nižší tvorbě úsad ve spalinových cestách, čímž 
se snižuje požární riziko související s provozem 
zdroje!
Město Dobříš plánuje i nadále informovat své 
občany zejména prostřednictvím DL a webo-
vých stránek o možnostech a způsobech zlep-
šování kvality ovzduší ve svém městě. 

Mgr. Vladimír Šůna, 
odbor výstavby a životního prostředí

Ilustrační foto, zdroj: www.pixabay.com

Střípky z prvního výběru biotejnerů
Vážení občané, na přelomu března a dubna došlo k prvnímu výběru pilotních biotejnerů typu  
domek umístěných v ulici Přemyslova a na Dukelském nám. Rádi bychom poděkovali všem obča-
nům za jejich obrovský zájem o třídění kuchyňských zbytků. Za poměrně krátkou dobu (cca půl roku) 
se  podařilo oba biotejnery zcela naplnit, což je pro udržení procesu kompostování příliš rychlé. 
Z těchto důvodů jsme se rozhodli v nejbližších týdnech kapacitu biotejnerů v této lokalitě posílit.
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Co se aktuálně v oblasti péče o zeleň v našem 
městě děje?

Bioodpad v podobě zeleně
• Na základě dobré zkušenosti z loňského roku 

byl od 15. 3. 2021 opět instalován veřejně pří-
stupný kontejner na bioodpad v ulici K Cihel-
ně (garáže za Dokasem). Občané města sem 
mohou vozit trávu či větve i mimo otevírací 
dobu sběrného dvora. 

• Proběhly také plánované dva svozy zeleně 
z určitých lokalit města. Další svozy odpadů 
ze zahrad proběhnou podle plánu 17. a 24. 4. 
2021. Seznam svozových míst naleznete na 
webových stránkách i facebookovém profilu 
města. 

Jarní údržba zeleně ve městě
• Během dubna probíhá také takzvané vyhra-

bávání trávníků na dětských hřištích a ořezy 

Automobilová doprava je ve městech i mimo 
ně stále hustější. Je tedy více než důležité dbát 
na bezpečnost řidičů, cyklistů, chodců a dalších 
účastníků silničního provozu. Právě dopravní 
výchova pro děti ze základních škol znatelně 
zvyšuje ochranu života a zdraví dětí v silničním 
provozu. Vedení města a úřadu je i proto velmi 
rádo, že se opět podařilo získat pro dopravní vý-
chovu žáků dobříšských škol k zapůjčení mobil-
ní dětské dopravní hřiště. To bude v období od 
května až do listopadu letošního roku umístěno 
na ploše zimního stadionu v Dobříši.

Jednotlivé přednášky z dopravní výchovy bu-
dou zaměřeny na žáky základních škol. Jejich 
organizaci zajišťuje město Dobříš ve spolupráci 
se strážníky Městské policie Dobříš. V rámci ná-
vštěvy jedné skupiny žáků bude vždy připrave-
na teoretická i praktická část dopravní výchovy. 
Žáci budou nejdříve seznámeni s pravidly bez-
pečného pohybu na hřišti, následně vyslech-
nou přednášku o pravidlech silničního provozu 
a absolvují praktické jízdy. Pro žáky zde budou 
připravena celkem 4 dětská kola a 6 koloběžek.

Zpracovala DH

dřevin v centru města, v ulici Jiráskova a v lo-
kalitě na Větrníku. Ve městě bude provedeno 
také ostříhání a přihnojení růží.

• V ulici Školní proběhne během dubna–květ-
na bezpečnostní ořez topolů.

• V Prokopově zahradě byl proveden jarní se-
střih trvalkových záhonů a celkové pročištění 
a prosvětlení keřových skupin (odstranění ná-
letů a suché vysoké trávy). 

Nová výsadba a zatravnění
• Podle plánu probíhá výsadba nových stromů 

v ulici Nerudova (10× sakura), u kaple sv. Já-
chyma (1× jírovec) a před hřbitovem (2× dub 
zimní).

• Výsadba celkem 38 dubů zimních se chystá 
v aleji v ulici Na Bzdince.

• Po rekonstrukci Pražské ulice došlo k terén-
ním úpravám a zatravnění v ulici 28. října po 
stavebních pracích. 

• Zpracovává se také plán obnovy aleje v Anen-
ské ulici. 

Letošní sekání zeleně
• V Dobříši se už v loňském roce osvědčil nový 

způsob sečení trávy, který podporuje zadržo-
vání vláhy a vody v období sucha. V některých 
místech v našem městě tak při sečení bude 
ponechána vyšší tráva s lučním efektem. Prv-
ní větší seč je plánována na konec dubna. 

Výsadba nového parku v prostoru po budo-
vě dobříšského kina
• Město se pustí v průběhu měsíce května také 

do revitalizačních prací prostoru, který vznikl 
po demolici budovy bývalého kina. Nejdříve 
je ještě nutné provést přeložku elektrického 
vedení. Až bude hotova, město se pustí do 
budování nových mlatových chodníčků a sa-
dových úprav. Záměrem je vytvořit jednodu-
chý park s lavičkami, hrací plochou například 
pro oblíbenou kratochvíli pétanque a záhony 
s keři a květinami. Stávající stromy budou od-
borně ošetřeny. 

Ve spolupráci s Klárou Loudovou z odboru správy 
majetku a místostarostou Tomášem Vokurkou 

zpracovala DH

Dětské dopravní hřiště opět v Dobříši 
Děti z dobříšských škol budou moci využít k dopravní výchově mobilní dětské doprav-
ní hřiště. Zpřístupněno bude v rámci možností i veřejnosti. 

Péče o zeleň v Dobříši
Travnaté plochy, stromy, aleje, keře, okrasné záhony a další městská zeleň jsou jednou z priorit 
města Dobříše. Každoročně dochází k částečné obnově některých dřevin, nové výsadbě a dalším 
úpravám větších parků a veřejných prostranství s travnatými úseky. V Dobříši byl už v loňském roce 
v rámci boje s dlouhodobým suchem zaveden také nový způsob sečení. 
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I když není doba vzdělávacích akcí pro školy příznivá, našli jsme skuliny. 
Před Velikonocemi pro žáky druhých a třetích tříd připravila paní knihovnice Romana Bodorová  
on-line besedy z Městské knihovny Dobříš. Žáci se velice vhodnou a poutavou formou dozvěděli o nej-
významnějším křesťanském svátku. Aktivně se při besedě zapojovali a moc se jim líbila. Děkujeme.

Naše škola byla sice v měsíci březnu opuštěná, ale naši provozní zaměstnanci 
nezaháleli

Ve druhém patře školy natírali sokly na chodbách, protože se při přístavbě školy tehdy nepodařilo 
sjednotit je s již daným odstínem. Také byla zrenovována parketová podlaha v gymnastickém sále 
(malá tělocvična). Veškeré práce tam prováděl pan školník – brousil, srovnával, natíral. Poslední čtvr-
tá vrstva nátěru pak byla bezpečnostní a protiskluzová. Mgr. Eva Cacková

Děti z 2. ZŠ Dobříš dojaly zdravotníky příbramské nemocnice k slzám 

Setkání s předáním dárků připravily děti z 2. ZŠ 
Dobříš pro lékaře, zdravotní sestřičky i pacienty 
přímo před budovou příbramské nemocnice. 
Svou vděčnost a podporu vyjádřili žáci 2. ZŠ 
Dobříš společně se svou paní učitelkou a rodiči 
velmi citlivě a dojetí neskrýval nikdo z přítom-
ných.
Mnoho z nás bere někdy lékaře, sestřičky, zá-
chranáře a další zdravotní personál jako samo-
zřejmost. O jejich současné a velmi těžké situa-
ci v době covidu slyšíme dennodenně z médií,  

vidíme fotky na sociálních sítích a čteme v tisku. 
Češi obzvláště v první vlně pandemie dokázali 
právě zdravotníkům prokázat velkou podporu, 
která podle slov zástupců příbramské nemocni-
ce trvá už více než rok a oni jsou za ni opravdu 
vděčni. 
To, co však dokázali žáci 2. ZŠ Dobříš ve spolu-
práci s vedením školy, svou paní učitelkou a svý-
mi rodiči, vyrazilo vedení Oblastní nemocnice 
Příbram, a hlavně zdravotníkům a dalšímu per-
sonálu nemocnice doslova dech. 

„Každého daru, vyjádření podpory nebo pomoci si 
opravdu velmi vážíme. Ovšem toto nám doslova 
vyrazilo dech. 2. ZŠ Dobříš přivezla k nám do ne-
mocnice kromě dobrot pro zdravotníky i dobrou 
náladu a milá slova podpory. Byla to jedna z neje-
motivnějších akcí, kterou jsme tu v této době za-
žili. Mockrát děkujeme, je vidět, že v některých 
ohledech koronavirus přeci jen lidi spojuje,“ uvedl 
tiskový mluvčí nemocnice Martin Janota. 

Zdravotníci nejsou žádné bábovkvy

Díky iniciativě paní Bojko, jejíž synové navštěvu-
jí 2. ZŠ Dobříš, se povedlo s žáky této školy vy-
tvořit něco opravdu neuvěřitelného. Nápad na 
podporu zdravotníků jedné konkrétní nemoc-
nice převzala od své kamarádky a vznikl hlavně 
z důvodu hospitalizace maminky paní Bojko 
na  ARU právě příbramské nemocnice. S  jistou 
vizí přišla za paní učitelkou Adélou Zbíral, která 
se organizace celé akce s nadšením ujala. Dnes 
přes silné emoce štěstí ani jedna z nich nemůže 
pořádně vyjádřit svou obrovskou radost z toho, 
co se povedlo.

Malé slavnostní předání, které se uskutečni-
lo venku před budovou nemocnice prováze-
la dokonalá organizace a velké emoce. 
Děti nejprve pomocí megafonu pustily dojem-
nou písničku „LÁSKA – Dík, že vás máme“ a poté 

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35: Co se děje u nás ve škole

On-line beseda: JE Temelín
Ve středu 14. 4. 2021 proběhl pro žáky 9. roční-
ků naší školy v rámci hodin fyziky on-line výlet 
s virtuální prohlídkou jaderné elektrárny Teme-
lín na téma Energie z jádra. Žáci se dozvěděli, 

jak funguje elektrárna, kde vzniká elektřina, jaké 
jsou zdroje energie. Prohlédli si prostory elek-
trárny, jako je velín, pohlédli do prostoru chladi-
cích věží, dozvěděli se o funkci jednotlivých za-
řízení a jejich bezpečnosti pro okolí. Celá beseda 

včetně virtuální prohlídky byla velice dobře při-
pravena. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí, 
které mohou využít v hodinách fyziky.

Mgr. Pavel Hadraba
Zdroj foto JE Temelín: Petr Mareš

Svojí elektřinou Temelín bezemisně kryje pětinu české spotřeby
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2. ZŠ Dobříš: Děti nám přinášejí energii a radost
Měsíc duben byl v naší škole ve znamení nástu-
pu alespoň části žáků do školy. Hned to bylo 
veselejší. Škola se rozezvučela hlasy a smíchem 
dětí. Činnost zahájila ranní i odpolední družina, 
konzultační kroužky anglického jazyka i skupiny 
žáků 9. ročníku, které se připravovaly na přijíma-
cí zkoušky na střední školy. Povedlo se uskuteč-
nit několik projektových dnů pro žáky 1. stupně 
na téma robotika ve spolupráci s TECHAK Břez-
nice. Do školy se vrátila část pedagogů, kteří už 
nejen distančně vyučují z některých učeben, 
ale také prezenčně učí. Někteří žáci 2.  stupně 
docházejí dle potřeby i pětkrát týdně do školy 
a s pomocí pedagogů i asistentek se snaží zvlád-
nout současnou situaci. Žákům zapůjčujeme 
notebooky, sluchátka, umožňujeme jim zdarma 
připojení k internetu. 
V průběhu dubna proběhla on-line setkání s bu-
doucími prvňáčky a 15.–16. dubna zápis dětí 

do  1.  ročníku. Letošní čtvrťáci se rozhodovali, 
zda zasednou v září do sportovní třídy, a přijí-
mali jsme také budoucí žáky 6. ročníku z okol-
ních obcí. I na ty se těšíme a otevřeme pro ně 
další šestou třídu.
Slavili jsme společně několik úspěchů. Matěj 
Kočí, žák IX.C, obsadil krásné 1. místo v on-line 
soutěži Matematický klokan v rámci okresu 
a v patách měl další tři žáky 9. ročníku, Michaela 
Váchu, Marka Vlasáka a Josefa Doležala z  IX.A. 
Také Patrik Počta, žák VI.E, se umístil v první 
desítce. V rámci hodin pracovní a výtvarné vý-
chovy žáci plnili dobrovolnou „Velikonoční vý-
zvu“, ale také soutěžili a sportovali na základě 
sportovních výzev. Nejen že je to bavilo, ale také 
se trochu rozhýbali po zimním lenošení. Celý 
duben se také nesl v duchu hesla „Ukliďme si 
Dobříš“, do čehož se zapojila řada našich žáků 
i s rodiči.

A na závěr jsem si nechala akci pro mne do-
jemnou a lidskou. Nazvali jsme ji „Zdravotníci 
nejsou bábovky“ a touto cestou chci nejen po-
děkovat paní učitelce Adéle Zbíral a paní Bojko, 
mamince našich žáků, ale všem našim žákům, 
rodičům, prarodičům, kolegům, ale i široké ve-
řejnosti za krásné příspěvky a dárky v podobě 
pečených dobrot slaných i sladkých, plyšáků, 
dárků a krásných osobních dopisů lékařům, ses-
třičkám i pacientům nemocnice Příbram. Vážím 
si této akce, která nás spojila, a děkuji za ode-
zvu, které se nám dostalo jak ze strany vedení 
nemocnice, tak jednotlivých zaměstnanců ne-
mocnice i pacientů, ale i úplně neznámých lidí. 
Potěšilo nás to. 
Přeji všem čtenářům slunečné jarní dny a pozi-
tivní náladu .

