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Starostovy podzimní 
výzvy
Venkovní teploty postupně klesají, ale společen-
ské klima houstne. Oprava Pražské ulice sice po-
stupuje kupředu, ale ne tak, jak bychom si všichni 
přáli. Objízdné trasy ke třetí etapě se pravidelně 
ucpávají, o nebezpečné situace není nouze. Stej-
ně jako vás ani mě už nebaví hopkat po nedodě-
laných chodnících. I v třetí etapě podloží pod sil-
nicí neprošlo zkouškami, a tak se musí těžit více 
do hloubky. Na druhou stranu tak vznikne ulice, 
která vydrží desítky let. Každý den si můžete 
všimnout nových částí zadlážděných chodníků. 
Jedna strana ulice už má osazené nové lampy. 
Z náměstí také zmizí na lampách zavěšené kabe-
ly, které jsou nově již uloženy pod chodníky. Přes 
všechny překážky se stavba posouvá kupředu 
a  světlo na konci tunelu je skutečně vidět. Pro-
sím, zkusme to ještě pár týdnů vydržet.
Další stavby, tedy ubytovna Větrník a nová Bře-
zová ulice, běží téměř podle plánu, i když i tam 
se vyskytují problémy. Ty naštěstí zatím lze prů-
běžně řešit.
Podzimní čas je také dobou pro doplnění zele-
ně. Na nové chodníky a výsadbu čeká parčík po 
bývalém kinu. Za židovským hřbitovem budou 
nasázeny nové stromy. A pak je tu nová akce: 
1  000 tulipánů pro Dobříš. Ve vedení radnice 
jsme se shodli, že když už budeme mít pěkně 
opravenou Pražskou, bylo by dobré po vzoru 
jiných měst také na cestu od zámku doplnit po-
dél silnice květiny, které by nás na jaře přivítaly. 
Děkuji tímto okrašlovacímu spolku, který se této 
inciativy chopil. Další tulipány vysadí na okraji 
Jedlového hájku žáci dobříšských škol.
Na konci září a také v říjnu bude v zámku a okolí 
probíhat natáčení scén pro historický seriál BBC. 

Pokud tedy uvidíte v noci rozsvícený zámek 
a  uslyšíte rachocení kočárů, jde o filmaře. Pro 
občany to přinese jistá omezení, početný filmo-
vý štáb si na několik dnů pronajme sportovní 
halu i parkoviště kolem zámku. 
Na začátku září se malá delegace z Dobříše vy-
pravila do polského Wągrowiece, který má zá-
jem se stát naším dalším partnerským městem. 
Debaty o historii, samosprávě či čerpání dotací 
byly velmi zajímavé. Pro ilustraci třeba odpady: 
v Polsku platí zákaz skládkovaní již 3 roky. Všech-
na města tedy usilují o co nejlepší třídění, proto-
že likvidace směsného odpadu je velmi drahá. 
Ve Wągrowieci po zavedení zákazu skládkování 
vzrostla cena 14denního svozu na 2 100  Kč za 
osobu a rok. Podobně je tomu v celém Polsku. 
Likvidace odpadu je zkrátka výzvou všude.

Přes léto se v Dobříši a okolí konala řada spor-
tovních akcí. V říjnu běží výzva mezi městy ČR 
10.000 kroků, která má za cíl přimět co nejvíce 
lidí chodit denně alespoň kousek pěšky. Pravi-
dla zvýhodňují starší obyvatele a osoby s vyšším 
BMI. V souboji měst se Dobříš na jaře umístila 
celorepublikově na pěkném 3. místě, jen o jedi-
ný bod před Mníškem. Povede se nám putovní 
pohár udržet i v říjnu?
Ve dnech 8–9. října se konají parlamentní volby. 
I tohle může být pro někoho výzva. Prosím, na-
jděte si chvilku času, vezměte doklad totožnos-
ti a navštivte svou volební místnost v Dobříši. 
Přijďte rozhodnout o budoucnosti naší země. 
Děkuji vám.

Pavel Svoboda, 
starosta

Stručně ze Zastupitelstva města Dobříše konaného dne 9. 9. 2021

Zastupitelé se po více jak roce sešli výhradně 
fyzicky v kulturním domě. Hlavní body, které 
projednali a schválili:
• Zastupitelstvo města Dobříše vzalo na vědo-

mí zápis z jednání finančního výboru č. 18 ze 
dne 2. 9. 2021. Zastupitelstvo města Dobříše 
uložilo finančnímu výboru analyzovat čerpá-
ní ORG.724 (péče o veřejnou zeleň) v roce 
2021.

• Zastupitelé schválili pravidla pro dotace na 
rok 2022 pro sport, kulturu, vzdělávání a vol-
ný čas. Zvyšuje se příděl do dotačního fondu 
města Dobříše z 1,6 % na 2,0 % inkasovaných 
daňových a nedaňových příjmů v posledním 
ukončeném rozpočtovém roce před vyhláše-
ním dotačních programů. Dotační fond bude 
rozdělen mezi 3 programy následovně: 67 % 
na sport, 12 % na kulturu a 21 % na volný čas. 

Zastupitelé také schválili aktualizaci směrni-
ce č. 8/2020, o zásadách pro poskytování fi-
nančních prostředků z rozpočtu města Dob-
říše.

• Zastupitelé vzali na vědomí závěrečný účet 
Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska.

• Zastupitelé schválili změnu úrokové sazby 
KB na úvěru čerpaném městem, která bude 
mít následující parametry: objem úvěru 
50 mil. Kč, fixní sazba v max. výši 2,9 % p. a., 
doba fixace 5 let, a dále prodloužení mož-
nosti čerpání úvěru do konce r. 2023.

• Rozpočtové opatření č. 4/2021: Celkový ob-
jem příjmové stránky rozpočtu se touto roz-
počtovou změnou zvyšuje o 3 636 tis. Kč (pří-
jmy celkem činí po změně 235 534 tis.  Kč). 
Celkový objem výdajové stránky rozpočtu se 
zvyšuje o 4 898 tis. Kč (výdaje celkem činí po 
změně 301 850 tis. Kč). Plánovaný zůstatek 
na účtech se po provedení navrhovaných 
změn sníží o 1 262 tis. Kč a bude po akcep-
tovaných změnách činit celkem 4 275 tis. Kč. 
Přehled o  plnění příjmů a výdajů k 31. 7. 
2021 byl schválen.

• Byly schváleny 3 nové obecně závazné vy-
hlášky v rámci revize předpisů v souvislosti 
s publikací ve Sbírce předpisů územně samo-
správných celků. Jedná se o OZV č.  5/2021, 
o  vedení technické mapy města, OZV 
č. 6/2021, o regulaci provozování hazardních 
her (= i nadále zakázány), OZV č. 7/2021, 
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o  zrušení OZV č. 1/2001 a OZV č. 8/2019.  
Zastupitelé vzali na vědomí technickou zprá-
vu o stavu budovy Střediska zdraví a analýzu 
možného prodeje některých ambulancí.

• Zastupitelé schválili prodej bytové jednotky 
čp. 371/3 za 3,23 mil. Kč na základě výsledku 
elektronické aukce.

• Zastupitelstvo města Dobříše schválilo, 
v  souladu s usnesením č. 15/5/2007/ZM ze 
dne 19. 4. 2007, uzavření smlouvy o převodu 
vlastnictví bytové jednotky, spoluvlastnic-
kého podílu na budově a pozemku, jejímž 
předmětem je převod vlastnického práva 
k bytové jednotce č. 1721/2 v domě čp. 1721 
situovaném na pozemku p. č. st. 41/9 (zasta-
věná plocha a nádvoří), o  výměře 139  m2, 
včetně spoluvlastnického podílu na společ-
ných částech budovy čp. 1721 a na pozem-
ku p. č. st. 41/9 o velikosti 310/2347, v k. ú. 
a obci Dobříš, za kupní cenu 317 559 Kč, kte-
rá již byla splacena, přičemž plnění smluv-
ních (soudně vymahatelných) závazků je 
důvodem prodeje bytové jednotky za cenu 
nižší než obvyklou.

• Zastupitelé schválili budoucí darovací 
smlouvu, jejímž předmětem je závazek bu-
doucích dárců darovat městu po kolaudaci 
stavby stavbu obratiště a části pozemků p. č. 
1307/172 a 1307/146 v k. ú. a obci Dobříš, 
které se nacházejí pod stavbou.

• Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy 
o  budoucí kupní smlouvě se spol. ČEZ Dis-
tribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Tep-
lická 874/8, Děčín IV-Podmokly, jejímž před-
mětem je sjednání podmínek pro budoucí 
úplatný převod vlastnického práva k  po-
zemku o výměře cca 13 m2 nacházejícího se 
pod novou distribuční trafostanicí 22/04 kV,  

odděleného z pozemku p. č. 1400/10, v k. ú. 
a obci Dobříš za kupní cenu 500 Kč/m2.

• Zastupitelé schválili vyhlášení záměru prode-
je části pozemku p. č. 1086/34 (zahrada) v k. ú. 
a obci Dobříš přímému zájemci – vlastníku 
pozemku p. č. 1087/25 v k. ú. a obci Dobříš, 
dle geometrického plánu č. 3709-55/2018 
s vytvořením průchodu při jižní straně prodá-
vané části pozemku. Podmínkou prodeje je 
zachování průchodu na tomto pozemku mezi 
ulicemi Čs. armády a Přemyslova.

• Zastupitelstvo rozhodlo o vstupu města Dobří-
še do organizace destinačního managementu 
s názvem Turistická oblast Brdy a  Podbrdsko, 
z. s., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Pra-
ha 5-Smíchov, IČO 07384840, a to formou člen-
ství v této organizaci s tím, že město Dobříš po-
skytne své katastrální území pro činnost této 
organizace destinačního managementu v ces-
tovním ruchu a pro zapojení se do její činnosti.

• Zastupitelé vyslovili souhlas s návrhem po-
stupu v pořizování změny č. 3 územního plá-
nu Dobříše.

• Zastupitelé schválili Plán rozvoje sportu na 
období 2021–2024. Zastupitelé souhlasili 
s projektem „Modernizace fotbalového areá-
lu Dobříš“ a s navrženým způsobem spolufi-
nancování vlastních zdrojů na základě pod-
mínky vyhlášené specifické výzvy č. 11/2021 
programu 162 52 (Regionální sportovní in-
frastruktura 2020–2024; NSA) dle usnesení 
č. 3/96/RM/2021-II ze dne 7. 9. 2021. 

• Zastupitelstvo města Dobříše vzalo na vědo-
mí, v návaznosti na usnesení č. 3/18/2021/
ZM-II ze dne 15. 4. 2021, seznam prioritních 
projektů na období let 2022–2023.

• Zastupitelstvo města Dobříše vzalo na vě-
domí Plán obnovy nemovitého majetku, 

který obsahuje seznam nemovitých věcí ve 
vlastnictví města Dobříše a dále především 
popis stavu majetku, jeho strategické hod-
nocení, plánované výdaje v letech 2021 
a  2022, náklady na opravy a údržbu v roce 
2020 a výnosy z tohoto majetku v roce 2020. 
Zastupitelstvo uložilo radě města předklá-
dat zastupitelstvu města aktualizovaný Plán 
obnovy nemovitého majetku jednou ročně, 
a to na zasedání zastupitelstva města, které 
se bude konat po uplynutí letních prázdnin.

• Zastupitelstvo města Dobříše vzalo na vě-
domí informaci o aktuálním stavu vymáhání 
škody ve věci „Rekonstrukce chladicího zaří-
zení – Zimní stadion Dobříš“. Škoda byla vy-
číslena na 4,2 mil. Kč – jako krácení dotace ve 
výši 25 %.

• Rušení vlakových spojení na trati 210: Čisovi-
ce–Dobříš: Zastupitelé vzali na vědomí roz-
hodnutí Rady Středočeského kraje o schvá-
lení záměru optimalizace veřejné dopravy na 
vybraných železničních tratích. Zastupitelé 
považují zrušení vlakových spojení za nedo-
statečně komunikované a zároveň vyjádřili 
znepokojení z možného zmaření investice do 
modernizace trati v předchozích letech. Za-
stupitelé vyzvali Ministerstvo dopravy k navý-
šení prostředků, tak aby mohla být zachována 
veřejná doprava na trati v současném rozsahu 
jako součást historie regionu. Zastupitelé ulo-
žili starostovi města jednat s dotčenými obce-
mi o podpoře varianty 1a provozu tratě 210 
v úseku Čisovice–Dobříš.

• Zastupitelé neschválili vstup Dobříše do 
spolku NAŠE ODPADKY, z. s.

Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 
11. 11. 2021.

Na podzim odstartuje další etapa programu 
Nová zelená úsporám. Program přináší řadu 
novinek, mezi ty největší patří rozšíření pod-
pory na bytové domy a sloučení Nové zelené 
úsporám s Dešťovkou, programem zaměřeným 
na hospodaření s dešťovou vodou. Nově bude 
také možné žádat například o dotaci na ohřev 
vody pomocí tepelného čerpadla nebo na po-
řízení dobíjecí stanice pro osobní vozidla. Jed-
notlivá opatření se dají mezi sebou kombinovat 
a čím více opatření žadatel zkombinuje, tím 
vyšší bonus získá ke standardní dotaci. Majite-
lé rodinných domů za každou kombinaci zís-
kají navrch 10 000 Kč, majitelé bytových domů 
20 000 Kč. „Cílem je motivovat žadatele, aby dělali 
kompletní rekonstrukce,“ vysvětluje hlavní smysl 
bonusů Petr Valdman, ředitel Státního fondu ži-
votního prostředí ČR.
Podání žádosti o dotaci i všech potřebných do-
kumentů bude probíhat výhradně online přes 
webové stránky www.novazelenausporam.cz.
V případě dotazů můžete také kontaktovat paní 
Kateřinu Kučerovou – v budově odboru výstav-
by a životního prostředí (nad Penny Marketem), 
druhé patro, kancelář č. 2.07, e-mail: kucerova@
mestodobris.cz, tel.: 318 533 369.

Odbor výstavby a životního prostředí 
MěÚ Dobříš

Město prodává druhý byt v Lidické ulici 
Město Dobříš již v srpnu realizovalo první  
e-aukci na prodej dvou městských bytů. V této 
aukci se podařilo prodat první byt. Na druhý 
byt vyhlásilo město novou veřejnou soutěž na 
zjištění zájemců o jeho koupi. Během letošní-
ho října se také bude konat další elektronická 
aukce na prodej druhého městského bytu 
v Dobříši, kterou zastupitelstvo města odsou-
hlasilo 24. 8. 2021.

Byt 2+1 o celkové ploše 72,3 m2 se nachází ve 
2. nadzemním podlaží domu v Lidické ulici. Byt 
vznikl jako půdní vestavba v roce 1999. 
Přihlášky do e-aukce budou přijímány nejpoz-
ději do 15. 10. 2021 do 12.00 hod. včetně, bez 
ohledu na způsob doručení. Na přihlášky do-
ručené po tomto termínu nebude brán zřetel. 
Do veřejné soutěže budou akceptovány přihláš-
ky doručené osobně na podatelnu městského 
úřadu, poštou, prostřednictvím datové schrán-
ky nebo e-mailem na epodatelna@seznam.cz.  
Přihláška musí obsahovat doklad o složení 
jistiny, která propadá v případě, že účastník 
veřejné soutěže vyhlášený vítězem nepode-
píše kupní smlouvu, a v případě, že účastník 
veřejné soutěže vyhlášený vítězem neuhradí 
řádně a včas kupní cenu. Jistinu je nutno slo-
žit na účet č.  2245838329/0800, a to ve výši 
50 000 Kč, variabilní symbol: rodné číslo ucha-
zeče (u FO), IČO (u PO).
Minimální cena bytu je 3 270 000 Kč. Jediným 
kritériem pro výběr kupujícího je výše nabízené 
ceny, tj. byt bude prodán nejvyšší nabídce.
Pro případné zájemce je možné domluvit pro-
hlídku. Prohlídka se uskuteční na místě samém, 
a to po předchozí telefonické dohodě s referen-
tem odboru správy majetku Pavlem Kožíškem, 
tel. 603 491 804, 318 533 361, e-mail: kozisek@
mestodobris.cz.
Více informací naleznete na webových strán-
kách města www.mestodobris.cz. 

Zpracovala DH

Dotace 
pro vaše  
lepší bydlení
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Volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu 
České republiky 
se uskuteční
v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

Na Dobříši dochází ke změně sídla okrsku 
č. 3 (bývalá ZUŠ, nově prostory MONETY) 
a  okrsku č. 5 (bývalá jídelna, nově prostory 
Papežanky).

Místo konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1: Společenská míst-
nost Klubu důchodců, přízemí (vstup dvorem 
vlevo), Dobříš, Dukelské náměstí čp. 443;

ve volebním okrsku č. 2: Učebna 2. základní 
školy Dobříš, 4. pavilon, přízemí, Dobříš, Školní 
čp. 1035;

ve volebním okrsku č. 3: Nový taneční sál Zá-
kladní umělecké školy Dobříš (Moneta), pří-
zemí, Dobříš, Mírové náměstí čp. 230 – ZMĚNA;

ve volebním okrsku č. 4: Učebna 5. mateřské 
školy Dobříš, přízemí, Dobříš, Jeřábová čp. 613;

ve volebním okrsku č. 5: Prostory skautské 
klubovny (Papežanka), v parčíku na jižní stra-
ně rybníka Papež, Dobříš, Dělnická čp. 1603 – 
ZMĚNA;
 
ve volebním okrsku č. 6: Učebna Základní 
školy Dobříš, přízemí, Dobříš, Lidická čp. 384.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svou totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem, ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem).
Každému voliči budou dodány 3 dny přede 
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková vo-
lební komise vydá za chybějící, škrtané nebo 
jinak označené hlasovací lístky jiné.

Zastupitel Tomáš Helebrant: Lokálka a odpady
Dvě témata, o kterých mj. jednalo zastupitelstvo na své 21. schůzi dne 9. 9. 2021. Dnes k prvnímu 
z nich: Záměr vedení Středočeského kraje zrušit provoz lokálky na Dobříš poté, co byla dokončena 
rekonstrukce této trati a stanic za více než 100 milionů, se setkal s protesty dotčených obcí. Kromě 
Dobříše. Jednání a společný postup s nimi pan starosta odmítl. Proto děkuji Mníšku pod Brdy, Čiso-
vicím, Malé Hraštici, Mokrovratům, Nová Vsi pod Pleší a Staré Huti, že se na Dobříš složily, a omezená 
vlaková doprava zůstane celoročně zachována. Proč vlastně musely obce přispět na zachování do-
pravní obslužnosti? Regionální doprava je v působnosti kraje. Ten ji objednává a získává na ni pro-
středky ze státního rozpočtu. Avšak kraj vedený „Starosty“ rozhodl (jen zlomek skutečných starostů 
je členem politického uskupení, které má toto slovo v názvu), že finanční zátěž přenese na reálné 
starosty a obce a fakticky jim zkrátí rozpočty na služby, které musejí zajištovat (místní komunika-
ce, školství, sociální služby apod.). Jako jediný argument používá neekonomičnost. Veřejná služba 
se ale nedá měřit jen ekonomikou. Zrušíme tedy muzea, památky, knihovny, kulturu, cyklostezky, 
protože nevydělávají? A metro. Vždyť na jízdném se vybere také jen čtvrtina provozních nákladů, 
a přesto nikdo metro neruší… V zastupitelstvu Stč. kraje má Dobříš pana místostarostu Vokurku.  
Věřím, že učiní vše pro to, aby kraj nenutil obce ke krácení jejich rozpočtů a vynakládání prostředků 
na jejich dopravní obslužnost. K péči řádného hospodáře patří i péče o historické a technické pa-
mátky, mezi které dnes trať na Dobříš také jistě patří, a určitě by měla být zachována i jako dědictví 
našich předků pro naše potomky. 
Je mi líto nespolupráce Dobříše s obcemi regionu. Jsme teď tak trochu za černé pasažéry…

K druhému tématu vzhledem k omezené možnosti velikosti příspěvku v DL příště. 
Tomáš Helebrant, zastupitel 