B. Pallagyová, ředitelka 2. ZŠ Dobříš 

žákyně třídy 8.B Kateřina Vetchá s paní učitelkou 
Adélou Zbíral přednesly dojemný projev, který 
nenechal jedno oko suché:

Milí zdravotníci, přijeli jsme za vámi jako zástupci 
2. ZŠ Dobříš, za žáky, učitele i rodiče. 
Uplynulé měsíce, poznamenané pandemií co-
vid-19, lidi sice rozdělovaly, zároveň je ale v mno-
hém i sblížily.
Toto období je u mnohých poskvrněno smutkem: 
někteří truchlí kvůli ztrátě těch, kteří jim byli drazí, 
jiným chybějí přátelé a členové rodiny, kteří s nimi 
nemohou kvůli bezpečnosti být. Vše, co si všichni 
opravdu přejeme, je objetí nebo stisk ruky. Tuhle 
naději nám dáváte vy. Vy, zdravotníci a dobrovol-
níci, bojujete za nás každý den, abyste nám tohle 
přání mohli splnit. 
Stojíme tu proto, protože si nesmírně vážíme prá-
ce a snahy splnit všem lidem na světě jejich přání, 
a to je vrátit se zpět do normálu. 
Přijměte prosím od nás tyto skromné dary, které 
pro vás připravili žáci, učitelé a rodiče naší 2. zá-
kladní školy z Dobříše. 

Osobního poděkování s předáním dárků 
u  budovy nemocnice se zúčastnilo celkem 
14 dětí, více bohužel nebylo možné. „Některé 
děti přijely dokonce samy autobusem už hodinu 
před akcí, aby ji stihly a mohly sestřičkám i léka-
řům poděkovat osobně. Vzhledem k velkému zá-
jmu a současným omezením jsme však nemohli 
na předání pozvat všechny třídy, které se do akce 

zapojily. Jinak by se tu dnes sešly stovky našich 
žáků. Do celé akce byl totiž zapojen celý druhý stu-
peň a školní družina, což je dohromady něco oko-
lo 350 dětí. Já osobně jsem velmi dojatá a šťastná, 
že jsem tady dnes mohla být,“ vyjádřila se k celé 
akci zástupkyně paní ředitelky Mgr. Eva Kašpa-
rová z 2. ZŠ Dobříš. 

Největší zásluhu na akci má ovšem paní uči-
telka Adéla Zbíral, která všechny třídy oslovi-
la a akci zorganizovala. Co vše děti pro zdra-
votníky a pacienty příbramské nemocnice 
připravily, upřesnila právě ona: „Přivezli jsme 
dohromady asi 20 bábovek, které jsou symbolem 
celé akce. Dále chleby, housky, dort, muffiny, další 
slané i sladké pečivo, energy drinky, speciální taš-
ku pro pacienty, kteří jsou v nemocnici už hodně 
dlouho, a od nejmenších dětí obrázky. Někteří 
rodiče nám darovali produkty ze svých pracovišť 
nebo s dětmi pekli nejrůznější dobroty. Hlavně 
jsme ale přivezli množství velmi krásných a osob-
ních dopisů s plyšáky, které jsou určeny přímo pa-
cientům, sestřičkám nebo lékařům.“ 

Dary od dětí přijala celá nemocnice

Předání se za nemocnici osobně zúčastnil 
MUDr. Martin Čermák – zástupce primáře ARO, 
vrchní sestry oddělení ARO a interny, která jsou 
právě pandemií covidu nejvíce postižena, a za 
vedení nemocnice si návštěvu dětí z Dobří-
še nenechal ujít Radek Řechka, náměstek pro 

ekonomiku a provoz ON Příbram. Další desítky 
zdravotních sestřiček, lékařů a pacientů dětem 
mávali z oken nemocnice a sledovali jejich pro-
jev alespoň z dálky. 

Dojatí zdravotníci od dětí, učitelů i jejich 
rodičů přijali dary s velkou vděčností. Svůj 
velký dík za celou nemocnici vyjádřil Radek 
Řechka, který jako Dobříšák vnímal toto se-
tkání velmi pozitivně: „Toto poděkování je pro 
nás všechny, ale hlavně zdravotníky vzkazem, 
že i děti si uvědomují, co všechno lékaři a zdravotní 
sestry dělají. Samozřejmě každá podpora, kterou 
jsme cítili hlavně loni na jaře, nám všem, ale hlav-
ně zdravotníkům v první linii dodává velkou sílu 
a potřebnou energii. Jako Dobříšák jsem si zvláště 
tuto návštěvu nemohl nechat ujít a cítím určitou 
pýchu a jsem opravdu dojatý. Za podporu dětí 
z Dobříše jsme opravdu velmi vděční. Dnes, po více 
než roce pandemie, jsou pro nás všechny opatření 
a omezení dlouhá a vyčerpávající. Troufám si říci, 
že v  nejtěžší pozici jsou kromě zdravotníků právě 
děti, a zrovna jejich podpora je tak o to více váže-
ná. Já osobně už ale vidím světlo na konci tunelu 
a věřím, že brzy se vrátíme všichni k normálnímu 
životu.“

První osobní dopisy od dětí a dobroty už 
dělají radost zdravotníkům i pacientům

Příbramská nemocnice, která má zhruba 1 200 za-
městnanců, pro velkou hromadu darů uplatnění 
určitě najde. Odměněn bude lékařský personál 
a osobní dopisy dětí se dostanou do konkrétních 
rukou zdravotních sestřiček, lékařů i pacientů. 

První zpětná vazba přišla samotné iniciátor-
ce akce, paní Bojko, bezprostředně po akci. 
Také ona byla u předání osobně přítomna.
„I já jsem z celé akce a předání nesmírně dojatá. 
Mám velkou radost, že se do tvoření nakonec za-
pojilo tolik žáků, kteří vyráběli své osobní poděko-
vání nejen v rámci výtvarné a pracovní výchovy, 
ale i v rámci českého jazyka. Děti tvořily hlavně 
trvanlivé věci, které se prý díky množství dostanou 
do všech oddělení nemocnice,“ říká paní Bojko 
a dodává: „Po předání se k nám dostala už první 
zpětná vazba, z které mám velkou radost. Do ško-
ly už byl doručen první e-mail s poděkováním od 
manželky jednoho z hospitalizovaných pacientů.“ 

Zpracovala DH
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Ve 2. ZŠ jsme se zapojili do výzvy  
„Ukliďme si Dobříš“
Žáci 2. stupně dostali v měsíci dubnu toto zadání do hodin pracovní výchovy: Posbírej, co uneseš! 
Stejně jako ve škole se vydej do přírody uklízet odpad, který tam nepatří! Kdybys našel/a něco ku-
riózního, neváhej poslat fotku na odbor výstavby a životního prostředí v Dobříši a vyhraj krásnou 
cenu! Výsledek sběru vyfoť a pošli. A jak to dopadlo, vidíte na fotografiích . Děkujeme, že našim 
žákům a rodičům není životní prostředí lhostejné.

Mgr. A. Zbíral

Zprávy z Lidické
Dne 12. dubna se naši žáci vrátili do školy k běž-
nému prezenčnímu vzdělávání. Nevím, zda víte, 
že škola v Lidické ulici je zřízena podle paragrafu 
16 školského zákona, je to tedy škola základní 
pro děti s poruchami učení a chování, řečovými 
vadami, kombinovanými vadami, mentálním 
postižením až po poruchy autistického spektra.
Nařízení vlády, pandemický zákon a mnoho dal-
ších opatření a restrikcí je věc jedna, realita ži-
vota – věc druhá. Není divu, že vedle „těšení se“ 
na opětovný chod a režim ve škole měli všichni 
– pedagogičtí pracovníci, rodiče a jejich děti – 
z testování oprávněný strach a měli obavy z prů-
běhu takového zásahu do normálního fungová-
ní školního zařízení a klidného života v něm. 
Diskuse, mnoho telefonických hovorů, mnoho 
papírů, nařízení a manuálů „shora“. Teoreticky lze 
zvládnout i „nemožné“ – to všichni víme. Ale jaká 
byla (a je – dvakrát týdně) praxe? Proškolení 
zdravotním pracovníkem, vzájemná dobrá vůle 
a  soudržnost všech, kdo jsou nuceni plnit naří-
zení, o jejichž smyslu a účinnosti třeba nejsou 
vnitřně přesvědčeni, ale chtějí, aby škola byla 
příjemným a bezpečným místem setkávání pro 
všechny.
Děti obou stupňů školy testování zvládly, rodiče 
pomalu ztrácejí obavy a učitelky s asistentka-
mi se musejí vyrovnat s faktem, že dvě hodiny 
v týdnu mají narušenou činnost ve své výuce. 
Všem VELIKÝ dík za toleranci a pevné nervy! 
V průběhu distančního vzdělávání se – taktéž 
distančně – uskutečnil zápis do naší školy pro 
další děti, které speciální přístup a pomoc v učení 
potřebují. Jsme otevření – konzultace máme (po 
vzájemné dohodě), je možné seznámení rodičů 
se vzděláváním dětí s různými typy postižení, 
řešíme problémy se vzděláním, a taktéž umíme 
na základě spolupráce zprostředkovat pro rodiče 
doporučení do školských poradenských zařízení.  
Ke zlepšení nálady z aprílového počasí zasílají 
děti ze školy v Lidické čtenářům DL „DIPLOM 
ZA ŠIKOVNOST PŘI TESTOVÁNÍ“ a recept na něco 
sladkého, jako součást úkolu k „popisu pracovní 
činnosti“…

Mgr. Eva Burešová, ředitelka školy

A opět je tu ZÁPIS
Na letošní březen připravili pedagogové naší 
školy on-line akce pro budoucí prvňáčky. 
Dne  11. března si mohli předškoláci zacvičit 
s panem učitelem Paulem a Cibochem, 17. břez-
na se zúčastnili akce s názvem Hravé učení, kde 
se během dvou půlhodinových bloků prostřed-
nictvím webové kamery seznámili s prostředím 
školní třídy, luštili rébusy a vyzkoušeli si své do-
vednosti v grafomotorických cvičeních. V plat-
formě MS Teams se sešla 25. března skupinka 
zvídavých budoucích prvňáčků, aby si společně 
vyzkoušeli, jak se budou učit ve škole matema-
tiku. S veselou matematikou pomáhaly dětem 
nejen paní učitelky, ale i loutka myšky. Poslední 
akcí pro budoucí prvňáčky byla on-line beseda 
s vedením školy, kterého se účastnila paní ředi-
telka, zástupkyně pro 1. stupeň a paní učitelky 
budoucích prvních tříd. Rodičům byly zodpově-
zeny otázky týkající se chodu školy, vzdělávání 
žáků a nabídky mimoškolních aktivit. V průběhu 
měsíce března a dubna se také rodiče s dětmi 
mohli přihlásit k prohlídce školy, což řada z vás 
využila, a jsme za to rádi .
Ve dnech 15.–16. dubna pak proběhl zápis do 
1. ročníku, kterého se v hojném počtu zúčastni-
li nejen rodiče, ale i děti. Všichni přišli s dobrou 
náladou a odnesli si malý dárek. A my už se teď 
těšíme na nové prvňáčky.

Mgr. Jana Kvídová

Pochvala za vstřícný přístup k povinnému 
testování
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V dubnu Trnka znovu ožila dětskými hlasy
Dvanáctý den měsíce dubna se znovu otevřela zelená branka k naší školní budově. A my jsme před 
Trnkou hned v pondělí ráno vyzpovídali naše třeťáky, čtvrťáky a páťáky, maskované rouškami a respi-
rátory, z jejich pocitů, tužeb a očekávání následujících dní: „Nejvíc se těším na kamarády a na paní 
učitelku.“ „Máme ve třídě nová okna a interaktivní tabuli, na tu se těším.“ „Těším se na družinu.“ „Já se 
těším na vysvědčení!“ 
Cože?! Vysvědčení? No ano! Žáci a žákyně z prvního stupně, kteří byli ve škole naposledy v prosinci, 
si konečně převzali svá pololetní vysvědčení. Žádné velké překvapení se pro ně ani pro jejich rodiče 
nekonalo, protože vysvědčení v řádném termínu obdrželi elektronicky, přesto se jednalo o slavnost-
ní okamžik, jak se na předání vysvědčení sluší a patří. 
Děti ale měly z opětovné školní docházky také určité obavy. Ty se pojily nejčastěji se strachem 
z možné nákazy a také s průběhem pravidelného testování. „Testujeme podle nařízení dvakrát týd-
ně. Abychom snížili stres z testování, měli rodiče možnost vybrat si z více variant testů podle toho, 
který u svého dítěte preferují. Někteří zvolili výtěr z nosu, někteří takzvaný lízátkový test ze slin,“ 
upřesnila ředitelka školy Jana Derflová. Od 19. dubna se ve škole zmíněné tři třídy vystřídaly v tak-
zvané rotační výuce s prvňáky a druháky, které pak čekala stejná procedura.
Děti se rovněž obávaly, že se otevřené školy v brzké době znovu uzavřou. „Samozřejmě to nelze 
úplně vyloučit. Už jsme se naučili počítat se vším možným,“ dodala ředitelka, která zároveň vyjádřila 

naději v tu lepší variantu: „Byli bychom rádi, kdy-
by se místo opětovného uzavření mohli do škol 
vrátit i žáci a žákyně druhého stupně. Alespoň 
na těch našich je vidět, že jsou z distanční výuky 
už hodně unavení. Chybí jim vzájemný kontakt 
i živý kontakt s pedagogy a těžko hledají moti-
vaci k práci, přestože se stále snaží požadavkům 
dostát. Strávili ale v distanční výuce skoro celý 
školní rok a to je velmi dlouhá doba. Přála bych 
jim, aby se do škol mohli vrátit, hodně by jim to 
prospělo.“
Zda se přání paní ředitelky splnilo, nebo ne, už 
je v tuto chvíli jasné. O dalším vývoji celé situace 
se však lze dál jen přít a dohadovat, stejně jako 
v právě uplynulých měsících. Držme si palce!