Zastupitelka Jindřiška Romba:  
Středisko zdraví, spol. s r. o. 
Tematicky zaměřené Dobříšské listy vybízejí ke 
zmínce o Středisku zdraví, spol. s r. o., dále jen 
Poliklinika Dobříš, jehož společníkem s 65% 
podílem je město Dobříš, ostatními společníky 
s podíly o velikosti vždy 5 % jsou pak někteří 
lékaři. V  rámci těchto DL bych ráda vyzdvihla 
roli Polikliniky Dobříš v době přísnějších koro-
navirových nařízeních vlády, a  vyjádřila tímto 
svůj dík za jeho činnost. Jistě mnozí z vás za-
znamenali, že zaměstnanci Polikliniky Dobříš, 
lékaři a zdravotní sestřičky, posílili ze svých řad 
očkovací tým Oblastní nemocnice Příbram, a. s. 
a  vytvořili v  Dobříši další očkovací skupinu. 
Ta  zajišťovala v Kulturním domě Dobříš očko-
vání zejména pedagogů. Praktičtí lékaři Polikli-
niky Dobříš zase zajišťovali očkování seniorů. 
V rámci preventivních koronavirových opatře-
ní se na Poliklinice Dobříš po dobu stanove-
nou vládními nařízeními provádělo pravidelné 
antigenní testování zaměstnanců společnosti  

DOKAS Dobříš, s. r.  o., a  současně byly prová-
děny antigenní testy pro veřejnost. Po celou 
dobu omezujících koronavirových opatření 
personál Polikliniky Dobříš poskytoval lékař-
skou péči téměř bez omezení. Zdravotnické 
služby považuji za služby veřejnosti a mám za 
to, že lékařská péče by měla být v našem městě 
zachována přinejmenším v současném rozsa-
hu. Bezpochyby by však s ohledem na vývoj 
populace v Dobříši i zdravotnické služby měly 
adekvátně reagovat a přizpůsobovat se potře-
bám obyvatel města. Město Dobříš, jakožto 
většinový společník Polikliniky Dobříš, by mělo 
mít zájem na zachování zdravotnických služeb 
v Dobříši, neboť jsou nepostradatelnou a dlou-
hodobě standardní službou. Jako zastupitelka 
vždy budu mít zájem o zachování a progres lé-
kařských služeb na Dobříši.

Jindřiška Romba

Město Dobříš 
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

tel.: 318 533 311
www.mestodobris.cz

e-mail: epodatelna@mestodobris.cz
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Vedoucí finančního odboru Městského úřadu 
Dobříš je již 24 let Ing. Šárka Tomášková. Spo-
lečně s ní na tomto odboru pracuje dalších 9 za-
městnanců. Jejich práce se točí hlavně okolo čí-
sel ve všech různých podobách, okolo tabulek, 
účetních rozvah, faktur a upomínek.
Vedoucí odboru paní Šárka Tomášková kro-
mě metodického řízení a koordinace činností 
finančního odboru spravuje rozpočtové pro-
středky města, řeší agendu týkající se rozpoč-
tu, ekonomiky, účetnictví a financí města. Jako 
správce rozpočtu města Dobříše ve spolupráci 
s odbory MěÚ a vedením města vypracovává 
návrh rozpočtu, navrhuje rozpočtové změny 
v příslušném rozpočtovém období, koordinuje 

zveřejňování povinných informací k rozpočtu.
Referenti pracující na finančním odboru MěÚ 
mají své činnosti rozdělené, a i když se každý 
věnuje jiné agendě, snaží se jako tým o maxi-
mální zastupitelnost. Máme zde referenta, který 
spravuje příjmové účetnictví, mzdovou účetní 
a  personalistku, pokladní a výdajovou účetní. 
Jeden z pracovníků se věnuje veřejným sbír-
kám a místním poplatkům. Další pracovník má 
na starost oblast školství a příspěvkových orga-
nizací města. Na odboru najdeme také účetní 
věnující se dotacím a úvěrům, agendě spojené 
s majetkem města a peněžními fondy a v ne-
poslední řadě zde pracuje referentka, která řeší 
vymáhání pohledávek města. 

Právě  v období tohoto svátku, budou v Dobří-
ši položeny první kameny zmizelých. Kameny 
zmizelých jsou dlažební kostky s mosazným 
povrchem, umisťované do  chodníku před 
domy, kde žily oběti nacistické totality. Projekt 
vznikl v Německu v roce 1992 a záhy se přenesl 
do všech evropských zemí. V současné době je 
v České republice položeno už několik stovek 
těchto kamenů.
První dobříšské kameny budou věnovány rodi-
ně lékaře Richarda Frankla, který bydlel s man-
želkou a dcerou na náměstí v domě čp. 106. 
Před tímto domem se kameny zapustí do nově 
rekonstruované dlažby. 
V létě tohoto roku Dobříš navštívila paní Hanna 
Arie Gaifman, nyní žijící v USA, která je příbuz-
nou MUDr. Richarda Frankla. Bylo mi vzácným 
potěšením se s paní Gaifman setkat a spolu 
se  starostou města si vyslechnout unikátní 
vzpomínky na pohnuté osudy její široké rodiny. 
Přijměte i vy pozvání na slavnostní položení 
kamenů zmizelých, které se uskuteční na za-
čátku prosince 2021. 

Jitka Urbanová, zastupitelka

Představujeme vám Městský úřad Dobříš  
– finanční odbor
Milí čtenáři Dobříšských listů,
náš seriál, ve kterém vám postupně představujeme jednotlivé odbory Městského úřadu Dobříš, 
se pomalu blíží ke konci. V říjnovém čísle se budeme věnovat finančnímu odboru, který přichází 
na řadu jako předposlední.

Finanční odbor má ve své náplni práce evi-
denci a proplácení faktur, vedení účetnictví, 
tvorbu rozpočtu, přípravu rozpočtových opat-
ření, kontrolu plnění příjmů a výdajů v průběhu 
roku, průběžné podávání zpráv o hospodaření 
včetně zpracování závěrečného účtu a účetní 
závěrky. Úzce spolupracuje s externími auditory, 
kteří každoročně přezkoumávají hospodaření 
města. Spravuje místní poplatky (poplatek ze 
psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, 
poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů, poplatek z pobytu). 
Mezi činnosti pracovníků tohoto odboru patří 
také vymáhání nedoplatků, pokut a v rámci po-
kladní činnosti – výběr peněz v hotovosti i bez-
hotovostní platby.
Právě nyní na podzim se řeší jedna z nejdůle-
žitějších věcí – rozpočet města na nový rok. 
Co vše takový rozpočet města obsahuje za po-
ložky a jak dlouho trvá jeho sestavení, upřes-
ňuje přímo vedoucí finančního odboru paní 
Šárka Tomášková: „Přípravě rozpočtu města 
na další rok předchází schválení střednědobé-
ho výhledu rozpočtu, který se sestavuje na zá-
kladě uzavřených smluvních vztahů a přijatých 
závazků na minimálně dva roky následující po 
roce, na který se sestavuje rozpočet. Již v letních 
měsících a zejména během měsíce září probíhají 
jednání, která povedou k sestavení finančního 
rámce pro roky 2022 až 2024. Při zpracování ná-
vrhu rozpočtu na rok 2022 se vychází z tohoto 
finančního rámce. Příprava rozpočtu je založena 
na úzké spolupráci vedení města a všech odbo-
rů a oddělení MěÚ. Sestavení rozpočtu města je 
poměrně složitý proces a zejména v současné 
době růstu cen a v situaci, kdy je velmi obtížné 
najít vhodné a spolehlivé dodavatele městských 
zakázek, je to ještě složitější.“

Jednotlivé kanceláře finančního odboru, 
včetně pokladny, najdete v budově radnice 
na adrese Mírové náměstí čp. 119, kancelář 
vedoucí je v 1. patře této budovy. 

Zpracovala DH

„I málo světla dokáže rozehnat hodně tmy“ říká poselství, které přináší osmidenní židovský 
svátek chanuka. Nejdůležitější tradicí chanuky je každodenní zapalování osmiramenného svícnu.

Kameny zmizelých položí Dobříš na počátku chanuky
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Jak dlouho jednotlivé složky záchranného 
integrovaného systému v Dobříši fungují?
Co se týká hasičů – nejdříve působil v našem 
městě Sbor dobrovolných hasičů Dobříš. Ten byl 
založen 13. září 1885 a letos tak sbor oslavil již 
136. narozeniny. V současné době je starostou 
sboru Zdeněk Studený, velitelem sboru a záro-
veň velitelem výjezdové jednotky je Jiří Zajíček.
Profesionální hasiči zahájili svou činnost 
v  Dobříši 7. listopadu 1975, na základě roz-
hodnutí krajské inspekce požární ochrany Stře-
dočeského národního výboru došlo ke zřízení 
pobočné stanice okresního veřejného požární-
ho útvaru Příbram. „V prostorách požární zbroj-
nice dobrovolných hasičů zahájili tehdy svou 
službu tři příslušníci, kteří se na stanici střídali 
po 24  hodinách. Prvním velitelem stanice byl 
Václav Máša,“ upřesňuje npor. Ing. Radek Do-
pirák, velitel Hasičského záchranného sboru 
(HZS) Dobříš.
Policie ČR byla celorepublikově zřízena zá-
konem č. 283 z roku 1991. Tehdy byl prvním 
vedoucím oddělení kapitán Oldřich Průša. „Sa-
mozřejmě že Policie ČR nevznikla jen tak z  ni-
čeho, ale navázala na někdejší Sbor národní 
bezpečnosti a ten zase na dřívější bezpečnostní 
složky, takže prvním velitelem četnické stani-
ce v Dobříši, kterého se mi podařilo v dostup-
ných zdrojích dohledat, byl v roce 1850 stráž-
mistr Jan Šedivý,“ upřesňuje npor. Mgr.  Pavel  
Bílý, který přišel na Dobříš z jiného policejního 
oddělení v roce 2009 a ve funkci vedoucího 
Obvodního oddělení Dobříš (OOP) je od listo-
padu 2019.  
V roce 1991 byla zahájena také činnost pro-
zatímní organizace městské policie. V roce 
1992 se pak městské zastupitelstvo usnes-
lo obecně závaznou vyhláškou o zřízení 
Městské policie v Dobříši. Služebně nejstar-
šími strážníky, kteří dnes pracují u MP Dobříš, 

jsou velitel strž. Milan Krejčí a jeho zástupkyně 
strž. Alena Kovaříková.
„Od roku 1991 do roku 2021 se na stanici MP 
Dobříš vystřídalo již 49 zaměstnanců. Prvním ve-
litel byl ustanoven Ing. Josef Hodek, kterého ale 
ještě v roce 1991 vystřídal Jaroslav Šulc. Toho pak 
po 7  letech nahradil Jiří Vojíř a od roku 2009 do 
dnešní doby je velitelem strž. Milan Krejčí,“ dodá-
vá za městskou policii paní Kovaříková. 
Do integrovaného záchranného systému se 
jako poslední v našem městě zařadila Zdravot-
nická záchranná služba Dobříš. Její stanoviště 
bylo zřízeno v roce 1995, stejně jako všechna 
další výjezdová stanoviště operačního středis-
ka na Kladně.

Kolik máte pracovníků a jak se střídají na 
směnách?
Na dobříšské hasičské stanici působí 3 smě-
ny, které se střídají po 24 hodinách. V jedné 
směně slouží v plném početním stavu 6 přísluš-
níků HZS, minimálně musí být ve směně 5 hasi-
čů. Hasičská stanice je tedy personálně obsaze-
na 18 hasiči ve směně a velitelem stanice.
Sbor dobrovolných hasičů města Dobříše 
čítá nyní 66 členů, z nichž 19 je ve výjezdové 
jednotce. Tu v případě mimořádné události svo-
lá Krajské operační a informační středisko HZS 
pomocí výjezdových SMS.
U zdravotnické záchranné služby slouží 
1 posádka RZP střídající se po dvanáctihodino-
vých směnách. V Dobříši máme celkem 5 řidičů 
a 5 záchranářů.
Na Obvodním oddělení PČR v Dobříši je 
v  současné době systemizováno 20 služeb-
ních míst, přičemž aktuálně jsou dvě místa vol-
ná a tři policisté jsou na nástupní škole. Policie 
v Dobříši zajišťuje stejně jako jiné složky IZS 
výkon služby nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní 
v týdnu. „Pokud nejsou policisté zrovna přítomni 

Jak fungují složky IZS v Dobříši? Jaké nejvážnější 
zásahy mají posádky hasičů, záchranářů a policistů 
v letošním roce za sebou? Nejen na to odpovídali 
jejich vedoucí a velitelé
Stejně jako jinde v České republice, fungují i u nás v Dobříši složky záchranného a bezpečnostního 
systému. Jsou to hasiči, záchranáři a policisté, kteří každý den chrání naše životy a nasazují ty své. 
Někdy pomáhají jen s menšími, a někdy až banálními problémy, jindy bojují s přírodními živly, zasa-
hují u dopravních nehod a jiných krizových situací. Říjnové Dobříšské listy jsme se z mnoha důvodů 
rozhodli věnovat právě jim. Lidem, kterým voláme, když opravdu potřebujeme pomoc…

na služebně, neznamená to, že policie nepracuje. 
Území spravované naším oddělením zahrnuje 
několik desítek obcí včetně četných rekreačních 
oblastí,“ zdůrazňuje pan Pavel Bílý. 
Městská policie Dobříš čítá celkem 14 stráž-
níků a 1 administrativní pracovnici, kteří ve 
většině případů slouží ve dvanáctihodinových 
směnách typu: denní–noční a 2 dny volna.   

Máte představu, kolik zásahů a případů za 
rok vyřešíte v rámci města Dobříše a jeho 
bezprostředního okolí? Kolik případů bylo 
loňský rok a jak vidíte ten letošní? Nastává 
nějaké zlepšení?
npor. Ing. Radek Dopirák, velitel HZS Dobříš: 
„Na území města Dobříše zasahujeme průměrně 
u  100 událostí za rok. V rámci celého hasebního 
obvodu stanice je to celkem 320 zásahů ročně. 
Za  posledních 5 let evidujeme nárůst počtu udá-
lostí o 20 %. I v letošním roce na základě aktuál-
ních čísel očekáváme opět mírné překročení loň-
ských 323 zásahů.“ 
Hasiči města Dobříš – Jakub Čechrák Mařík: 
„Ročně vyjíždíme v průměru k 50 mimořádným 
událostem. V roce 2020 to bylo 55 událostí. Letoš-
ní rok to vypadá, že bude zásahů více, k dnešnímu 
dni jednotka ze své zbrojnice vyrazila již k 58 udá-
lostem. Za to může hlavně letošní počasí a časté 
silné letní bouřky.“
Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí ZZS SK, p. o.: 
„Statisticky evidujeme 160–170 výjezdů za měsíc, 
tzn. okolo 2 000 výjezdů za rok.“
npor. Mgr. Pavel Bílý, velitel OPP Dobříš: 
„Co  se týká případů a zásahů řešených naším 
oddělením, nelze jednoduše říct „za rok řešíme 
tolik a  tolik věcí“ – práce policisty na obvodním 
oddělení zahrnuje široké spektrum různých čin-
ností. Pokud bychom se ale měli bavit o nějakých 
konkrétních číslech, tak například počet trestných 
činů evidovaných v našem služebním obvodě se 
v posledních letech ustálil na počtu mezi 250–300 
za rok, z toho přibližně třetina přímo v Dobříši 
a bezprostředním okolí (pro srovnání – před deseti 
lety šlo o čísla přibližně dvojnásobná). Počet cel-
kově evidovaných událostí se na zdejším oddělení 
ročně pohybuje kolem čísla 2 500.“
strž. Alena Kovaříková z MP Dobříš: „V po-
slední době máme zaznamenáno více událostí.  
Denně je to okolo 10 až 15 oznámení různého 
charakteru, které řešíme různě dlouhou dobu. 
Na  městskou policii se však obrací s důvěrou 
o  pomoc a radu čím dál více občanů. Ročně 
tak strážníci vyřeší okolo 5 000–5 400 událostí. 
O  zlepšení se bohužel mluvit nedá. Stále řešíme 
nepřizpůsobivé občany, zloděje, občanská sou-
žití, rušení nočního klidu, volné pobíhání psů 
a mnoho dalšího.“

Co řešíte v rámci své každodenní činnosti 
nejčastěji?
Profesionální i dobrovolní hasiči v Dobříši 
se shodují, že nejčastěji vyjíždí k technickým 
zásahům, které tvoří 65 % jejich činnosti. Mezi 
ně patří padlé stromy, čerpání vody, úniky PHM 
z automobilů, úniky plynu, akutní otevření uza-
vřených prostor, pomoc s transportem osob pro 
zdravotnickou službu a různé způsoby záchra-
ny osob a zvířat. Ve 20 % případů zaměstnávají 
hasiče dopravní nehody a samotné požáry tvoří 
v roční statistice 15 % případů.
Posádky rychlé záchranné služby v Dobříši 
nejčastěji řeší zhoršení chronických obtíží u se-
niorů, kardiální a dechové obtíže, úrazy a do-
pravní nehody na dálnici D4. 
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Policisté ČR u nás na úseku trestné činnosti řeší 
především trestné činy proti majetku, zejména 
krádeže a poškození cizí věci, v rovině přestup-
kové pak BESIP, majetek a přestupky proti ob-
čanskému soužití.
Strážníci MP Dobříš řeší nejčastěji dopravní pře-
stupky, rušení nočního klidu, volné pobíhání psů 
a  nepřizpůsobivé občany. Častá je také pomoc 
strážníků zejména v oblasti spolupůsobení při říze-
ní dopravy u mimořádných událostí, asistence zdra-
votnické záchranné službě a samozřejmá je činnost 
strážníků při řešení všech mimořádných událostí. 

Který zásah z letošního roku vidíte nyní jako 
ten největší a nejtěžší?
„Na území města Dobříše se rozhodně jednalo 
o dubnový požár rozestavěné výškové budovy 
u bývalého pivovaru. Na místě zasahovaly všech-
ny složky IZS z města Dobříš, z toho celkem 5 ha-
sičských jednotek z Dobříše a okolí. Zásah byl 
náročný především pro masivní vývin hustého 
černého kouře, který okamžitě zaplnil celou budo-
vu a také pro charakter budovy, neboť staveniště 
je pro zásah velmi rizikovým prostředím. Hasiči 
a zdravotnická záchranná služba tady měli v péči 
4 evakuované osoby,“ říká npor. Ing. Radek 
Dopirák, velitel HZS Dobříš, s čímž souhlasí 
za dobrovolné hasiče i Jakub Čechrák Mařík 
a dodává, že složitý byl také požár pole a balí-
kovače za obchodním centrem na jihu města. 
„Pole tady bylo silně podmáčené a těžká zásahová 
technika tam zapadla. Vlivem vysokých teplot byl 
zásah náročný i fyzicky, jelikož jsme vše museli ta-
hat ručně,“ dodává.  
Velitel HZS Dobříš pak popisuje nejtěžší letošní 
zásah z celého obvodu: „V celém hasebním ob-
vodu to byl požár areálu sklářské výroby v Dlouhé 
Lhotě v červnu letošního roku. Kvůli rozsahu požá-
ru byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu 
a na místě tak zasahovalo 15 hasičských jednotek. 
Místo zásahu bylo rozděleno na několik úseků 
a byl zřízen štáb velitele zásahu. Na místě kromě 
hašení výrobní haly a skladu chránili hasiči před 
požárem ostatní budovy a dále prováděli vynáše-

ní tlakových lahví a ochlazování venkovního LPG 
zásobníku a čerpací stanice na naftu. Také musela 
být nařízena evakuace přilehlého hotelu.“
Záchranáři jako nejtěžší případ letošního 
roku hodnotí dopravní nehodu na D4, při 
které osobní vůz narazil do svodidel a skončil na 
střeše. Ve vozidle se tehdy nacházel asi čtyřice-
tiletý řidič se svým synem, kteří byli oba těžce 
zraněni. Kromě záchranky tady zasahovaly ješ-
tě další záchranné posádky včetně letecké zá-
chranné služby, hasičů a policie. 
Vedoucí Policie ČR Dobříš jmenuje hned ně-
kolik zásahů svých policistů: „V nedávné době 
jsme tu měli například několik ‚adrenalinových‘ 
zákroků proti řidičům pod vlivem alkoholu či drog, 
kteří se pokusili vyhnout silniční kontrole a při pro-
následování se pak snažili vytlačit policejní vozi-
dlo ze silnice. Já bych ale také rád zmínil sérii vlou-
pání do rekreačních objektů, která nás, ale hlavně 
majitele dotčených nemovitostí trápila začátkem 
letošního roku. Nakonec se podařilo v součinnosti 
s dalšími policejními složkami zjistit skupinu pa-
chatelů, kteří měli tyto skutky na svědomí, a zame-
zit jim v dalším pokračování této trestné činnosti.“
Str. Alena Kovaříková za MP Dobříš k této 
otázce popisuje jeden z náročných zářijo-
vých dnů: „Ten den už nezačal zrovna optimis-
ticky, jelikož ve výkonu jsme měli pouze jednoho 
strážníka, a navíc se nám rozbilo služební vozidlo. 
Hned ráno nás žádala Policie ČR o součinnost 
v ulici Nad Prachandou, kde se poprali dva řidiči, 
a případ se neobešel bez zranění. V tu chvíli už bylo 
na služebně MP několik osobních i telefonických 
řešení. Ihned po zásahu na Prachandě následo-
vala asistence našeho strážníka u převozu vybra-
né hotovosti z parkovacích automatů do banky. 
Sotva asistenci dokončil, už jsme měli hlášený 
signál ohrožení života pomocí SOS tlačítka, kdy se 
naštěstí nejednalo o záchranu života. Po této udá-
losti se stala vážná dopravní nehoda u zámku, kde 
byla na přechodu pro chodce sražena žena, a na 
místě musely být všechny složky IZS i strážníci, 
kteří pomáhali řídit dopravu a schytávali urážky 
řidičů, kteří místem potřebovali projet.“