Za ZŠ Trnka Adéla Sauerová
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Knihovna: OTEVŘENO!!!
Milí čtenáři, konečně jsme se dočkali! Jsme moc 
rádi, že dveře knihovny smějí být konečně ote-
vřené, a velmi doufáme, že to tak už zůstane... 
Vzhledem k situaci vám zatím bohužel nemůže-
me nabídnout víkendový provoz – pokud byste 
se k nám však ve všední den nemohli dostat, 
stále je možné využít naší služby rozvozu knih 
na objednávku.

DOČASNÁ OTVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY  
(do odvolání):
Pondělí: 12.00–17.00 – pouze oddělení pro děti!
Úterý: 8.00–18.00
Středa: 12.00–17.00 
Pátek: 8.00–18.00

Malá dobříšská univerzita: ČESKÁ MÉDIA 
A COVID – ON-LINE ve čtvrtek 27. 5. od 17.00

Sociolog Mgr. Ivan Vodochodský, Ph.D., se otáz-
kou médií zabývá dlouhodobě. Může nám tedy 
říci nejen, jak současnou situaci vidí česká společ-
nost, ale také, jakou roli v ní hrálo a hraje zpravo-
dajství a sociální sítě. Po přednášce bude samo-
zřejmě prostor pro vaše dotazy.
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: PŘÍVĚŠEK ZE ŠPUNTU 
– ON-LINE (na našem webu a facebooku)
Nevyhazujte špunty! Je to výborný materiál, 
ze kterého se dá vyrobit ledacos!

 

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 čtou vaši knihovníci 
každému, kdo kdy byl, je či bude dítětem...

LUDVÍK SE NEZTRATIL! – soutěž o velké fi-
nanční ceny

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... 

Milí čtenáři, přejeme vám krásné zdravé jaro a tě-
šíme se na vás – zatím alespoň čtyři dny v týdnu.

Za celý knihoteam 
zdraví Romana Bodorová

KNIHA Z KNIHOVNY  
– nová služba pro vás
Nyní si můžete nově zakoupit libovolnou 
knihu dle vlastního výběru přes portál www.
knihazknihovny.cz a následně si ji vyzved-
nout v naší knihovně. Podstatnou výhodou 
pro čtenáře je nákup knih za velkoobchod-
ní ceny a vždy s dopravou zdarma, protože 
knihovna poptávané tituly objedná společ-
ně s knihami do svého fondu.

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

1. Kupte on-line na https://www.knihazk-
nihovny.cz/. 

2. Objednávku zpracovává knihovna společ-
ně 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.

Dopište pokračování, napište variaci či vlastní 
příběh; ilustrujte scénu z jakékoli Aškenazyho 
knihy, natočte blahopřání Ludvíkovi k naroze-
ninám, 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 pro-
dloužena na 30. 6. 2021.
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Proč jsme knihu vydali?
Málokdo ví, že do běžné programové skladby 
knihoven patří také besedy pro třídy mateř-
ských, základních i středních škol. Pracovníci 
našeho dětského oddělení uspořádají ročně 
kolem pěti až šesti stovek takovýchto besed 
a jedním z témat, kterým se každoročně vě-
nujeme, jsou místní pověsti. Snažíme se tak 
u  dětí podnítit zájem o lokální historii, a to 
byl první impulz pro nové zpracování starých 
příběhů...

Co bylo předlohou knihy?
Po celá léta jsme pracovali s knihou „Dobříšské 
pověsti“ autorek Saši Lorenzové a Sylvy Stam-
bergové – jsou to ovšem texty bezmála devade-
sát let staré a pro dnešní čtenáře leckdy obtížně 
čitelné, někdy potřebují doplnit či komentovat. 
A tak jsme se rozhodli vydat část pověstí paní 
Stambergové v nové úpravě. Ráda bych v této 
souvislosti vzpomněla na syna paní Stambergo-
vé, pana Jaroslava Stamberga, který nám velmi 
ochotně dal právo ke zpracování původních 

textů a vydání knihy velmi podporoval. Bylo 
nám velice líto, že se bohužel jejího vydání o pár 
týdnů nedožil.

Jak jsme to udělali?
Nejjednodušší bylo vybrat autory, to byla vzhle-
dem ke kvalitě jejich práce snadná volba. Hor-
ší ale bylo sehnat peníze – nakonec se to však 
podařilo díky podpoře Ministerstva kultury ČR, 
Středočeského kraje, sponzorů a přispěvatelů 
do veřejné sbírky, kterou jsme pro tento účel 
vyhlásili. Byli jsme rádi, že ve výběrovém řízení 
zvítězila dobříšská Tiskárna Dvořák, se kterou 
máme dlouhodobě výborné zkušenosti, a tak 
se  podařilo dát knize výbornou kvalitu i po 
stránce formální a technické.

Komu je kniha určena?
Doufáme, že forma uměleckého komiksu bude 
atraktivní pro malé i velké čtenáře, že jim přine-
se potěšení ze čtení i z lepšího poznání míst, kde 
žijí. Předpokládáme ale, že kniha může být zají-
mavá i pro lidi z jiných koutů země – samy pří-
běhy i jejich krásné zpracování jistě pobaví jak 
milovníky historie, pověstí či vůbec dobrých pří-
běhů, tak komiksové fanoušky jakéhokoli věku.

Kde je kniha k dostání?
Pověsti z Dobříšska si za cenu 299 Kč můžete 
koupit v knihovně, Informačním středisku Dob-
říš a v trafice U Davida.

A co dál?
Rádi bychom v budoucnu vydali další díl pověs-
tí. Proto nás velmi zajímá, zda čtenáře první díl 
zaujme, a budeme vděčni za jejich komentáře, 
stejně jako za případné upozornění na další 
místní pověsti, ať už zapsané nebo pouze úst-
ně tradované. Ať už si knihu koupíte, či půjčíte 
v naší knihovně, přejeme, ať se vám líbí!

Romana Bodorová

Ludmila Pavlová (housle) začala s hrou na 
nástroj ve čtyřech letech a od té doby je na vel-
mi úspěšné hudební cestě. Ve svých 13 letech 
debutovala v pražském Rudolfinu s Josefem 
Sukem v rámci cyklu koncertů „Josef Suk uvádí 
mladé talenty“. Vystupuje jako sólistka s mno-
hými orchestry (FOK, Severočeskou filharmonií 
a dalšími). Dokončila magisterské studium na 
Akademii múzických umění v Praze a je nositel-
kou mnoha ocenění. Stala se laureátkou soutěže 
Bohuslava Martinů, v roce 2019 se se představila 
na festivalu Pražské jaro. Kromě svého houslo-
vého angažmá je Ludmila Pavlová zakladatel-
kou festivalu Podkrkonošské hudební léto.
Filip Kudelásek (kytara) vystudoval hudební 
konzervatoř v Pardubicích a nyní studuje na 
Akademii múzických umění v Praze. Účastnil se 
řady mezinárodních festivalů, zároveň je členem 
organizačního týmu kytarové soutěže v Kutné 
Hoře. Vystupuje jako sólista i jako komorní hráč.
Během večera zazní skladby N. Paganiniho, 
A. Corelliho, A Piazzolly a dalších.

Doufáme, že se spolu s námi budete chtít 
v těchto nelehkých časech na chvíli zastavit 
a  zaposlouchat se do krásné hudby. Akce 
bude pořádána za platných protiepidemic-
kých opatření.

Naďa Kramplová, 
členka staršovstva ČCE Dobříš

Pověsti z Dobříšska: minulost, která má budoucnost
Městská knihovna vydala před koncem minulého roku výpravnou knihu lokálních pověstí. Mladý, 
leč již renomovaný autor Karel Jerie převedl do komiksové podoby deset známých pověstí z Dobříše 
a okolí a další čtyři krátké doprovodil krásnými ilustracemi. Autorkou scénáře komiksů je jeho žena 
Martina Jerie Lukášková, ta také opatřila příběhy, zajímavými komentáři a současnými fotografiemi 
míst, ke kterým se pověsti vážou.

Noc kostelů 28. 5. 2021, kostel ČCE Dobříš, 18.30
Milí spoluobčané,
rádi bychom vás i letos pozvali do dobříšského evangelického kostela na celonárodně pořádanou 
Noc kostelů, která se uskuteční v pátek 28. 5. 2021. Pro letošek nám jí svým uměním zpestří talento-
vaní muzikanti vystupující pod název Duo Affeticco (ve složení housle a kytara).
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Jindřiško, řekni nám ve zkratce, co vše Kul-
turní středisko Dobříš zajišťuje a kolik má 
vlastně pracovníků?
Je toho poměrně hodně, jak jsi vyjmenovala 
v  úvodu článku, je to především zprostřed-
kování kultury jako takové, dále se staráme 
o  zachování kulturního a historického dědictví 
města prostřednictvím správy muzejních sbírek, 
provozujeme expozici muzea hraček na zám-
ku. Kromě této hlavní činnosti ale zajišťujeme 
i činnosti vedlejší, například výlepovou službu, 
reklamní plochy, pronajímáme sály KD na jed-
nodenní akce, poskytujeme ale i dlouhodobé 
pronájmy. V kulturním domě také probíhá vět-
šina akcí města a úřadu, především schůze ZM, 
veřejná shromáždění občanů, školení, seminá-
ře apod. Zkouší zde i místní ochotníci a kapela 
Swing band.
To, co vidím jako podstatné, je, že peníze na 
kulturu a provoz organizace nejen dostáváme 
z rozpočtu města, ale umíme si je i sami vydělat. 
Například v roce 2019, což byl asi poslední nor-
mální rok běžného provozu organizace, tvořily 
příjmy z této vedlejší činnosti téměř 50 % všech 
čistých příjmů, resp. 550 tis. Kč. Zbylých 50 % 
tvořily příjmy z  hlavní činnosti, především vy-
brané vstupné. 
V kulturním středisku je v současné době za-
městnáno 9 osob, z toho 3 na plný úvazek a 6 na 
úvazek částečný. 

Jak ty sama vnímáš proměnu kulturního ži-
vota od doby, kdy jsi nastoupila do KS Dob-
říš, do dnešních dní?
Protože pracuji v našem  kulturním středisku 
opravdu hodně dlouho, proměny samozřejmě 

vnímám. Změna kulturního života obecně kopíru-
je raketový nástup digitálních technologií a je pře-
devším generační. Dnešní mladá generace hol-
duje ve větší míře digitální kultuře, počítačovým 
hrám, sociálním sítím. Z vlastní zkušenosti mohu 
potvrdit, že podstatně méně mladých lidí, než 
tomu bylo dříve, vyhledává živou kulturu. Dnes ji 
především streamují, navíc zdarma. Před dvaceti 
lety k nám chodili na rockové či undergroundové 
koncerty především gympláci, dnes jsou to tři-
cátníci až padesátníci. Souvisí to bezesporu také 
s proměnou hudebních stylů, které přešly od živé 
prezentace  spíše k audiovizuální a  elektronické 
podobě. Naše dramaturgie se tomuto trendu sa-
mozřejmě přizpůsobuje, ale nepodbízí. O to více 
oceňuji, že především na kvalitní a zavedené ka-
pely chodí vícegenerační publikum, než bylo před 
lety běžné, a z toho mám radost. 