Je něco, na co byste rádi upozornili veřejnost?
npor. Ing. Radek Dopirák, velitel HZS Dobříš: 
„Rád bych využil této příležitosti a apeloval na 
občany Dobříše, aby na nás mysleli při parkování 
svých vozidel a nechali nám vždy dostatek prosto-
ru pro průjezd naší hasičské techniky. Chtějí-li mít 
lidé pocit bezpečí před požárem, rozhodně dopo-
ručuji pořízení a instalaci hlásiče požáru. Topná 
sezóna již sice začala, ale i tak bych rád připomněl, 
aby lidé mysleli na pravidelné revize plynových 
a  elektrických spotřebičů nebo na čištění a kont-
rolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.“ Toto 
vyjádření velitele profesionálních hasičů 
za dobrovolné hasiče doplňuje také Jakub 
Čechrák Mařík: „I já bych chtěl apelovat na řidi-
če. Dávejte při jízdě pozor na vyjíždějící nebo je-
doucí hasičská zásahová vozidla. Třeba naše malá 
cisterna veze k zásahu 2 500 litrů vody, celá váží 
cca 16 tun a rozjetou ji jen těžko zastavíte.“
Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí ZZS SK, 
p.o.: „Ráda bych upozornila veřejnost, že jsme přes 
letní sezónu zaznamenali nárust tonutí a úrazů 
spojených s vodou, a proto bychom rádi apelovali 
na prevenci týkající se bezpečného pohybu u vody 
a ve vodě. Dále je nárůst nejen dětských úrazů na 
kolech a koloběžkách, kdy dochází zejména v pří-
padech, kdy nejsou použity helmy, k vážným a fa-
tálním úrazům. Proto bychom rádi upozornili na 
důležitost používání ochranných přileb.“
npor. Mgr. Pavel Bílý, velitel OPP Dobříš: 
„V  poslední době jsou například velikým ,hitem‘  
podvody prostřednictvím internetu, ať už se jed-
ná o podvodné inzeráty, e-maily lákající na velké 
finanční částky nebo přeposílání kódů k platbám 
prostřednictvím facebooku i jiných sociálních sítí. 
Kolikrát se nestačíme divit, jak lehkovážně jsou ně-
kteří lidé schopni přenechat část svých úspor pod-
vodníkovi. Bylo by dobré si uvědomit, že zatímco 
přijít takto o své peníze je velmi snadné, naopak 
velmi nesnadné je dopracovat se k pachatelům 
této mezinárodně organizované trestné činnosti, 
natož získat své peníze nazpět.  Ani mně se tako-
vé e-maily nevyhýbají, ale prostě na ně nereaguji 
a mažu je, což bych doporučoval i ostatním.“
strž. Alena Kovaříková z MP Dobříš: „Bezdo-
movci. Poslední dobou je MP stále vytýkáno, že 
s těmito nepřizpůsobivými osobami nic neděláme. 
Občané však nevidí hlouběji do naší práce a neví, 
jaké úsilí a pomoc věnujeme těmto lidem, kteří 
pomoc výslovně odmítají. Zřetelným a dlouhodo-
bým trendem se stává zvyšování agresivity někte-
rých občanů. Trvalou snahou městských strážníků 
je stále spolupráce s občany a maximální otevře-
nost, včetně poskytování informací, rad a další po-
moci, za kterou jsme mnohdy nedoceněni a velmi 
často i uráženi. Od veřejnosti bych tedy ráda po-
prosila o trochu větší pochopení, úctu a toleranci 
k našim strážníkům a naší práci.“

Zpracovala DH
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Klecové stání na Vlašce
Po diskuzi s obyvateli chatové oblasti Vlaška a mnohých stížnostech na nepořádek a černé skládky 
město Dobříš zavádí pytlový sběr tříděných odpadů v rekreační oblasti Vlaška a vybudovalo zde 
klecové stání na odkládání plných, označených pytlů. 
„Jsem ráda, že se obyvatelé a chataři domluvili a došlo k uzamčení kontejnerů na směsný odpad. Zejmé-
na chci poděkovat aktivním občanům (manželům Havlíčkovým), bez jejichž zapojení by distribuce klíčů 
byla daleko obtížnější. V oblasti Vlašky se ukázalo, že jakmile dojde k uzamčení kontejnerů na směsný 
odpad, rapidně se sníží jejich zaplněnost a množství černých skládek, na jejichž úklid město vynakládá 
nemalé prostředky. Současně se snižuje potřeba častějšího svozu kontejnerů,“ říká ke klecovému stání 
na Vlašce místostarostka Dagmar Mášová. 

Zeleň – velkoobjemový 
kontejner
V prostoru garáží v bývalé cihelně byl v loň-
ském roce zkušebně instalován velkoobje-
mový kontejner, kam lze v případě uzavře-
ného sběrného dvora odkládat posekanou 
trávu a větve. Z mého pohledu se toto místo 
neosvědčilo. 
Větší část občanů je možná nadšená, že ne-
musí hlídat, v kolik hodin DOKAS zavírá (ten 
je otevřený 6 dní v týdnu), anebo čekat s od-
vozem posekané tlející trávy, až bude otevře-
no. Bohužel obyvatelé přilehlých domů nad-
šení nesdílí. Také proto bylo rozhodnuto 
o přesunutí těchto kontejnerů k vlakové-
mu nádraží, kde budou umístěny od 1. 10. 
2021. Na tomto místě zůstanou podle čis-
toty odložené zeleně.
V letošním roce jsou kontejnery hojně vyu-
žívány i v době otevřeného sběrného dvo-
ra. Současně ve velkoobjemovém kontej-
neru nekončí jen čerstvě posekaná tráva, 
ale i  seno a ovoce. V některých případech 
i plastové pytle či prkna – takový odpad tam 
v žádném případě nepatří. Seno zbytečně 
zaplní kontejner, přitom se nejedná o od-
pad, který by nepočkal na otevření sběrného 
dvora. Kontejnery jsou určeny na posekanou 
trávu a větve. Ovoce prosím vozte pouze 
do sběrného dvora. Tlející ovoce láká velké 
množství bodavého hmyzu. Současně ně-
kteří naši spoluobčané plní kontejnery pod 
rouškou noci s čelovkami. Prosím, stále platí 
noční klid! 
Ráda bych tímto apelovala na všechny, kteří 
se starají o své zahrady, ať vyhazují svou po-
sekanou trávu a větve v denní dobu. Zasta-
vujcí auta, bouchající dveře, padající větve, 
zvuky nádob, startující auta... tohle nikdo 
nechceme v noci poslouchat. 
Na sběrném dvoře je manipulace s trávou 
a větvemi mnohem snadnější. Obsah vozíku 
(zeleň ze zahrady, nezpracovatelné výpěst-
ky, odpad z jablek po moštování, ořezané 
větve…) pouze vyklopíte/shrnete dolů na 
určené místo.

Dagmar Mášová, místostarostka 

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající 
se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona 
o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani 
z nemovitých věcí ve znění účinném od 1. 1. 
2020, které vzhledem k přechodnému obdo-
bí lze v plné šíři uplatnit na zdaňovací období 
roku 2022:

Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky 
v rozsahu, v jakém se na nich nachází
1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně;
2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořa-

dí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo 
mokřad, pokud je tento prvek evidován 
v evidenci ekologicky významných prvků 
podle zákona upravujícího zemědělství; 
nebo

3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní 
útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozem-
ky ostatních ploch mimo zastavěné území 
obce, které nejsou užívány k podnikání.

V případě pozemků ochranného pásma vodní-
ho zdroje I. stupně nedochází k žádným změ-
nám. Poplatníkům tedy nevznikla ve vztahu 
ke změně zákona povinnost podat daňové 
přiznání k dani z nemovitých věcí.
Základní podmínkou pro uplatnění nároku 
na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 
2 zákona o dani z nemovitých věcí v daňovém 

přiznání je zápis krajinných prvků (skupina 
dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, 
příkop nebo mokřad) [který nejprve musí 
vymezit Agentura ochrany přírody a krajiny] 
do evidence ekologicky významných prvků 
v evidenci LPIS, a to v rozsahu, v jakém se na 
pozemku nacházejí k 1. lednu roku, na který 
je daň stanovována.
Změny v evidenci ekologicky významných prv-
ků v evidenci LPIS provádí Státní zemědělský in-
tervenční fond (dále jen „SZIF“). Bližší informace 
k podání podnětu lze nalézt na adrese:
https://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_ekologic-
ky_vyznamnych_prvku.
Osvobození pozemků v rozsahu, v jakém se na 
nich nachází příkop, mokřad, močál, bažina, 
skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o po-
zemky ostatních ploch mimo zastavěné území 
obce, které nejsou užívány k podnikání.
Aby mohl být pozemek v rozsahu výměry výše 
uvedeného prvku osvobozen podle výše uve-
deného osvobození, musí být evidovaný v ka-
tastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní 
plocha a zároveň se musí nacházet mimo zasta-
věné území obce a nesmí být užíván k podniká-
ní. Nezabírá-li výše uvedený prvek celou výměru 
parcely, osvobození se přizná pouze ve výměře 
výše uvedeného prvku.