Bezesporu největší akcí jsou Dobříšské májo-
vé slavnosti. Ty jsou současnou situací zásad-
ně ovlivněny a v loňském roce byly dokonce 
zcela zrušeny. Když se ale podíváme do mi-
nulosti, dokážeš nám popsat, jaké byly za-
čátky slavností, jak se jejich program vyvíjel 
a na který ročník vzpomínáš nejraději?
Začátky byly velmi skromné, vystupovalo se na 
malém pódiu s igelitovou střechou. Dodnes si pa-
matuji, jak se po krátkém, ale intenzivním krupo-
bití celá zhroutila… Přesto se vše zvládlo a Pavel 
Bobek, který na prvních slavnostech v  roce 2002 
vystoupil jako host, byl skvělý a plný pochopení. 
Hlavní kostra programu se sice nezměnila, 
ale postupně přibývaly různé doprovodné akce. 
Ať  už to byla hasičská soutěž, různé programy 
pro děti, akce ČD Vlak na Dobříš, druhá hudební  

scéna za knihovnou, nebo D Fight Chill Out 
Zone pro náctileté za sokolovnou a posléze 
ve skate parku...
Který ročník byl nejlepší? Vybrat jen jeden není 
jednoduché. Spíš můžu s hrdostí konstatovat, 
že na žádný z těch skoro dvaceti ročníků nebudu 
vzpomínat s hrůzou… no ale vidíte, naopak na 
koncert Michala Hrůzy, který u nás vystoupil v roce 
2015, poprvé po těžkém zranění a dlouhé rekon-
valescenci, vzpomínám s láskou až dojetím, byl bá-
ječný a plné náměstí ho přivítalo naprosto skvěle. 
Především bych ale chtěla poděkovat mým ko-
legům z kulturního domu, spolupracovníkům 
z  Dokasu, městského úřadu a městské policie. 
Je to vždy velmi náročný den pro nás všechny, 
kteří se o organizaci slavností na místě stará-
me… My z KD jsme na place od rána do půlnoci, 
takže večer bolí celé tělo, zejména spálený ob-
ličej, nervy odolávají občasným rozmarům ma-
nažerů našich hvězd či velkému náporu emocí 
diváků, ale v neděli ráno už je fajn, protože to 
máme za sebou… 

Májové slavnosti se z důvodu covidu nemo-
hou uskutečnit v plánovaném květnovém 
termínu ani letos. Uvažuje se například o je-
jich posunutí na léto, nebo tak jako loni do-
chází k jejich úplnému zrušení?
Na to zatím nemám odpověď. To je na rozhod-
nutí organizačního štábu, resp. vedení města, 
které padne na konci dubna (po uzávěrce DL). 
Samozřejmě i to může být varianta. 
Jindřiško, od loňského roku jsi Ty i Tvůj tým 
neustále vystavena změnám, prodlužování 
nouzového stavu a omezení a v neposlední 
řadě úplnému uzavření. Vy všichni jste byli 
zvyklí být neustále mezi lidmi, v kontaktu 
s muzikanty, umělci a dalšími lidmi z kultur-
ního světa. Prozradíš nám, jak zvládáte tuhle 
situaci, jak si udržujete stálý optimismus a co 
vše jste v době lockdownu dělali?
Je to těžké a dlouhé… Je složité motivovat sebe 
i kolegy k běžné činnosti, k plánování programu, 
promýšlení nových prezentací. Přesto se s ostat-
ními lidmi z branže – pořadateli, manažery 
i účinkujícími – upínáme k září, kdy bychom se 
snad měli, podle odhadu epidemiologů, rozjet 
v plném provozu. 
Už jsme si zvykli, že covid je mrcha a chová se 
podle svých plánů, ale během prázdnin chceme 
uspořádat tradiční hudební akci ve skate parku 
(tentokrát jen Summer day) nebo zvelebit inte-
riér výstavního sálu…
A co jsme dělali? To, co bylo třeba a co nám bylo 
dovoleno. Běžný kancelářský provoz a výlepovou 
službu jsme nepřerušili, uklízelo se a prováděla se 
běžná údržba. Poskytli jsme prostor a pomoc při 
očkování pedagogů z ORP Dobříš a nadále u nás 
probíhá pravidelné testování zaměstnanců MěÚ. 

Říká se, že kultura je zrcadlem společnosti 
a  doby. Co dnes říkáte v KS Dobříš součas-
nosti a jak vidíte v tomto oboru budoucnost?
Víc, než kdy dříve nám kultura schází… Slyším 
všude kolem sebe, jak je najednou bez ní život 
chudý… Televize ani internet osobní kontakt 
a radost z živé kultury nenahradí… Myslím, 
že jsme si všichni uvědomili, jakou sílu a dů-
ležitost mají pro naše duševní zdraví chvíle 
strávené na  dobrém koncertu či v divadle… 
Všichni, s  kterými mluvím, se těší na obnovení 
činnosti, na  akce, které jsme museli několikrát 
přesunout… Doufám, že od září už pojedeme  
v normálním režimu a diváci se nám vrátí. 

Jindřiška Kastnerová: Víc než kdy dříve  
nám kultura schází… 
Jindřiška Kastnerová je ředitelkou KS Dobříš od roku 2010. V kulturním domě však pracuje už od roku 
1992. Od té doby pro město organizuje akce v rámci samotného kulturního domu, jako jsou výstavy, 
koncerty, divadelní, taneční a jiná vystoupení, besedy a mnohé další jednodenní i vícedenní akce. 
Mimo jiné je také hlavní organizátorkou Dobříšských májových slavností a festivalu Summer fest. 
Pandemie koronaviru, která k nám přišla v loňském roce, ovlivnila zásadně právě oblast kultury. 
V podstatě ze dne na den kulturní život zcela paralyzovala. Situace je i dnes stále velmi nejasná 
a snad nikdo neví, co se v letošním roce povede a co ne. Jasné není ani to, jaké akce se budou moci 
organizovat, jaký bude povolený počet návštěvníků a za jakých podmínek by například bylo možné 
uskutečnit koncerty, výstavy nebo veřejné slavnosti. I proto pojďme právě s Jindřiškou Kastnerovou 
zavzpomínat na doby minulé a s vírou a úsměvem nahlédnout do budoucnosti.
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Na podzim chceme přivítat v KD velmi kvalitní 
muzikanty a umělce, a protože už má většina 
z nich s dobříšským publikem vybudovaný vřelý 
vztah, o jejich úspěšný návrat se neobávám.
Neměli bychom ale zapomenout na to, že právě 
kulturu zasáhla pandemie asi nejcitelněji, že je 
paralyzována nejdéle ze všech oborů. Mnoho 
umělců i lidí ze souvisejících oborů se dostalo 
do složitých existenčních problémů. V oboru 
nepracují déle jak rok a výhled na návrat je za-
tím v nedohlednu. A věřte mi, většina z nich ne-
fňuká, to vím z vlastní zkušenosti. 

V jednom z rozhovorů jsi v minulosti zmíni-
la, že by sis přála na Dobříš dostat například 

Mig 21 nebo Buty. Máš nějaké takové přání 
i dnes?
No to je už hodně starý rozhovor, ačkoli v tomto 
směru se můj vkus nezměnil a obě kapely mám 
stále moc ráda. Bohužel se ale dá předpokládat, 
že nastanou hubenější léta, že se bude muset 
šetřit a v nadstavbové kultuře budeme muset 
o to pečlivěji vážit, kam fi nance nasměrujeme, 
aby dramaturgie zůstala vyvážená. 
Obecně se netajím tím, že přemrštěné fi nanční 
i materiální požadavky některých mediálních 
hvězd byly a jsou hlavním důvodem, proč je 
na Dobříš nemohu pozvat. Některé komerční 
projekty, možná úspěšné, leč bez štipky dob-
rého vkusu, zvát ani nechci, protože mi jejich 

statisícové honoráře připadají až nemravné. 
Po roce pandemie, kdy všichni sedíme doma, 
se doufám situace i v tomto směru změní. Více 
pokory, méně hvězdných manýrů ze strany 
některých manažerů, to by nám, pořadatelům, 
v budoucnu určitě udělalo hodně radosti . 
Zakončit tento rozhovor, za který redakci DL 
moc děkuji, musím ale optimisticky a s vírou, že 
doba pandemie určitě brzo skončí a my všichni 
se opět rádi vrátíme k svému běžnému uspě-
chanému životu, na který jsme si před pandemií 
tak stěžovali. A buďte si jistí, že my tu zase bude-
me pro vás, pro vaše potěšení, poučení i zábavu. 
Brzo na viděnou… moc se na vás těšíme...

Zpracovala DH

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…
Výstavu plastik a obrazů výtvarníka Františka 
Kříže jsme byli nuceni opět přesunout. Doufá-
me, že již od května se budou moci galerie ote-
vřít veřejnosti. Navštívit ji budete moci od úterý 
do soboty v čase od 8.00 do 16.00. Vstupné je 
40 Kč. Od poloviny května také plánujeme ote-
vřít francouzský park, jestli nám vládní opatření 
a klimatické poměry dovolí. Určitě se informujte 
před návštěvou na webových stránkách www.
zamekdobris.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.

V romantickém prostředí pod hrází rybníka Strž 
ve Staré Huti u Dobříše žil velikán české kultu-
ry Karel Čapek v letech 1935–1938. Sympatický 
památník působící v milovaném letním sídle 
tohoto světoznámého umělce připomíná také 
život a dílo jeho ženy, herečky a spisovatelky 
Olgy Scheinpfl ugové, a dále rodinného přítele, 
novináře Ferdinanda Peroutky. 
Co je na Čapkově Strži letos nového? Třeba mo-
dernizovaná a rozšířená část expozice věnovaná 
Čapkovým láskám Olze a Věře, do nichž se sta-
rý mládenec zamiloval skoro současně. Dále si 
můžete osahat původní typ „amerického“ psa-
cího stolu z redakce Lidovek, kam Karel Čapek 
nastoupil právě před 100 lety, a dozvíte se, jak 
se tehdy vyráběly noviny. Svěží expozice připo-
míná i sté jubileum Čapka na postu dramaturga 
„Městského divadla Královských Vinohradů“. 
Doporučujeme také výstavu ke 100. narozeni-
nám čapkovského slova „robot“, které se rychle 
rozletělo do celého světa. 

Nebo můžete posedět a občerstvit se ve stínu 
vzrostlých stromů, v garáži si prohlédnout 84 let 
starého veterána Škodu Rapid, případně se vy-
dat po Naučné stezce Karla Čapka. Hlavně nikam 
nechvátejte, parkování u rybníka je zdarma. 

Novinky z Čapkovy Strže 
Zmodernizovaná expozice připomíná 
lásky Karla Čapka, 100 let jeho nástupu 
do Lidových novin a vinohradského diva-
dla. Jarní zahrada i naučná stezka lákají 
k posezení či procházkám. 

Kde najdete další zajímavé informace, fotografi e 
a aktuální termíny akcí?
www.capek-karel-pamatnik.cz
www.facebook.com/PamatnikKarlaCapka 
www.instagram.com/pamatnikkarlacapka/ 

Kolektiv Památníku Karla Čapka

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

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

Květen a červen 2021
Výstava uměleckých děl Františka Kříže
úterý–sobota 8.00–16.00
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Velikonoce v Aerobik studiu Orel Dobříš
Přestože Velikonoce probíhaly za nouzového stavu, u nás na hřišti v or-
lovně jsme uspořádali akci pro všechny děti, které by k nám za normál-
ních okolností chodily cvičit. Odpoledne o Velikonočním pondělí jsme 
dětem připravili překážkovou dráhu, která je dovedla za sladkou od-
měnou v podobě velikonočních zajíčků a čokoládových lízátek. Poctivě 
jsme dodrželi všechna aktuálně platná hygienická opatření. Přestože 
nám počasí moc nepřálo, děti si pro svou koledu přišly. Měli jsme z to-
hoto krátkého setkání opravdu radost. Snad už bude nyní na podobné 
akce více příležitostí.

Pod naší záštitou se ještě během velikonočních prázdnin konala akce 
„Velikonoce v pohybu“. Byla to zábavná hra formou procházky po Dobří-
ši s pohybovými úkoly. Děti, které prošly všechna stanoviště a odevzdaly 
závěrečný dotazník, od nás dostaly odměnu. Podle ohlasů zúčastněných 
to byla velmi povedená akce. Snad se podařilo některé děti vytáhnout ven 
od počítačů a trochu je rozpohybovat. 
Aktuální informace o provozu studia naleznete na internetových strán-
kách www.aerobikdobris.cz a na oficiálním facebooku a instagramu.
A nezapomeňte, cvičení způsobuje zdraví a radost!  Tým ASOD

Gymnastika Dobříš a připravené  
letní aktivity 2021
Milí rodiče a děti z Dobříše a širokého okolí, těšíte se na léto a máte rádi 
pohyb a zábavu? Pořádáme pro vás čtyři turnusy příměstských táborů s vý-
lety. Naše instruktorky si pro děti připravily týden s motivační celotáboro-
vou hrou. Volný čas naplníme sportem (např. atletika, gymnastika, prvky 
parkuru, míčové hry), dobrodružstvím (lesní hry, stopovaná, poklad aj.) 
a uměním (pantomima, zpěv, origami aj.). Dle svého věku si na své přijdou 
sportovci, dobrodruzi, šikulové i umělci.
Bližší informace a přihlášky naleznete na našich stránkách www.gymnastika-
-dobris.cz nebo na telefonu: 777 145 603, 603 160 927.

Za Gymnastiku Dobříš a tým instruktorů Jitka Holcová a Soňa Lásková 

Podpořte morový sloup na Startovači
Občas někdy, někde, někoho napadne při prohlížení starých fotografií, 
proč už na místě, které zná, nestojí to či ono. Kam a proč to zmizelo? Neby-
lo by hezké tu stavbu vrátit do tváře krajiny? Boží muka či kapličky tvořily 
a tvoří jistou paměť místa. 
Nehledíme na nezdar v akci Tvoříme Dobříš jako na neúspěch. Ani jsme 
nepočítali, že by projekt mohl uspět, ale chtěli jsme toto místo dát do po-
vědomí. Aby se vědělo, že něco podobného na Dobříši existovalo. 
Teď je to opravdu na občanech města, zda nás přímo podpoří a pomůžou 
nám tuto církevní památku vrátit na Dobříš. Projekt „Obnova morového 
sloupu/památníku sv. Tekly“ na www.startovac.cz trvá od 19. 4. po dobu 
42 dnů. O akci budeme nadále informovat na sociálních sítích. Obnovený 
morový sloup by se mohl stát i mementem a připomínkou novodobých 
morových epidemií, které neřeší, zda je někdo mladý anebo starý, bohatý 
anebo chudý. Berou všem to nejcennější. 

Okrašlovací spolek města Dobříše, Petr Kadlec
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První máj je krásný čas plný lásky, rozkvetlých 
třešňových květů a pohody. Oslavte ho s námi 
v  rámci akce Srdečný První máj! Vyrobíme si 
každý vlastní papírové srdíčko a spolu s věnová-
ním ho vyvěsíme celému světu na odiv! Dobře, 

možná ne celému světu, ale Dobříš není malé 
město ;-) .Více informací o akci na stránkách 
www.dobrisek.cz.
Den matek vychází na 9. května a my pro vás při-
pravili soutěž pro zpříjemnění rodinných chvil.  

Fotovýzva skautského oddílu Zlatý list
I náš oddíl zasáhla tato nepříznivá doba a přes-
to, že se snažíme klukům vynahradit náš pro-
gram alespoň on-line schůzkami, cítíme, že i ně-
jaký ten pohyb venku je potřeba. A tak s týmem 
vedoucích každé dva měsíce připravujeme dob-
rovolný program pro členy našeho oddílu, který 

má aspoň částečně nahradit všechny ty zrušené 
výpravy a schůzky. Naším posledním výtvorem 
spuštěným v březnu je takzvaná Fotovýzva. 
Kluci při ní mají nejprve za úkol ze vzorových 
fotografií určit lokalitu, kde přesně byla poříze-
na, poté se na tato místa vypravit a vyfotit sami 

Zdravíme z Dobříšku! 
Stále nám není umožněno otevřít, proto jsme veškeré síly vrhli do nových akcí a her, které lze rea-
lizovat i při restrikcích. Pokud čtete tyto listy v den jejich vydání, máte ještě šanci se účastnit naší 
pohádkové stezky Hon na čarodějnice. Otestujte si své znalosti o pohádkových čarodějnicích 
z  oblíbených filmů a pohádek a získejte odměnu! Starším dětem, které mají pro strach uděláno, 
navrhujeme stezku realizovat při setmění.

Individuální, ale o to krásnější akce, která může 
probíhat za dveřmi každého domova, to je  
Deníček maminky. 

Veškeré informace k akcím naleznete na našich 
stránkách www.dobrisek.cz a našem FB www.
facebook.com/dobrisek.

Stále nám také běží mnoho on-line kurzů, napří-
klad další cyklus Předporodního kurzu s po-
rodní asistentkou s dotací města Dobříše star-
tuje 5. 5. 2021, dále stále běží i Malování pro 
seniory, Tvůrčí psaní, Talentová přípravka, 
Předškolák, Práce na PC pro seniory, Kerami-
ka pro děti, Keramika pro dospělé a jazykové 
kurzy Francouzština a Angličtina pro dospělé 
a dále také Němčina pro děti.

V rámci příměstských táborů v tuto chvíli na 
některých turnusech máme téměř obsazeno, 
doporučujeme s případnou registrací neváhat. 
Vypadá to, že tábory bude možné realizovat, 
i  přesto nabízíme 100% garanci vrácení peněz 
v případě, že by vládní opatření realizaci táborů 
zakázala. Děti zažijí skvělé dobrodružství v rám-
ci našich turnusů: Řemeslný tábor, Cesta za 
dobrodružstvím, Můj první tábor, Kouzelný 
svět, Malý velký kutil, Letem světem s mis-
trem Paletou a Vesmírné putování s Malým 
princem.

A pšt, 1. června připravujeme venkovní pikniko-
vou akci na Den dětí plnou her, zábavy a dob-
rot!

Srdečně zdraví tým 
RC Dobříšek!

sebe s co nejpodobnějším postojem a výrazem 
jako na našich vzorových fotografiích. Občas 
není úplně nejlehčí místa z fotek poznat, a tak 
mají k dispozici on-line mapu s vyznačenými 
místy jako nápovědu. Své výtvory nám pak po-
sílají k ohodnocení, po kterém na konci každého 
týdne získají příslušný počet bodů. Průběžné vý-
sledky mohou kluci sledovat v tabulce na našich 
stránkách a předhánět se tak, kdo najde nejvíce 
míst a dokáže vyfotit nejlepší fotku.
Podobně jako kluci na přiložené fotce, hledíme 
i my všichni do blízké budoucnosti a doufáme, 
že se zase brzy společně uvidíme nejen pro-
střednictvím kamer našich počítačů.

Za 5. oddíl Zlatý list Dobříš
Jan Hamet

Uzávěrka příspěvků do červnového 
vydání Dobříšských listů 
bude 14. května 2021.
Téma červnového vydání  

– Dobříš jako město sportu 

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

e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz

www.dlonline.cz 
www.dobrisskelisty.cz
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Pracovní četa přináší naději
Projekt sdílené pracovní čety vstoupil do osmého roku své existence. 
Jedná se o podpůrný a resocializační projekt, jehož hlavním cílem je na-
bídnout dlouhodobě nezaměstnaným obyvatelům našeho regionu no-
vou šanci. Šanci na získání zaměstnání, obnovu pracovních návyků, zvý-
šení kvalifikace a související psychosociální podporu. V druhém sledu je 
pro nás klíčová dobře odvedená práce pro naše členské obce. Nejraději 
pak pečujeme o krajinu a zeleň v obcích. 

Podpůrným projektem, který se skládá z tréninkového zaměstnání 
v  rámci pracovní čety, rekvalifikací a pravidelných motivačních aktivit, 
prošlo již více než 60 dlouhodobě nezaměstnaných spoluobčanů. Koho 
se problém nezaměstnanosti v našem regionu konkrétně týká? Může-
me konstatovat, že mužů i žen, i když mužů o trochu více. Co se týče 
věku, nejohroženější skupinou jsou muži ve věku 51–60 let. U žen je to 
pak období po rodičovské dovolené. Často se jedná o lidi, kterým chy-
bí fungující rodinné zázemí. Převažující je základní vzdělání a vyučení 
bez maturity. Často se rovněž potýkají s dluhy, nejistým bydlením, závis-
lostmi a psychickými obtížemi. Rozsah problémů je tak široký. Aktivity  

podpůrného projektu jsou uzpůsobeny tak, aby postupně posilovaly 
návyky a sebevědomí účastníků k trvalému pracovnímu výkonu. A jak 
se daří těm, kteří projektem prošli? Řada z nich má stabilní zaměstnání 
(údržba zeleně v areálu nemocnice, v zámeckém parku, práce ve stro-
jírenských provozech, v ostraze, …). Někdo se pustil i do své vlastní 
živnosti (úklidová firma). Někteří plynule přešli do starobního důcho-
du. Další účastníci se na nějakou dobu vrátili do evidence úřadu práce,  

ale snaží se další práci si najít a udržet. A jak na četu vzpomínají? „Můžu 
říct, že během chvíle z nás byla dobrá parta, že jsem si navzájem pomá-
hali a... Já nevím, prostě se mi s těma lidma dělalo dobře, člověk se tam 
těšil, do tý práce někdy a na ty lidi, a to je si myslím takový to nejdůleži-
tější, když se člověk těší do práce.“
Projekt sdílené pracovní čety nám stále dává velký smysl a ve spolupráci 
s našimi členskými obcemi bychom v něm rádi pokračovali i nadále.

Za MAS Brdy–Vltava Markéta Dvořáková
Autor foto:  Antonín Kapraň 

Dne 5. května 2021 uplyne 5 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná  
Drahuška Veselá. 

S láskou v srdci stále vzpomínají 
manžel Jiří, dcery Simona a Žaneta 

a syn Jiří s rodinami.

Dne 7. května 2021 uplyne 5 let, kdy nás na-
vždy a nečekaně opustil náš drahý a milova-
ný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan Václav Pejla z Budínku. 
Stále na něj s láskou vzpomínáme.

Manželka Hanka a děti s rodinami.

Dne 20. května 2021 by se pan Karel Bártík  
dožil 70 let. Kdo jste ho znal, vzpomeňte 
s námi. 

Na našeho manžela, tatínka a dědečka 
vzpomínají manželka Marie, dcery Jana 

a Lenka a syn Vašek s rodinou. 

Společenská kronika – vzpomínky
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Tatínkův stav se zlepšil, vrací se z nemocnice 
domů. Maminka bohužel zůstává v nemocnici 
v bezvědomí. Tatínek potřebuje pravidelnou 
domácí péči kvůli několika chronickým zdravot-
ním potížím a  začínající Alzheimerova nemoc 
se mu pobytem v nemocnici zhoršila. Bez svojí 
manželky se cítí ztracený, dezorientovaný. Vždyť 
to byla právě ona, která podrobně znala a za-
stávala všechnu péči o něj. Rodina hledá řešení,  

jak situaci zvládnout. Tatínka rozhodně nechtějí 
nechat převézt do LDN.
Jsem ráda, že se s námi paní spojila. Hledáme 
pro ni vhodnou pečovatelskou službu a osobní 
asistenci pro tatínka. Pomáháme jí řešit problé-
my s čerpáním příspěvku na péči. Podporujeme 
ji ve správném rozhodnutí. Nasloucháme jejím 
starostem a obavám.
Pro naši organizaci pracuje řada odborníků 
z  různých oblastí, které s péčí o nemocného 
s demencí souvisejí. Můžeme zajistit radu práv-
ničky, zdravotníka, poskytujeme sociální odbor-
né poradenství. S lidmi, kteří prožívají stejné 
nebo podobné starosti, se můžete setkat v na-
šich svépomocných skupinkách, teď je pořádá-
me on-line.
Jsme nezisková společnost Dementia. Naše služ-
by jsou zdarma. Jsme tu pro všechny, kteří peču-
jí o své blízké s Alzheimerovou nemocí či jinou 
formou demence. Můžete nás kontaktovat te-
lefonicky: Hana Bělohlávková, tel. 731 022 091, 
e-mailem: dobris@dementia.cz či se podívat 
na rozsah našich služeb na webových stránkách: 
www.dementia.cz. Naším cílem je usnadnit vám 
péči, protože to má smysl.

Jitka Emlerová, koordinátorka
Ilustrační foto, zdroj:  www.pixabay.com

SOCIÁLNÍ A PEČOVATELSKÁ ČINNOST

Podporujeme pečující 
Mnohým přináší současná zdravotní situace ve 
společnosti těžké chvíle. Kromě starostí může 
přijít i bolest, lítost a strach.
Na naši organizaci se obrátila paní v nelehké 
situaci, hledala radu. Dostalo se jí i vyslechnutí 
a lidské účasti. Oba její rodiče byli před časem 
hospitalizováni s covidem-19 v nemocnici. 

Nekrolog – Samuel Hejzlar (1966–2021)
Samuel Hejzlar se narodil v Děčíně jako nejmladší dítě otci Samuelovi a mamince Daniele. Měl starší 
sestry Galku a Míšu. Nejdříve bydleli v Janských Lázních, a když bylo Samovi sedm, přestěhovali se 
do rozbořené chalupy v Luhu u Čími. Sam zde prožil nevšední dětství, na vodních lyžích za motorá-
kem, s lopatou v ruce u míchačky a mezi německými křesťany, kteří se zde tajně scházeli. 
Po dobříšském gymnáziu vystudoval Samuel zemědělskou fakultu a po ní se ještě před revolucí 
rozhodl jít studovat teologii. Po vojně ho čekalo osudové setkání s Martou ze slováckého Rohatce, 
s kterou vytvořili úžasný a nerozlučný pár. Mají spolu tři děti. Sam rád vypravoval, jak vezl po stra-
konické Martu k porodu svým žlutým espacem, překračoval všechny rychlostní příkazy, až narazil 
na policejní hlídku, kterou přesvědčil, aby zapnula majáky a k Apolináři pak jeli s policejní eskortou. 
Sam byl farář, který dokázal vzít do ruky tužku i kladivo. Dokázal slovem pohladit, ale také pořádně 
seknout. Rozuměl všem technickým věcem kolem fary a kostela. Pořád někde něco budoval, re-
novoval a opravoval. Byl postrachem všech řemeslníků kvůli svému puntičkářství, fušeřinu, tu on 
hned poznal. Přestože to byl člověk praktický, tak to byl člověk především hluboký. Jeho kázání byla 
úžasná. 

Cestou domů
Milý Same, i ve chvílích nejtěžších jsi dokázal 
myslet na ostatní. A i když tvá cesta lásky tady 
skončila, umožnil jsi ostatním po ní kráčet dál. 
Připravil jsi pro nás neuvěřitelné překvapení. 
Tvým přáním bylo, aby lidé místo květinových 
darů finančně podpořili naši organizaci Stéblo. 
A mnoho lidí tak učinilo.
Děkujeme a jsme vděčni za Tvou podporu. 
Velice také děkujeme všem lidem, kteří Tvé přá-
ní vyslyšeli. 
Stéblo tak získalo na podporu své činnosti část-
ku 96 269 Kč.

Stéblo

Sam byl svérázný, hodně citlivý, ne vždy taktní; 
když se mu něco nelíbilo, dokázal nám pořádně 
vyčinit. Byl prostě nepřehlédnutelný a vždy mu 
šlo především o sbor. Jeho víra byla radostná, 
plná důvěry v Boží lásku, opravdová, hledající, 
nakažlivá a zapalující. Sam prožil život napínavý, 
dobrodružný a naplněný. 
Budeš nám chybět, Same. Tvůj krásný zpěv, 
úsměv, povídání, kázání, vtipkování i tvoje prak-
tická pomoc. Díky Same, že jsi poslechl Boží 
povolání ke službě a že jsi měl odvahu vkročit 
na náročnou dráhu kazatele. Díky za obohacení, 
které jsme skrze tebe mohli přijmout. Často se 
nás ve tvém kázání, vypravování či zpěvu dotý-
kal Pán Bůh a proměňoval naše srdce i postoje. 
Nejen tady na Dobříši jsi zanechal hlubokou 
stopu.
Teď už má pro tebe náš Pán jiné úkoly a já dou-
fám, že kromě zpívání s anděly mezi ně bude pa-
třit i vítání tvých oveček na druhém břehu, kam 
se za tebou dříve či později všichni vypravíme. 