Za prvé dojde k úplnému uzamčení kontejne-
rů na směsný odpad, které již nebudou lákat 
kolemjdoucí (i jedoucí) obyvatele k odkládání 
odpadů. Do ostatních, řádně označených klecí 
budou obyvatelé Vlašky odkládat pytle s tří-
děným odpadem označené tzv. štítky. Město 
tak chce umožnit i obyvatelům Vlašky zapojit 
se do evidenčního a motivačního systému od-
padového hospodářství. Kdo se do systému 
nebude chtít zapojit, ale chce třídit, obdrží tzv. 
anonymní kódy. Do pytlů lze vedle plastového 
odpadu třídit i kovové obaly a nápojové karto-
ny. Tímto se zvýší komfort při třídění odpadů, 

kdy nebude nutné tyto odpady jednotlivě vha-
zovat do zvonů. 
Zároveň lze do klecí vyhrazených na plastový 
odpad umisťovat kusový plast, který se do pytlů 
nevejde nebo je nepraktické ho do něj vkládat 
(např. přepravky, plastové židle aj.). I tyto kusové 
odpady však musí být opatřeny štítkem. Důvo-
dem, proč označovat pytle štítky (i anonymní-
mi), je evidence odpadů, která dál pomáhá měs-
tu nastavovat vhodná opatření pro zefektivnění 
odpadového hospodářství. 
Zvony na tříděný odpad (s výjimkou skla) bu-
dou k novému roku odstraněny. Pytle a štítky 
budou distribuovány na MěÚ Dobříš (odboru 
výstavby a životního prostředí). V případě, že 
rekreanti jezdí např. pouze o víkendech, lze se 
na tel. čísle 318 533 384 domluvit na jiném způ-
sobu předání. 
„Jedná se o pilotní projekt, který je založen i na 
ochotě místních lidí spolupracovat. Další klecové 
stání město plánuje vybudovat v oblasti Brodců 
pro obyvatele tamní chatové oblasti,“ dodává 
místostarostka Dagmar Mášová.  

Kateřina Rambousková, 
odbor životního prostředí

Sběr odpadů formou klecového stání má několik výhod
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Celé dopoledne mělo pestrý program – výtvar-
ná dílna pro děti s tématem „Město – návod 
k  sestavení“, skákací hrad, soutěž v  kreslení/
doplnění komiksu, ukázky taekwondo, různé 
pohybové hry a cvičení místních sportovních 

spolků pro všechny, taneční vystoupení, opé-
kání špekáčků, pekařská dílnička, kreslení na 
chodník, hry s „céčky“, střelba na branku, limo-
nády z dobříšské vody, … Ten zajistily místní or-
ganizace a spolky – Rodinné centrum Dobříšek, 

Poděkování místostarostky Dagmar Mášové 
za akci Zažít město jinak!
V sobotu 11. září naše město ožilo. Konala se spousta skvělých akcí a já bych moc ráda touto cestou 
poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celého dne. Můj velký dík patří spolkům, 
které se zapojily a prezentovaly svou skvělou činnost. Věřím, že mnozí z návštěvníků akce využili 
tuto možnost a vybrali si nový sportovní, kreativní nebo hudební kurz pro sebe nebo své děti. 
Díky všem za příjemný, klidný den, a ještě nesmím zapomenout na Veselé rozloučení s prázdnina-
mi, které pořádala organizace Veselá rodina v pátek 10. září v prostoru u sportovní haly. Díky všem 
animátorům, kapele, panu Jakubovi Třasákovi, hasičům i hokejistům si děti užily krásné odpoledne 
a bylo na nich vidět, jak jsou šťastné a radostné. Věřím, že i dospělí si užili zábavné odpoledne.

Dagmar Mášová, místostarostka

Zažít město jinak! oživilo nejen park a parkoviště 
za sokolovnou
Akce Zažít město jinak! v sobotu 11. 9. se nesla ve znamení propojení hned několika událostí a míst 
v centru města. Návštěvníkům Dobříšského regionálního trhu zpříjemnil dopoledne svým hraním 
Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů a trhovci obsadili i parkoviště u radnice. Pěkně živo 
bylo také v parku a na parkovišti za sokolovnou. 

z. s., Vodohospodářská společnost Dobříš, spol. 
s r. o., MAS Brdy–Vltava, o. p. s., GBHS (Ge-Baek 
Hosin Sool), Aerobik Studio Orel Dobříš, z. s., 
Tělárna, s. r. o., T. J. Sokol Dobříš, z. s., a Spolek 
odrostlých holek, Josef Bedřich, s. r. o., Eva Ho-
dinková – loutky, HC Dobříš, z. s., a ZUŠ Dobříš, 
která akci ozvučila. Na jiném místě, na doprav-
ním hřišti na zimním stadionu, si děti mohly 
vyzkoušet své cyklistické dovednosti pod do-
hledem městské policie a v odpoledních ho-
dinách byl ještě připraven program pro rodiny 
na dětském hřišti v ulici Boženy Němcové, který 
organizoval spolek Provas Dobříš. Dobříší prošly 
v  tento den také hned dva pochody, a to po-
chod Pičín–Řitka, kdy se vydalo ze startu u rad-
nice celkem 30 účastníků, a průvod poutníků, 
kteří mířili z Prahy na Svatou Horu přes Dobříš 
po takzvané svatojakubské cestě. Velmi pěknou 
návštěvnost zaznamenala také celovíkendová 
Podbrdská výstava drobného zvířectva, která 
byla letos přesunuta na prostranství po býva-
lém kinu a jejímž pořadatelem byla již tradičně 
Základní organizace Českého svazu chovatelů 
Dobříš. Město Dobříš tímto děkuje všem zapoje-
ným spolkům a organizacím za spolupráci a vy-
naložené úsilí na vytvoření pestrého programu 
o druhém zářijovém víkendu. 

Za město Dobříš Šárka Krůtová

Akce je začleněna do projektu 
Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21 
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10 000 kroků – cesta ke zdraví 
startuje 1. 10. 2021
V dubnu 2021 proběhlo první kolo Výzvy 10 000 kroků – cesta ke zdraví. 
Akce se zúčastnily bezmála čtyři tisíce lidí z celé České republiky, kteří zno-
vuobjevili kouzlo a přínosy „obyčejné“ chůze. V září otevíráme registraci 
pro říjnovou výzvu.

Cílem akce je navrátit chůzi zpět do všedních dnů, motivovat k pravidel-
nému pohybu a pomoci městům vytvářet příjemná místa pro život. Spe-
ciálně se výzva zaměřuje na ty, kdo potřebují motivaci nejvíce – tedy na 
seniory a lidi s vyšším BMI. Nejde o to denně ujít 10 000 kroků, ale chodit 
více než dosud a hlavně pravidelně. Každý si určuje, jaké jsou jeho mož-
nosti a kde má své hranice.
Nápad vznikl během lockdownu, kdy jsme všichni byli vystaveni nároč-
ným zkouškám. Lidé se zdravým životním stylem a pravidelným pohybem 
v této situaci měli větší šanci zůstat zdraví a obstát. Aby byl organismus 
odolnější, není nutné ujít celých 7,5 km, které odpovídají 10 000 kroků 
v hlavním sloganu výzvy. Důležitější než objem je spíše pravidelnost, sviž-
né tempo a příjemné prostředí.
Aktivitu si mohou účastníci výzvy monitorovat na jakémkoli zařízení a ná-
sledně ji nahrát do speciální webové aplikace. Body, které účastníci získají 
za každý nachozený kilometr, se přepočítávají koeficienty, a tak lidé starší 
a lidé s vyšším BMI dostanou za jeden kilometr více bodů, než lidé mlad-
ší a štíhlejší. Snahou je umožnit všem umístění na prvních místech „vý-
konnostního“ žebříčku s ohledem na individuální možnosti. Na účastníky 
s nejvyšším počtem nasbíraných bodů čekají zajímavé ceny. 
Novinkou pro říjen 2021 bude individuální virtuální pouť po naší repub-
lice a osobní fotopříběh s účastnickým listem. Tato část není soutěžní, 
každý v ní pracuje jen s osobními cíli a snaží se jich dosáhnout. Na vir-
tuální trase přitom prochází Českou republikou a dozvídá se více o pa-
mátkách, zajímavých místech i přírodních krásách. Nově se také mohou 
účastnit i děti (6–18 let).

Pořadatelem výzvy je spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., kte-
rý se zabývá tématem rozvoje udržitelné městské a regionální mobility 
a zvyšováním kvality veřejných prostranství. Významným spolupořada-
telem akce jsou zapojená města a kraje, které pořádají lokální vyhlášení 
a komunikují se svými účastníky. Více informací o výzvě, jejích ambasado-
rech i zajímavostech o chůzi najdete na www.desettisickroku.cz. Zapojte 
se taky!

Registrace do podzimní výzvy začíná 1. 9. 2021 a bude ukončena 5. 10. 
2021.

8. ročník pochodu na Čtyřmezí
 Město Dobříš zve příznivce turistiky na 8. ročník slavnostního pochodu na 
Čtyřmezí. Pro účastníky jsou připraveny dvě trasy s průvodci (9 km a 3 km). 
V pravé poledne se zde setkají představitelé čtyř obcí – Dobříš, Hostomice, 
Rosovice a Buková u Příbramě – se svými průvody. Občerstvení a hudební 
zpestření bude zajištěno.
Pochod je letos opět zařazen pod celonárodní akci „Dny zdraví“ a také pod 
říjnovou výzvu 10.000 kroků ke zdraví.

Šárka Krůtová
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Začal školní rok na 2. ZŠ Dobříš
Školní rok 2021/2022 začal tradičním přivítáním 
nových žáků, prvňáčků, kterého se zúčastnil 
také starosta města  Ing. Pavel Svoboda. Naši 
nejmenší žáčci byli letos natěšení a my také. 
Jediným naším přáním je, aby ve škole zůstali 
celý školní rok a nemuseli se učit z domova jako 
předešlé dva ročníky. Školní rok se totiž hned od 
začátku pěkně rozběhl. Hned v druhém týdnu 
vyjeli žáci 6. ročníku na sportovní kurz do Čes-
kých Budějovic a počasí jim opravdu přálo. Ná-
sledují je žáci 5. ročníku zařazení do sportovní 
třídy. V sobotu 11. 9. 2021 převzala 1. místo ve 
III. kategorii celorepublikové výtvarné soutěže 
„Svět v době pandemie a hrdinové v první linii“ 

naše žákyně Veronika Hermannová. Připravují 
se i další školní akce jako exkurze nebo plavání. 
Nabídka zájmových kroužků je letos velká nejen 
ve škole, ale také mimo školu. Děti si mohou 
vybírat z výtvarných, sportovních, jazykových 
kroužků, v nabídce je Veselá věda i  flétnový 
kroužek. Všichni žáci napříč školou mohou vyu-
žívat hodiny doučování, které jsou plně hrazeny 
z projektu „Šablony III“. Nejde pouze o doplňo-
vání učiva z doby distanční výuky, ale jde také 
o přípravu na střední školy. Máme i jednu novin-
ku. Od 1. září nás zřizovatel určil pro tento škol-
ní rok školou pro jazykovou přípravu cizinců. 
V tuto chvíli máme zřízenu jednu skupinu, kde 

žáky-cizince vyučuje naše kolegyně Mgr. Vyrou-
balová 5 hodin týdně českému jazyku. Zároveň 
má škola v tuto chvíli již 22 asistentů pedagoga 
a o dalších se ještě jedná. Znamená to velkou 
pomoc pedagogům i žákům ve výuce. V nepo-
slední řadě bych se zmínila o školní jídelně, která 
má v letošním školním roce více než 1 000 stráv-
níků, a paní vedoucí Marie Černá i její kolektiv 
kuchařek a kuchařů to zvládají výborně a při-
cházejí od prvních dnů září s novými zdravými 
recepty, a strávníkům chutná .

Mgr. B. Pallagyová, 
ředitelka školy

Z pohádky do pohádky ve školní družině
Letošní rok jsme ve školní družině nazvali „Z pohádky do pohádky“. Každý měsíc se budou všechna 
oddělení zaměřovat na určitý druh pohádek. V září jsme se věnovali pohádkám o vodě, vodnících 
a vodním světě. Říjen je plný strašidel, bubáků a draků, takže vyrábíme strašidýlka z různorodých 
materiálů, čteme pohádky o dracích a rytířích a vymýšlíme hry s touto tematikou. Pokud nám počasí 
a vítr dovolí, čeká nás na závěr měsíce drakiáda – oblíbené pouštění draků. 
Tímto vás zveme do naší fotogalerie, kde se na naši činnost můžete podívat: 
https://www.2zsdobris.cz/skolni-druzina/fotogalerie-druziny/.

A. Vozková Venderová, ŠD

Sportovní kurz v Českých Budějovicích
V týdnu 6.–10. 9. 2021 se žáci třídy VI.A zúčastnili sportovního kurzu, který je zároveň stmelovací akcí 
sportovní třídy. Pod vedením Mgr. Michala Cibocha a Mgr. Jany Pechanové strávili týden v Českých 
Budějovicích. Sportovní klání v softballu, lakrosu, frisbee ultimate, discgolfu a orientačním běhu 
byla doplněna jízdou na raftu a paddleboardu na vodáckém kanálu v Českém Vrbném. Kromě di-
voké řeky a velkých peřejí si žáci vyzkoušeli jízdu v menších peřejích na paddleboardu a splouvání 
jen v samotné vestě a přilbě. Program doplnily pohybové hry a společenský večer s velkou dávkou 
zábavy, o kterou se postarali samotní žáci. Týden se vydařil a počasí také.

Mgr. Michal Ciboch

Podzim na 1. stupni 2. ZŠ Dobříš
Na začátku nového školního roku jsme se vě-
novali aktivitám, které pomáhaly novým žákům 
začlenit se do kolektivů tříd, poznat se navzájem 
a zažít i trochu legrace. V současné době probí-
há dopravní výchova žáků 3.–5. ročníků, kdy se 
seznamují s teoretickou i praktickou částí jízdy 
na kole a probíhají turisticko-vlastivědné vy-
cházky do okolí Dobříše. 

Od října již opět jezdíme na výuku plavání v ho-
řovickém bazénu a začali jsme s návštěvami 
Městské knihovny v Dobříši. Těšíme se také na 
divadelní představení Honzy Krejčíka. Některé 
třídy se již zapojily do první výtvarné soutěže 
s názvem „Happysnack – kalendář 2021“.

Učitelé 1. stupně



12 | DOBŘÍŠSKÉ LISTY

V Trnce odstartovaly školní rok adaptační výjezdy

Zářijové zahájení školní docházky v Trnce pro-
běhlo v radostném duchu a s velkým přáním, 
aby se nový školní rok co nejvíce přiblížil tomu, 
který nazýváme běžným. Prvňáčci usedli popr-
vé do trnkových školních lavic, ostatní třídy se 
naopak ve škole příliš neohřály. Hned v násle-
dujícím týdnu se totiž žáci a žákyně druhého až 
osmého ročníku rozjeli do blízkých i vzdáleněj-
ších koutů republiky, aby spolu strávili pár dní 
v  lůně přírody a naladili se na sebe navzájem 
i na práci v nadcházejícím školním roce. „Adap-
tační týden se postupem let stal pro nás takovou 
stálicí po zahájení školního roku. Vloni jsme do-
konce začátek září trávili pospolu všichni z celé 
školy – žáci i pedagogové. Letos měly jednotlivé 
třídy prostor samy pro sebe, ono to po distanční 
výuce bylo potřeba, a adapťáky, jak jim říkáme, 
napomohly dětem k návratu do prezenční formy 
výuky,” upřesňuje ředitelka Trnky Jana Derflová.
Přestože mladší děti vyrazily na adapťák jen 

kousek od Dobříše, i tak šlo o poměrně origi-
nální zážitky. Páťáci si vyzkoušeli, jak se spí ve 
vyřazených lodních kontejnerech přestavěných 
na vkusné ekologické ubytování, a druháci zase 
v rámci pobytu mimo školu navštívili bohutínský 
mlýn a na vlastní oči tak viděli, kde se bere mou-
ka na chleba. 
Starší ročníky se nezalekly dlouhé a mnohdy 
dopravně komplikované cesty, a tak se mohly 
adaptovat uprostřed krásných Jizerských hor. 
Jak sedmáci, tak osmáci se podívali k Protržené 
přehradě na Bílé Desné nedaleko Josefova Dolu, 
a seznámili se tak se silným příběhem, který stojí 
v pozadí vzniku tohoto pozoruhodného místa.
„Výjezdy mimo školu jsou podle našich zkušeností 
velkým přínosem. Nejen že děti mají možnost po-
znat místa a situace, na které ve školní budově jen 
tak nenatrefí, ale zároveň upevňují vztahy mezi se-
bou, a v neposlední řadě se učí poznávat a posou-
vat své vlastní limity. Sedmáci například vyrazili na 

výlet dlouhý 22 km napříč horami. A věřte, že ně-
kteří z nich tak dlouhou trasu v jednom dni zatím 
nikdy neušli. Zvládli to ale všichni a po návratu si 
ještě sami připravili večeři,” líčí paní ředitelka a do-
dává: “Někdy jde o zážitky, na které vzpomínáte 
celý život, takže v tradici adaptačního týdne bude-
me rozhodně pokračovat i v dalších letech.” 

Adéla Sauerová

ŠKOLY

ZŠ Lidická: Hurá škola!
Slunečné 1. září v Prokopově zahradě pod základ-
ní školou v Lidické, žáci, rodiče a všechny paní 
učitelky, přivítání a společné přání KRÁSNÉHO 
ŠKOLNÍHO ROKU (bez virů a distanční výuky).
To si určitě přejí všichni, kdo jsou nejen na naší 
škole, a proto si s našimi žáky září užíváme: 
třídnické hodiny a zdobení tříd, seznamování 
s novými tvářemi žáků a pedagogů, babo-letní 
vycházky do okolí školy, ale také například ko-
nečně možnost jezdit do příbramského bazénu 
na hodiny plavání, což v loňském školním roce 
nebylo možné…
Složitý dopravní provoz našeho města jistě 
komplikuje život i žákům školou povinným, ale 

ZUŠ Dobříš: rozšíření výukových prostor v bývalé bance MONETA
Od září 2021 začíná Základní umělecká škola 
Dobříš vyučovat taneční obor v nových prosto-
rách bývalé banky MONETA na Mírovém náměs-
tí čp. 230. K tomu, abychom mohli tyto prostory 
využívat k výuce, bylo nutné provést poměrně 
náročné rekonstrukční práce. Jedná se o bourá-
ní (odstranění) pancéřovaných místností, které 
tam vytvořila banka, dále vybudování dvou WC, 
podlahu bylo nutné zcela zrekonstruovat a opa-
třit speciálním povrchem (Broadway) nutným 
pro výuku tance. Další podmínkou je požadavek 
KHS vyřešit akustické vlastnosti sálu. To v sou-
časné době řešíme. 
Do prostor bývalé MONETY jsme taktéž umístili 
nově vzniklý obor LDO (literárně dramatický). 
Toto využití jsme zvolili právě vyhodnocením 
prostorových možností této budovy, zajišťuje 

totiž lepší komfort pro výuku těchto oborů než 
stávající učebna v hlavní budově ZUŠ na Míro-
vém náměstí.

Určitou nevýhodou takto situované učebny je 
společný vchod i pro bankomat, který nadále 
používá i banka.  
Další novinkou pro tento školní rok (2021/2022) 
je zřízení dalšího učebního oboru „multime-
diální tvorba“. K tomuto účelu byla vytvořena 
nová speciální učebna, která vznikla přepaže-
ním učebny A1 (bývalého tanečního sálu) a je-
jíž provoz si vyžádal další finanční náklady.
Všechny tyto aktivity byly zahájeny v měsíci 
červnu 2021 a předpokládáme, že se značným 
zpožděním budou ukončeny do poloviny mě-
síce října 2021. Ukončení jsme totiž plánovali 
na polovinu srpna 2021. Toto zpoždění má na 
svědomí neutěšená situace v dodavatelsko-od-
běratelských vztazích.

Jan Voděra, ředitel ZUŠ

dopravní hřiště na zimním stadionu jsme uvíta-
li a v rámci dopravní výchovy již také navštívili. 
A jaký bude školní podzim školy v Lidické?  
Návštěva v muzeu a na zámku v Rožmitále, pla-

netárium v Praze a věřme – i příprava na oblí-
benou vánoční besídku, o kterou jsme byli loni 
ochuzeni…

Mgr. Eva Burešová, ředitelka školy
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Kultura – říjen 2021
2. 10. Koncert města Dobříše – Nezmaři 
a Sdružení symfoniků SOČR
Koncert města Dobříše je malým poděkováním 
zdravotníkům a členům složek integrovaného 
záchranného systému města Dobříše za jejich 
obětavou činnost v době pandemie. 

Pořádá město Dobříš a Kulturní středisko Dobříš 
ve spolupráci se Správou zámku Dobříš.
Zámek Dobříš, Zrcadlový sál, sobota 2. říj-
na 2021 od 19.00. Vstupné pro veřejnost: 
300  Kč. Předprodej vstupenek v Informač-
ním středisku Dobříš od 15. 9. 2021. 