Katka Vojkůvková
Kurátorka českobratrského evangelického 

sboru na Dobříši 
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Poděkování pracovníkům Městského úřadu 
Dobříš
Chtěla bych touto cestou poděkovat zaměstnancům Městského úřadu Dobříš, jeho vedení 
a v neposlední řadě také panu starostovi.
Po úřadech chodím jen velice nerada, a pouze když je to nevyhnutelně nutné. V minulých dnech 
jsem si však musela vyřídit nový občanský průkaz a návštěva dobříšského úřadu tak byla nezbyt-
ností. Přes všechny mé obavy jsem byla nakonec velmi mile překvapena. Setkala jsem se zde 
s příjemnými a ochotnými pracovníky a čekací doba byla minimální.   
Celý svůj život pracuji mezi lidmi ve zdravotnických službách a dobře vím, jak je mnohdy práce 
s lidmi složitá, nepříjemná a vyčerpávající. Zvláště v této době mám často pocit, že nám všem 
chybí obyčejná lidská slušnost, pochopení a pokora. Ať už jsem lékař, nebo úředník, každý z nás 
by si měl uvědomit, že všichni jsme jen lidé, kteří plní své povinnosti. Každý z nás by si měl uvě-
domit, že pozdravit, slušně poprosit, poděkovat a rozloučit se je základ slušné společnosti. Z ná-
vštěvy dobříšského úřadu jsem měla velmi dobrý pocit a cítila jsem tady příjemnou a přátelskou 
atmosféru.
Chci proto touto cestou poděkovat všem pracovníkům Městského úřadu Dobříš za jejich pro-
fesionalitu, ochotu a vstřícnost, zvláště pak dámám z odboru správních agend, které vydávají 
občanské průkazy. Velmi si vážím jejich milého přístupu, úsměvu a vstřícnosti, kterou prokázaly 
i ve chvíli, kdy už měly několik minut po pracovní době.
Se srdečným pozdravem MUDr. Ludmila Mašková 

Sbohem, kino!
Dobříšské kino je minulostí, bourání šlo lehce. 
Když se kino stavělo, tak jsme netrpělivě čekali 
na jeho otevření. Pro Dobříš to byla významná 
událost. První promítaný film se jmenoval Katka.
Všichni jsme pečlivě studovali program a snažili 
se zakoupit lístky na promítané filmy, a někdy 
bylo třeba vystát pěknou frontu. V pokladně 
kina byla paní Veselá. Do sálu nás uváděla paní 
Laštovková. Promítal pan Hlas a pan Stanovský. 
Kino mělo šatnu a před začátkem filmu jste 
si mohli zakoupit nějaké sladkosti. V prvních  

řadách sedávali většinou kluci, kteří tak trochu 
při promítání vyrušovali, ale s tím se počítalo. 
Když jste zašustili pytlíkem od cukroví, tak se 
ihned ozvalo syčení okolních diváků. Vstupen-
ka stála 4, 5, 6 Kč, pro diváky filmového klubu 
i 12 Kč a pro Klub důchodců byl vstup zdarma. 
V našem kině jsme viděli výborné filmy z celého 
světa. Na ruské filmy chodila ráda moje babička, 
která byla vděčná Rusům za záchranu Dobříše 
v  posledních dnech II. světové války. My jsme 
v  té době bydleli v Praze, ale v pátek rovnou 

z  autobusu jsme spěchali do kina. V zimě se 
konalo množství plesů, karnevalů a v neděli od-
poledne taneční čaje v kulturáku. Pamatujete si, 
byla to prima doba.
Proč to všechno zaniká? Kam teď tady můžete 
jít do společnosti? Malá jiskřička byly taneční 
čaje pro starší, ale pro ostatní se nic nepořádalo. 
Můžete namítnout, že je tu covid, ale tak to tu 
vypadalo už před ním.

Za pamětníky Helena Kahounová 
a Marie Javorská

Sousedka
Mám sousedku – starší paní – žije osaměle – izo-
lovaná jako teď tolik z nás – těch dříve naroze-
ných.
Její jedinou pýchou a útěchou je malá předza-
hrádka pod oknem bytovky. Malé umělecké 
dílo plné květin, sošek, lemované bezpočtem 
velkých a ohlazených kamenů. Ta obruba z ka-
menů je završením její mnohaleté sběratelské 
vášně. Je to velmi originální dekorace, ale navíc 
pohled z okna je jedním z mála potěšení osamě-
lého života té staré paní. 
Nedávno začaly kameny postupně mizet. 
Ten,  kdo jimi teď zdobí svou vlastní zahrádku, 
si jistě neuvědomuje, že zasáhl tu starou paní 
bolestněji než současný proklínaný koronavirus. 
Chtěla bych věřit, že se ty krásné kameny nejen 
přestanou ztrácet, ale že se třeba opět vrátí na 
domovskou zahrádku.

Zpracovala redakce
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Ochotníci za první republiky
Kultura v Dobříši mezi světovými válkami se pří-
liš nelišila od toho, čím se žilo v ostatních čes-
kých maloměstech. Několik vesměs dechových 
kapel, pěvecká sdružení, jeden nebo dva malíři 
samouci, kino a samozřejmě ochotníci. Právě 
ochotnické spolky patřily k personálně nejná-
ročnějším druhům kulturního vyžití, protože na 
zdárném představení se podílelo obvykle něko-
lik desítek dobrovolníků. Nešlo jen o herce, ale 
i o výrobu kostýmů, kulis, propagačních plaká-
tů a samozřejmě o nejdůležitější osobu – o re-
žiséra. Hlavní úlohu v kulturní oblasti hrál jako 
obvykle místní Sokol. Jeho dramatický odbor 
vznikl v březnu 1912 uvedením frašky „Nevěřící 
Tomáš“ v režii bratra Jana Kamenického. Záhy 
však činnost ochotníků přerušila válka.
Po válce se režie ujal Josef Otto Novák, kterého 
občas zastoupil František Stich. Představení se 
původně odehrávala v sále „Na Knížecí“, po vý-
stavbě sokolovny se veškerá činnost pochopi-
telně přesunula tam. Ročně se připravovalo ko-
lem šesti premiér, hudbou představení obvykle 
doprovázel kapelník ze Staré Hutě Josef Synek. 

V roce 1921 se dokonce představení „Naši furianti“ 
odehrávalo pod širým nebem v anglickém zámec-
kém parku. Sice přišlo hodně lidí, kteří za vstu-
penky utratili 6 760 korun, ale zároveň výroba 
náročných kulis, kostýmů pro třicet účinkujících 
a propagace stála přesně 6 831 korun a 67 halé-
řů. Většina představení v sokolovně však končila 
v mírném plusu, což bylo umožněno pouze tím, 
že téměř všichni pracovali zdarma. Repertoár 
patřil k celkem předvídatelným. Kromě operet, 
pohádek, veseloher a frašek se občas hrály i hry 
historické, jako například kus „Pod hrádkem 
dobříšským“ od významného rodáka Ludvíka 
Kopáčka. Podle příjmu z tohoto představení 
ve výši 1 261 korun se však jednalo o nepříliš na-
vštěvované představení, protože obvykle se na 
vstupném vybralo přes tři tisíce korun. Koncem 
dvacátých let se režírování většiny představení 
ujímá bratr Karel Honzík, kterého v  roce 1935 
nahrazuje Jaroslav Stamberg. V době hospo-
dářské krize klesá příjem ze vstupného, na což 
ochotníci reagují skromnější výpravou, aby 
nekončili ve ztrátě. Klesající trend vyvrcholil  

v dubnu 1934, kdy se na veselohru „Jak jsem 
se měl po smrti“ v režii Františka Sticha vybralo 
pouze 311 korun a 50 haléřů, což vedlo ke ztrá-
tě 51 korun a 10 haléřů. V druhé polovině třicá-
tých let se na repertoár opět vrátili tak oblíbení 
„Psohlavci“ od Aloise Jiráska a celkem zhusta se 
hrály veselohry, které diváci už znali z filmových 
pláten.
Nutno podotknout, že sokolský ochotnický sou-
bor nebyl jediný v Dobříši, svůj soubor měl na-
příklad i místní Orel, ale vládci sokolovny vládli 
i kultuře ve městě a vymýtit české ochotnické 
divadlo se dlouho nedařilo ani nacistům za oku-
pace. Doložena jsou představení divadelního 
odboru Sokola ještě z konce roku 1940. V  roce 
1943 pak pořádal představení „Madlénka z ko-
várny“ divadelní spolek „Merkur“ v sále „Na Kní-
žecí“ za režie bratra Jaroslava Stamberga.

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

Dramatický odbor Sokola Dobříš v roce 1928. Úplně vpravo stojí v kroji pozdější starosta města 
Adolf Schart a režisér Karel Honzík. Druhý zleva sedí František Stich

Představitelé hry Františka Langera „Velbloud uchem jehly“ v roce 1930.  
V hlavních rolích sestra Smrčková a bratr Stich

Představení „Naši furianti“ se konalo roku 1921 
v zámeckém parku
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Zprávy z 18. veřejného zasedání zastupitelstva 
obce, konaného dne 12. 4. 2021
Zastupitelstvo obce schválilo:
– rozpočtové opatření č. 3/2021 v přednese-

ném znění,
– darovací smlouvy na fi nanční částku vždy ve 

výši 1 000 Kč u příležitosti narození dítěte 
mezi obcí Stará Huť a rodiči. 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
– informaci o rozpočtových opatřeních 1 a 2/2021 

schválených radou obce,
– Protokol o hodnocení nabídek a posouzení 

splnění podmínek účasti vybraného doda-
vatele ze dne 30. 3. 2021 na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu na dodávky s názvem 
„Dodávka kompostérů a drtiče větví pro 
Obec Stará Huť“.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o přidělení ve-
řejné zakázky s názvem „Dodávka kompostérů 
a drtiče větví pro Obec Stará Huť“ obchodní 
společnosti ELKOPLAST CZ, s. r. o., se sídlem 
Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČO: 25347942 
za nabídkovou cenu ve výši 1 779 500 Kč bez 
DPH, neboť vybraný dodavatel předložil eko-
nomicky nejvýhodnější nabídku a nabídka vy-
braného dodavatele splňuje veškeré podmínky 
účasti ve výběrovém řízení.

V diskusi starosta informoval o průběhu plá-
novaného konkurzu na ředitele Základní školy 
a Mateřské školy Stará Huť. Dále informoval 
o postupu prací na stavbách MŠ Stará Huť a no-
vých kabin TJ Stará Huť a konstatoval, že práce 
probíhají podle harmonogramu.

Zastupitel pan  Řechka přednesl zprávu o rozbo-
rech nájemného v bytových domech ve vlastnic-
tví obce Stará Huť. Bylo konstatováno, že bude 
připravena celková kalkulace nákladů a výnosů 
na bytové domy. 

Jistě jste si všimli, že v minulých dnech byl 
pokácen „vánoční smrk“ u vstupu do obce. 
Nebyla bohužel jiná možnost – strom byl na-
paden škůdcem a postupně odumíral. Obecní 
úřad nyní hledá nejlepší řešení, jak obnovit toto 
místo předvánočního setkávání občanů obce, 
které máme spojené s působivým programem 
v podání dětí z naší školy. Věříme, že v letošním 
adventu už bude možné v této tradici pokračo-
vat i s ozdobeným stromkem.

Tak jako každý rok se na přelomu března 
a dubna vrátili do hnízda v areálu společnos-
ti ZETECH čápi. Hnízdo zde založili již v  roce 
1936 a od té doby zde pravidelně vyvádějí 
mladé. Jejich jarní návrat ze zimovišť je pro 
nás radostnou zprávou, na cestě dlouhé ti-
síce kilometrů na ně číhá řada nebezpečí – 
nepřízeň počasí, elektrické vedení, pesticidy 
používané v zemědělství i  ilegální lov. Hlavní 
složkou jejich potravy už nejsou žáby a oboj-
živelníci, kterých v důsledku přeměny kraji-
ny člověkem značně ubylo, ale  hraboši, krtci 
a  větší hmyz. Podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
je čáp bílý v ČR zvláště chráněn jako ohrožený 
druh. V intravilánu naší obce také v posled-
ních letech můžete spatřit i  jeho vzácného 
příbuzného – čápa černého.

Stavba nové mateřské školy 
Největší investiční akce obce již fi nišuje – v polovině dubna byla dokončena instalace kompletního 
vybavení kuchyně a přilehlých skladů. Také ostatní interiéry (třídy a příslušenství) jsou postupně 
dokončovány, jak dokazují pořízené fotografi e.

Kompostéry
Jak jste již byli informováni, obec získala do-
taci na pořízení kompostérů pro občany. 
Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání 
výběr dodavatele. Dle smluvních podmínek 
očekáváme dodání kompostérů v měsíci září 
tohoto roku.

Významného životního jubilea 
se v měsíci květnu dožívají 
paní Marie Malá, Vlasta Němcová, Vlasta Mi-
kysková a pánové Jiří Karel Klika a Emanuel 
Švancara.

Srdečně blahopřejeme!

Upřímně děkujeme za projevy soustrasti 
a soucítění projevené naší rodině v těžké chvíli 
skonu pana Viléma Šindeláře ze Staré Huti. 
Děkujeme OÚ Stará Huť, všem příbuzným, 
přátelům a známým.
Manželka Růžena, dcery Jitka a Jana s rodinami

S lítostí jsme přijali zprávu o úmrtí pana Vilé-
ma Šindeláře. Dovolte mi několik slov jménem 
obce, ale především jménem místního fotba-
lového klubu. Od svého mládí se pan Šindelář 
aktivně věnoval fotbalu. Ani po skončení ak-
tivní kariéry na fotbal nezanevřel, ale svědo-
mitě plnil funkci správce sportoviště, staral se 
jak o hřiště, jeho údržbu a přípravu na utkání, 
tak o kabiny a dresy hráčů. Byl nepostradatel-
ným článkem místního klubu. Později, když 
tyto povinnosti převzali mladší členové, zůstal 
věrným fanouškem a o fotbalovou činnost 
měl stále velký zájem. Když už se nevěnoval 
péči o fotbalové zázemí, začal se věnovat péči 
o pořádek kolem nás a spravoval místo pro 
shromažďování odpadu v obci. Jeho náhlý 
odchod zasáhl mnoho jeho přátel a známých. 
Nezbývá, než poděkovat za jeho svědomitou 
a příkladnou práci a zájem o své okolí a obec.

Petr Dragoun, starosta

Základní škola 
Vážení čtenáři,
pojďte se podívat do naší 
základní školy a zavzpomí-
nat si...

Naše škola je krásná, nejenom budova, zahra-
da, školní hřiště, ale i vnitřní prostory. Ve všech 
třídách je nový nábytek a místo klasických ta-
bulí s křídou (které jsou tam také) velké mul-
tiboardy, neboli velké obrazovky s připojením 
na internet. Žáci tuto techniku využívají po 
celý den k výuce.
Budova základní školy prošla během posled-
ního desetiletí dvěma vlnami rekonstrukcí. 
Během té první se z gruntu rekonstruovalo so-
ciální zázemí školy a vybudovala se počítačová 
třída. Žáků začalo hodně přibývat.
7. dubna 2016 byla zahájena rozsáhlá rekon-
strukce školy, která trvala necelých pět mě-
síců. Nad hlavami žáků a paní učitelek se tak 
prováděla vestavba podkroví. Tato rekonstruk-
ce probíhala ve dvou fázích. Nejprve se začalo 
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výměnou a zateplením celé střechy. Pak byla 
realizována půdní vestavba, kde vznikly ikla 
i nová ředitelna. Musel se dát i vyrobit nábytek 
na zakázku. Bylo neuvěřitelné, jak vše proběhlo 
v termínu i včetně úklidu. dvě nové třídy včet-
ně sociálních zařízení. Spolu s tím bylo nutné 
rozšířit prostory šaten a vyučování v této době 
rekonstrukce bylo veselé. Řemeslníci se snažili 
hlučné práce provádět v odpoledních hodi-
nách. Nesměli jsme používat školní zahradu 
a dětské hřiště u školy, kde stálo lešení. A na jaký 
zážitek žáci vzpomínají? „Při vyučovací hodině se 
začaly ozývat rány a z větracích šachet, které jsou 
ve třídě, se začal valit prach. Všichni koukali, co se 
to děje. Žáci třídu opustili a počkali, až paní škol-
nice vše uklidí.” Velkým zážitkem byla pro žáky 
stavba krovů na střeše, které pokládal jeřáb. 
Další podívanou bylo vozítko na střešní krytinu 
– tašky. Co se šustlo na stavbě, žákům neuniklo.
V roce 2019 proběhla rekonstrukce šatny, kde 
se musely vyměnit dlaždice. Nový kabát dosta-
ly i dveře v přízemí školy.
V následujícím roce se přihlásilo ještě více dětí 
a bylo tedy nutné dát vyrobit další šatní skříň-
ky. Zároveň byly zrekonstruovány nové dveře 
s obložkami v celém prvním patře školy. Všech-
ny třídy dostaly nové osvětlení.

Letos nás čeká nový rozvod elektřiny (zásuvek) 
ve třídách. Nesmíme zapomenout i na nové vy-
bavení tělocvičny (basketbalové koše, kladina, 
hrazda, šplhací tyče a lana), zkrátka vše, co mo-
derní škola má mít.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Obec-
nímu úřadu ve Staré Huti, jak pečuje a zvelebu-
je naši školu.
Jestlipak víte, že naše škola na podzim tohoto 
roku oslaví 124 let?
Ve škole se píše již šestá kniha školní kroniky. 
Na psaní kronik se podílela spousta učitelů. 
Posledních devět let je kronikářem Dana Kunr-
tová.
Oslovila jsem několik služebně nejstarších za-
městnanců školy. Nejvíce let prožitých ve ško-
le má naše paní školnice Miroslava Dragouno-
vá. Již 25 let sama zajišťuje veškerý úklid celé 
budovy, a že toho je opravdu hodně. Mimo to 
řeší i různé kuriózní situace a nehody.
Druhou služebně nejstarší osobou je Marta 
Hejzlarová. V naší škole pracuje 12 let. Něko-
lik let byla učitelkou a nyní je vychovatelkou 
ve školní družině. Co říká Marta: „Moc si toho 
vážím, že mohu pracovat v této škole a obec 
Starou Huť jsem si vzala jako svou domov-
skou.”

Třetí služebně nejstarší osobou je Dana Kunr-
tová. Ve škole pracuje 8 let jako vychovatelka. 
Co říká Dana: „Škola je moje srdcová záležitost, 
prostě druhý domov, kam se opravdu vždy ráda 
vracím. Práce vychovatelky mě moc baví a sna-
žím se děti vychovávat, tak aby si něco odnesly 
i do života. Je skvělé jim vymýšlet zábavičku na 
každé odpoledne.”
Čtvrtou služebně nejstarší je Ilona Pilecká, 
která 5 let dojížděla 2× týdně do školy jako 
učitelka hudebních nástrojů. Vyučovala žáky 
na fl étnu a piano. Ve škole se jí tak zalíbilo, že 
nastoupila jako učitelka na plný úvazek. Co říká 
Ilona: „Krásná, rodinná školička se skvělým ko-
lektivem.”
Jak vzpomínají bývalí žáci na naši školu: „Moc 
se nám stýská. Huťská škola byla pro nás škola 
hrou. Úžasné velké přestávky strávené na škol-
ním hřišti. Každý rok jsme měli jiné hravé téma, 
které nás při výuce provázelo celý školní rok (ná-
mořníci, kosmonauti ...)“. A závěrem: „Hned by-
chom se do huťské školy vrátili.”
A jak vidí naši školu letošní prvňáci: „Moc, moc 
se nám tu líbí a chceme chodit pořád do školy 
a nechceme být doma na distanční výuce. Naše 
paní učitelky jsou na nás moc hodné a milé.”

Dana Kunrtová

Zprávičky z naší MŠ
Ani v mateřské škole nebylo 

vždy poklidno. Stav budovy vyžadoval neu-
stálé opravy a údržbu. Tam se obec snažila 
veškeré rekonstrukce zajišťovat v době prázd-
nin bez přítomnosti dětí, což se až doposud 
celkem dobře dařilo. S výstavbou nové budo-
vy bychom ale museli provoz mateřské školy 
minimálně na  rok uzavřít, což nebylo ani or-
ganizačně možné a především žádoucí. S na-
stalou situací byli seznámeni rodiče, pedago-
gický sbor i  děti. Každý se s tím vypořádával 
po svém. Takže ve výsledku u mateřské školy 
došlo k další okolnosti, kdy se se začátkem no-
vého školního roku kompletně obměnil peda-
gogický personál.
Navzdory „zaručeným informacím“, které po-
bíhaly napříč všemi facebookovými skupina-
mi, se školka otevřela. Ze všech více či méně 
rozhořčených rodičů napadlo jedinou babičku 
si přijít na obecní úřad informaci ověřit.
Přesto školka funguje tak, jak to covidová 
opatření dovolí. Takže teď pár postřehů od 
zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Topinkové.
S jakými pocity jste nastupovala do nového 

zaměstnání za daných okolností? Začít praco-
vat s „nezaběhlým“ kolektivem, v podmínkách 
se stavbou doslova za zdmi, navíc s covidovou 
situací. Osobně si složitější situaci snad ani ne-
umím představit.
Při nástupu do huťské školky jsem byla na tyto 
nepříznivé okolnosti připravená a hned od po-
čátku jsem byla přesvědčená, že se těmito neleh-
kými situacemi nenechám odradit. Hlavně jsem 
se velmi těšila na práci s dětmi a na spolupráci 
s  novým kolektivem. Mým hlavním cílem bylo 
plynule navázat na předešlé období. Bylo mi 
jasné, že začátek pro nás nebude snadný, proto-
že jsme byly pro rodiče a jejich děti i pro širokou 
veřejnost neznámé a cizí osoby. Chápala jsem 
obavy rodičů, stálo před nimi mnoho otázek: 
„Kdo nastoupí do školky? Jak to bude nový kolek-
tiv zvládat bez podpory bývalých paní učitelek? 
Za jak dlouho si děti zvyknou na změny? Jakým 
směrem se budou nové paní učitelky ubírat?“ 
Přibývajících obav bylo přirozeně mnohem více 
než těch, které jsou zde vyjádřeny. K tomuto za-
čátku nám ani nepřispíval fakt, že jsme se ani 
všichni zaměstnanci školky neznali a za provozu 

se teprve poznávali. Byla to pro mě velká výzva, 
dobře uchopit tyto ztížené začátky a vést je 
správným směrem. Navázat na zvyklosti a za-
žité tradice školky a přinést vlastní pojetí s nově 
vytvořeným kolektivem, který společně směřuje 
k jejímu úspěšnému rozvoji. Docílit toho nejvyš-
šího cíle, aby děti, rodiče i zaměstnanci chodili 
do školky rádi.
Paní ředitelka PaedDr. Halenkovská nám 
v  tomto začínajícím těžkém období velmi po-
mohla a  je pro nás velkou oporou. Umožnila 
nám pozvolný pracovní nástup souběžně za 
chodu stávajícího pedagogického personálu 
ještě před zahájením školního roku. Za to jí vel-
mi děkujeme, protože nám usnadnila nástup 
do nového zaměstnání. Poděkování patří také 
paní Dis. Jiráňové, která nás zasvětila do celko-
vého prostředí školky a v neposlední řadě také 
nepedagogickému kolektivu, který nás mile 
přijal mezi sebe a od počátku s námi ochotně 
spolupracuje s nabídkou aktivní pomoci.
Zprvu jsme se potýkaly se zásadními potížemi, 
rozpoznat děti, zapamatovat si jejich jména 
a  předat je správným rodičům nebo prarodi-
čům. 

pokračování na straně 26

Ze školní kroniky ZŠ Stará Huť 2018/2019
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Zprávičky z naší MŠ
pokračování ze strany 25
Dostávaly jsme se tak do nelehkých situací, které 
mohly určité obavy rodičů ještě více prohloubit. 
Po prvním školním týdnu jsme si s kolegyněmi 
ustálily denní režim a dohodnutá pravidla. Bylo 
pro nás milým zjištěním, že jsme všechny naladě-
ny tzv. na stejnou notu, což nás velmi brzy sblížilo 
a posunovalo společně vpřed. Důležité pro nás 
bylo zajistit dětem bezpečné, příjemné a tvůrčí 
prostředí se zajištěním pozvolné a rychle adapta-
ce. Zaměřily jsme se na prožitkové učení a pláno-
valy si mnoho zajímavých školních akcí. Bohužel 
jsme jich stihly absolvovat velmi málo, protože 
nás zastavila další covidová vlna. My  jsme se 
však nechtěly vzdát, a tak jsme si organizaci s re-
alizací zábavných a naučných programů v rámci 
dopoledních činností vzaly na svá bedra. Přineslo 
nám to radostné zapojování dětí do těchto ak-
tivit a přišly první kladné ohlasy od rodičů. Tyto 
programy nám i dětem přinesly mnoho přínos-
ného, a to nejenom v oblasti učení, ale zejména 
v oblasti sociální, kdy jsme se měly možnost hlou-
běji poznat.

Jak jste se vypořádali s výukou poté, co byly 
uzavřeny i školky?
Když už se to ve školce všechno usadilo a dobře 
se nám dařilo, přišlo vládní nařízení s uzavřením 
i mateřských škol. Od března jsme byly se všemi 
dětmi na dálku prostřednictvím webových strá-
nek. Pojaly jsme to po svém, zasíláním pracov-
ních listů a námětů na tvoření předškoláčkům, 
ale nezapomněly jsme ani na ostatní školkové 
děti, které se dle zájmu mohly zapojovat do na-
bídky činností a aktivit. Co jsme dětem nabídly? 
Předčítání kapitolek o čertíkovi Zbrklíkovi s vý-
stupní ilustrací, cvičení s maňáskem Tondou, mo-
tivační, zábavná a tematická videa za podpory 
plyšových kamarádů Lízinky a Pupíka, orientač-
ní procházky tzv. bojovky s řešením úloh v okolí 
Staré Hutě, návodné ukázky výtvarného nebo 
pracovního tvoření, pozdravení od paní učitelek 
nebo třeba možnost pověsit nakreslený obrázek 
na nástěnku na plotě školky.
Školka se konečně od 12. dubna dočkala dětí, 
avšak pouze těch předškolních, které se musí 

dvakrát týdně testovat. Zprvu jsme se této neob-
vyklé situace obávaly, ale díky zapojení rodičů 
a statečnosti dětí proběhlo první testování nad 
očekávání lehce a v příjemné atmosféře. S těmi 
nejmenšími a prostředními dětmi se budeme na-
dále na dálku spojovat a chceme věřit tomu, že se 
ještě v tomto školním roce uvidíme.

Navíc bylo potřeba dořešit rozpracované 
vybavení nové školky pro výběrové řízení 
a rychle reagovat na potřeby obce s dopra-
cováním částečně připraveného seznamu 
předchozím vedením. Jaká byla vaše spolu-
práce na výběru vnitřního vybavení školky 
a hracích  prvků na zahradu?
Navázaly jsme na rozpracované vybavení do nové 
školky předchozím pedagogickým kolektivem, 
které bylo zapotřebí konkretizovat pro potřeby 
výběrového řízení. Vážíme si spolupráce zřizova-
tele školy obce Stará Huť a architektů výstavby. 
Bylo možné se vyjádřit k jejich návrhům a vybrat 
si vybavení do vnitřních i venkovních prostor. Těší-
me se na stěhování do nové mateřské školy, která 
přinese moderní a prostorné prostředí. Budeme 
však také těžce prožívat zánik stávající budovy 
MŠ, zvláště paní kuchařky, paní školnice a paní 
hospodářka, které v ní působily již řadu let.

Dá se pochopit, že rodiče byli nuceni při-
jmout mnoho omezení a skutečnost, že pro-
voz školky bude po dobu výstavby značně 
omezená. Na druhou stranu nelze za kaž-
dých okolností vyhovět všem a každá nová 
věc se rodí za určitých „porodních bolestí“. 
Tady se jich sešlo opravdu hodně. Ale jaká 
byla celkově spolupráce s rodiči?
Chtěla bych rodičům poděkovat za jejich sho-
vívavost, pochopení a trpělivost při neustálých 
změnách v organizaci školky z důvodu dodržení 
epidemiologických opatření, za celkovou skvělou 
spolupráci, za aktivní pomoc při zapojování před-
školních dětí do distanční výuky i dětí, které úlohy 
plnit nemusely, za bezproblémové zapojení se do 
testování a za milou nabídku pomoci při stěho-
vání do nové budovy. Mrzelo nás ale, že k tomu 
všemu jsme musely na začátku adaptačního ob-
dobí řešit opakované kontroly Krajské hygienické 

stanice na základě oznámení ze strany rodičů. 
Vždyť stačilo přijít a informovat nás o konkrétní 
nespokojenosti bez obcházení. Od počátku jsme 
otevřené k jednání s hledáním vhodného řešení 
a záleží nám na spokojenosti rodičů. Protiepide-
miologická opatření nám zasáhla také do denní-
ho režimu, kdy bylo zapotřebí zajistit nemísení se 
dětí ze školky a žáků ze školy během oběda. Mezi 
zásadní úskalí patří neexistence školní zahrady, 
která zanikla během stavby, při které děti ztratily 
venkovní prostory mateřské školy, ale to se na-
štěstí už brzy změní. Tento školní rok nám nalo-
žil velmi těžký náklad složitých situací, které sice 
byly náročné, ale i díky nim jsme měly možnost 
se více stmelit a upevnit naši spolupráci. Chci po-
děkovat celému kolektivu MŠ a přeji nám všem 
co nejrychlejší návrat do normálního života.
Děkuji tímto paní zástupkyni Mgr. Topinkové 
za rozhovor.

Závěrem bych ráda za vedení obce poděkovala 
paní zástupkyni Mgr. Monice Topinkové, která 
se společně s paní asistentkou Hanou Bílkovou 
stará o třídu Pastelek pro nejstarší předškolní 
děti, paní Vladimíře Vohralíkové a Bc. Veroni-
ce Stašové, které mají na starost třídu Srdíček 
(starší děti a předškoláčci) a Bc. Veronice Ma-
říkové a Gabriele Šináglové, které vedou třídu 
Sluníček plnou těch nejmladších dětí. Velké 
poděkování za práci a podporu patří i nepe-
dagogickým zaměstnankyním – paní kuchař-
kám Jindřišce Štěpánkové, Jaroslavě Cihelkové 
a  Ivaně Vlasákové, paní školnici Iloně Zámeč-
níkové a paní hospodářce Aleně Hartmanové, 
za jejich svědomitou práci a pomoc a podporu 
při tak složitém chodu školky.
O nic menší díky patří všem paním učitelkám 
i nepedagogickým zaměstnancům v základní 
škole, kteří odvádí dobrou práci v této nároč-
né době. Ale také všem rodičům a dětem, že se 
dokázali adaptovat na nové podmínky a v rám-
ci možností a sil zvládat výuku na dálku. Snad 
bude situace v novém školním roce významně 
lepší a pohodovější. A možná si o to víc bude-
me vážit veškerého pohodlí a vstřícnosti, které 
rodičům a dětem obě zařízení poskytují.

Marie Guillenová

Vážení čtenáři,
huťská mateřinka Vás, milí čtenáři zdraví, děku-
je za Vaši přízeň a přináší Vám pár psaných řád-
ků o sobě. Počátkem března vláda ČR uzavřela 
všechny mateřské školky, z důvodu nelepšící 
se coronavirové situace. Naše plány pro děti 
na první jarní týdny jsme musely zcela přehod-
notit. V této třetí covidové vlně se distanční 

výuka vztahuje i na naše předškoláky, kteří ji 
mají povinnou. Snažily jsme se předškolákům 
ze třídy Srdíček a Pastelek připravit program 
distanční výuky tak, aby si rodiče mohli práci 
s dětmi rozvrhnout dle svého volného času. 
Na webové stránky jsme pravidelně přidá-
valy pro děti pracovní listy v duchu nového 
integrovaného bloku PŘÍRODA SE PROBOUZÍ. 

Jako  zpestření jsme natáčely různá zábavná 
videa, hrané scénky s pohádkovým tématem, 
někdy doprovázeným zpěvem, hrou na klavír 
a na kytaru našich paní učitelek a předcvičová-
ním jógy. Paní učitelka Hanka předčítala z do-
mova pohádky, děti po jejím poslechu mohly 
namalovat obrázek ,,copak jsem si z pohád-
ky zapamatoval‘‘ a pověsit na naši venkovní  
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Z historie obce
Tentokrát se ve vzpomínce pana Josefa Synka 
vracíme k založení organizace Junák v  roce 
1927:
V květnu 1927 v lese u Altánu byl na ustavu-
jícím sněmu založen 7. kmen českosloven-
ské obce Junáků, který nesl název „Jarost“. 
Zakládajících členů bylo 12 a přítomno bylo 
také13 hostů. Současně byla zvolena kmeno-
vá rada. Vůdcem kmene se stal Josef Synek, 
zástupcem Josef Kumpera z Dobříše, zapiso-
vatelem Václav Petřina, jeho zástupcem Jind-
řich Kozohorský a hospodářem Antonín Pec-
ka. Stanovy kmene byly schváleny Zemskou 
správou politickou v Praze 29. 3. 1928. Výlohy 
s ustanovením kmene byly na tehdejší dobu 
poměrně velké a finanční základ byl pořízen 
z darů. Prvním úkolem kmenové rady bylo vy-
žádání povolení k táboření a návštěvám lesů 
dobříšského panství. Junáci si zapůjčili 2 stany 
Indián, jeden stan „áčko“ pro 6 osob a cukrář 
pan Bedřich zapůjčil příležitostně celtu z pro-
dejního stánku, z které byl postaven stan až 
pro 10 osob. Dále si opatřili 2 torny a 2 kotlí-
ky na vaření. Jednotliví členové se vybavili 
chlebníky, příbory a jídelními miskami, deka-
mi a  prostěradly. Kmen byl rozdělen do  čtyř 
družin – byli to Psohlavci, dívčí družina a Vlčata 
Stará Huť a Skauti Dobříš. Skautské klobouky, 

nástěnku na  plotu před školkou. Viselo jich 
mnoho. Byly  krásně malované nebo vyrobené. 
Alespoň tak jsme měly možnost zůstat s dětmi 
ve  spojení. Jako třešničku na dortu jsme dě-
tem připravovaly venkovní bojovky po okolí 
Huti s tajenkou v cíli. Pokud byla bojovka dětmi 

zdolána, ve školce mají připravenou drobnou 
odměnu. Jsme rády, že se do našeho programu 
na dálku zapojili nejen předškoláčci, ale i ty naše 
mladší děti a úplně nejmladší Sluníčka. Za náš 
kolektiv pedagogů děkujeme rodičům za skvě-
lou spolupráci při distanční výuce. Nyní budeme 

pevně doufat, že se děti vrátí do školky co nej-
dříve a vše se ocitne ve starých dobrých kolejích.

Kolektiv učitelek MŠ
Připomínáme nové webové stránky základní 
školy a mateřské školy Stará Huť: 
www.zsams-starahut.cz

barety pro Vlčata a různé odznaky dodala praž-
ská prodejna. Skautské košile prodával pan 
Záruba ze Staré Huti. Třícípé šátky ušil Josef 
Synek se svou sestrou a slečna Synková také 
Psohlavcům vyšila předpisovou vlajku. Kmeno-
vá rada také vydávala časopis – Junácký zpra-
vodaj, rozmnožovaný na hektografu. Všechny 
družiny absolvovaly junáckou školu se závě-
rečnými zkouškami a poté složily slib. Kmeno-
vá rada i  družiny měly schůzky v  zahradním 
altánu u Synků. Klubovna byla také v hostinci 
U  Smělých a U Holečků. Kmen měl i svůj hu-
dební kroužek, kerý řídili Josef a Alois Synkovi. 
Kroužek měl toto obsazení: šestery housle, ně-
kolik citer, basa, viola, kytara, mandolína, flétna 
a  pikola. Tato hudba hrála na kmenových ak-
cích, ale i k tanci a poslechu v Dobříši Na Růžku, 
v kavárně V Lipkách a u táborových ohňů, což, 
jak vzpomíná pan Synek, bylo nejhezčí.
Po celou dobu trvání vyvíjel kmen i za ztíže-
ných podmínek bohatou činnost. Josef Synek 
v průběhu času úspěšně vykonal všechny po-
třebné zkoušky a v roce 1931 byl zvolen vůd-
cem 2. okrsku I. župy obce Junáků „Volnost“, 
kam patřili ještě skauti z Berouna, Zdic, Ho-
řovic a Radotína. V této funkci působil až do 
roku 1936, kdy odešel z regionu za výkonem 
svého povolání. 
Starohuťští Junáci plánovali postavit si dřevě-
nou chatu – klubovnu u rybníka v Plechhamru 

a vybudovat skautskou zotavovnu v Dobříši. 
K  tomu jim chtěl poskytnout svoji nově po-
stavenou dvojvilu nad Papežem obchodník 
Jan Švejda. Finanční prostředky na klubovnu 
si skauti chtěli opatřit vynalézavě – nechali si 
vytisknout poukázky – „prkna“ v ceně 1 Kč, 
prodávané ve prospěch této stavby. Výsle-
dek této akce však byl nepatrný, ovlivnila jej 
postupující hospodářská krize, takže se plány 
nepodařilo naplnit.
V roce 1932 oslavil kmen páté výročí svého 
trvání a při této příležitosti vybudoval vzoro-
vý tábor v počtu šestnácti stanů na Větrníku 
u rybníka Papež. Na oslavu přijela řada hos-
tí, také náčelnictvo Junáka z Prahy a mnoho 
skautů, skautek a vlčat v krojích. Návštěvníci 
byli pohoštěni táborovým obědem, poté se 
odebrali do Staré Huti a odtud průvodem za 
zvuků junáckých trubačů a dechové hudby 
na Dobříš, kde z balkonu sokolovny zazněly 
projevy činovníků. Odtud pak průvod s hud-
bou přešel do tábora na Větrník a zde pro-
gram pokračoval až do večera.
V dalších letech řada aktivních členů kmene 
dospěla a odešla buď na vojnu nebo za výko-
nem svého povolání. Také politické poměry 
v naší zemi se zhoršily a tak činnost skautů ve 
Staré Huti stagnovala až do nuceného rozpuš-
tění organizace po okupaci republiky v roce 
1939.
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COFFEE NOW s. r. o.  |  Pražská 1808, Dobříš
e-mail: info@coffeenow.cz  |  telefon: 603 437 192  

KÁVA PŘÍMO Z PRAŽÍRNY
K VÁM DOMŮ NEBO DO KANCELÁŘE

ARABICA | ROBUSTA | SMĚSI | BEZKOFEINOVÁ
+ příslušenství k přípravě kávy na e-shopu

Kvalitní, vždy čerstvě pražená káva 
z celého světa.

ARABICA | ROBUSTA | SMĚSI | BEZKOFEINOVÁ
+ příslušenství k přípravě kávy na e-shopu

Kvalitní, vždy čerstvě pražená káva 
z celého světa.

www.mojeprazirna.cz





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
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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 



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:

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.

Prodám čerstvé seno v balíku 
do válce o průměru 60 × 65 cm 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.

Dobříšské listy – regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. Registrováno 
pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR – MK ČR E 11728. 
Vydává: Stanislav Frank, U Ovčína 1471, 263 01 Dobříš, IČ: 61658537 ve 
spolupráci s MěÚ Dobříš a Obcí Stará Huť v nákladu 3 500 výtisků. Vychází 
měsíčně. Místo vydání: CD STUDIO, Komenského nám. 454, 263 01 Dobříš, 
tel.: 318 521 006. 
Redakce: Ing. Denisa Havlíčková, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš, e-mail: 
dobrisskelisty@mestodobris.cz.  
Příjem inzerce: CD STUDIO, Komenského nám. 454, 263 01 Dobříš,  
tel.: 318 521 006, e-mail: inzerce@cdstudio.cz. Za věcnou správnost člán-
ků odpovídají autoři. Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce.  
Číslo 5/2021 vychází 30. dubna 2021.