7.–10. 10. Podzimní divadelní festival ochot-
nických souborů
Vystoupí soubory z Plzně, Mirotic a Dobříše. Více 
v přiloženém programu. Pořádá Kruh Dobříš – 
divadelní spolek ve spolupráci s KS Dobříš.
Společenský sál KD Dobříš, čtvrtek–neděle 
7.–10. listopadu 2021. Začátky představení 
od 19.00 hod., v neděli od 15.00 hod. Vstup-
né dobrovolné.

14. 10. Vernisáž výstavy: Kateřina Lubovská 
Smolíková – Sklo a malba / Světlo a barva
Kateřina Lubovská Smolíková patří k tvůr-
cům generace absolventů sklářského ateliéru 
prof.  Vladimíra Kopeckého a Ronyho Plesla na 
VŠUP. Ke skupině výtvarníků, kteří nekonvenč-
ním přístupem pozměňují náhled na využití 

skleněného materiálu ve volné umělecké tvor-
bě. Často se inspiruje přírodou, převádí její moti-
vy do skla – a sklo naopak přírodě přizpůsobuje. 
Sklem nás přivádí na rozkvetlou louku, do větví 
keřů a stromů ověšených plody, pod mořskou 
hladinu, nazpět v proudu času, do krajiny fran-
couzského kraje Bretagne, možná i  do vesmí-
ru… Sklo má svou podstatou k přírodě blízko 
a Kateřina Lubovská Smolíková toto propojení 
bytostně chápe. Má při tom daleko k popisnosti, 
která by mohla její díla narušit. Podobně to má 
také v malbě, kterou studovala na Vyšší odborné 
škole uměleckoprůmyslové a které se vedle skla 
také věnuje. (Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.)
Výstavní sál KD, čtvrtek 14. října 2021. Verni-
sáž výstavy se uskuteční ve výstavním sále KD 
Dobříš od 17.00 hod. Výstava potrvá do 14. 11. 
2021. Otevřeno: po–čt 8.30–16 hod., pátek 
a sobota zavřeno, ne 14–16 hod. Vstup zdarma! 

21. 10. Horkýže Slíže (SK) – koncert
Je vůbec třeba slovenské punk rockery předsta-
vovat? Tahle parta z Nitry vyprodává sály lusk-
nutím prstu, dvakrát získala platinovou desku, 
vydala jedenáct studiových alb, dva živáky i kni-
hu Smaragdové oči.
Horkýže Slíže si s přímočarostí textů nikdy hlavu 
nelámali, historky ze života, hospodských disku-
zí i snů přetavují v chytlavé písně, z nichž mnohé 
zlidověly. 
Společenský sál KD Dobříš, čtvrtek 21. října 
2021 od 20.30 hod. Vstupné: 380 Kč (před-

prodej Dobříš) a 410 Kč (na místě a on-line 
prodej na GoOut). Předprodej vstupenek on-
-line i v trafi ce U Davida od 21. 9. 2021. Tele-
fonická rezervace vstupenek není možná.

30. 10. Koncert skupiny Naopak – křest nové-
ho CD „AJ LAF JŮ“ 
Dobříšsko-českolipská folková formace je míst-
nímu publiku dobře známá z mnoha příjem-
ných koncertů a vystoupení. Tvorba písniček je 
u Naopaku vždy záležitostí kolektivní: kapelník 
Zajda autorskému týmu Klekí–Petra nic neda-
ruje! Zdánlivě jednoduché, zpěvné písničky 
Naopaku, jejich originální tramp-folk-rockový 
sound a aranžmá hlasů prošly během času složi-
tým vývojem a četnými změnami, ale kapela na 
nich stále pracuje a nespí na vavřínech, o tom 
svědčí nové CD. Jako host vystoupí příbramský 
písničkář Petr Vašina a Míša Mádlová.
Společenský sál KD Dobříš, sobota 30. října 
2021 od 18.00 hod. Vstupné: 150 Kč.

Připravujeme na listopad 2021
12. 11. Clarinet Factory – koncert
16. a 17. 11. Hraje Podbrdské národní diva-
dlo Dobříš (program bude upřesněn)
25. 11. Vernisáž výstavy: Bezčasí. Vystavují 
studenti Pedagogické fakulty Jihočeské univer-
zity, katedry výtvarné výchovy.

Jinřiška Kastnerová

Pomalu nastává podzim a ginkgo biloba 
a dub červený se jako každoročně pěkně 
vybarvují. V Galerii JCM pokračuje výstava 
obrazů J. Kotíka, A. Bělocvětova, Č. Ja-
noška a V. Jarcovjáka: 50.–70. léta. Jed-
notné vstupné je 40 Kč. Otevřeno je denně 
kromě pondělí a kromě dní, kdy tady bu-
deme mít natáčení. Tentokrát se bude na-
táčet ve větším rozsahu – od 7. do 23. října. 
Uzavřena bude pokladna a oba prohlídko-
vé okruhy. Zámecká restaurace pro vás 
zůstává otevřena. Informace o kulturních 

Zámek Dobříš

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

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

Kulturní program podzim 2021

Výstava 50.–70. léta v Galerii JCM
24. 10. koncert Kinsty Trio Prague

akcích, které se budou na dobříšském zám-
ku konat na podzim a v zimě, a také ote-
vírací dobu s časy prohlídek naleznete na 
našich webových stránkách. 

Tereza Vyhlasová 
Zdroj foto: archiv Návštěvního centra 

zámku Dobříš

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…
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TÝDEN KNIHOVEN 4.–10. 10.

KNIHOMRNĚ – pondělí 4. 10. od 10.00
Speciální program pro děti (zejména) od 0 do 
5 let s rytmy, říkankami, písničkami, pohádkou 
a pohybovými i dalšími různorodými prvky 
pravidelně jednou měsíčně, vstup volný. Pro-
gram trvá zhruba 40 minut. V tomto termínu 
můžete přijít bez ohlášení – nebo se nám ozvě-
te na knihovna.dobris@seznam.cz, popř. na tel. 
č. 777 299 044, nabídneme vám místo ve sku-
pině se stejně starými dětmi.

Výtvarná dílna s Jíťou: STOJÁNEK NA TUŽKY 
– pondělí 4. 10. od 12 do 17 hodin
Tentokrát vám Jíťa nabídne něco opravdu 
praktického! Stojánků na tužky není nikdy 
dost... Vstup volný, materiál zdarma.

JÁ, ELIŠKA PŘEMYSLOVNA – pondělí 4. 10. 
od 18.00
S tímto představením měla Stanislava Hošková 
velký úspěch u nás i na mnoha dalších místech, 
proto ho po letech rádi opakujeme. Vstupné 
50 Kč.

DEN BEZ OBALU – úterý 5. 10.:
VÝTVARNÁ EKO DÍLNA se Silvou Pileckou – 
od 15.30 do 16.30
Dílna v knihovně bez Jíti? Ano. Jiná lektorka, 
stejné zásady: dobrý nápad, dobrá nálada, 
vstup volný, materiál zdarma.

UDRŽITELNÝ SVĚT? MÉNĚ NEROVNOSTÍ 
A VÍCE SPOLUPRÁCE – 18.00
Svět se složitě snaží zvládnout pandemickou 
krizi, ale další rozměrné problémy klepou na 
dveře. Měnící se klima, úbytek biodiverzity, ne-
důvěra, nerovnosti podobně jako koronavirus 
neberou ohled na hranice států a stávají se ri-
zikem pro naši existenci bez ohledu na to, zda 
žijeme v Česku, na jihu Afriky nebo v Austrálii. 
Předpokladem k jejich řešení je spolupráce na-
příč kontinenty, usmíření s přírodou a snížení 
nerovností. Jednu z velkých překážek ale před-
stavuje nezkrocený svět kyberprostoru, šíření 
fám a dezinformací.
Michal Broža vede informační kancelář OSN 
pro Česko. Specializuje se na problematiku 
OSN, komunikaci globálních rizik a megatren-
dů. Nepovažuje se za lokálního patriota ani za 
světoobčana, ale je přesvědčeným pozemšťa-
nem. Vstup volný.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – středa 6. 10. od 
12 do 17 hodin
Komentované prohlídky knihovny, malé občer-
stvení, kvízy a soutěže...

ALEŠ PALÁN – čtvrtek 7. 10. od 17.00
Malá dobříšská univerzita vás zve na přednáš-
ku známého spisovatele Aleše Palána, autora 
(mimo jiné) knih o šumavských „samotářích“. 
To si nenechte ujít! Vstupné 70 Kč.

PEVNOST BOJAJÁR – pátek 8. 10. od 12 do 
18 hodin 
Konečně opět Otec Sůva a jeho zapeklité, od-
porné a strašidelné úkoly... Jestli to ještě nezná-
te, tak honem: vždy jen jednou do roka! A jestli 
jste tu už byli, nebojte – on Otec Sůva vymyslí 
něco, co vás zase překvapí... Malé děti mohou 
soutěžit s velkým doprovodem. Vstup volný.

ČAJOVNA KNIHOVNA – sobota 9. 10. od 
9 do 12 hodin
Ke každé knize šálek dobrého čaje zdarma, vý-
běr z několika druhů – zaručeně žádný pytlíko-
vý nebo granulovaný!

KAVÁRNA KNIHOVNA – neděle 10. 10. od 
14 do 17 hodin
Týden knihoven končí, tak na závěr už jen ká-
vička z Pražírny Voznice zdarma. Několik růz-
ných zcela neinstantních druhů!

ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE – od 4. do 10. 10.
Máte v knihovně jakýsi dluh či vroubek? Přijďte 
to vyřešit v Týdnu knihoven a promineme vám 
veškeré pokuty.

REGISTRACE ZDARMA pro nové čtenáře – 
od 4. do 10. 10.
Nejste ještě čtenářem naší knihovny? Staňte se 
jím právě teď – jako bonus vám promineme re-
gistrační poplatek na celý jeden rok – tedy do 
října 2022!

DOBŘÍŠSKÉ DNY ARCHITEKTURY
V rámci celorepublikové akce Den architektury 
vám na Dobříši nabídneme dvě komentované 
procházky městem:

DOBŘÍŠÍ KROK ZA KROKEM – sobota 2. 10., 
odchod ve 14.00 od radnice (hlavní vchod)
Iva Petřinová, autorka úspěšného Hravého prů-
vodce Prahou, vás provede městem a poví vám, 

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny,
prosíme, předem si vždy ověřte (na webo-
vých stránkách či facebooku knihovny, po-
případě telefonicky), že program nebyl v dů-
sledku případných karanténních opatření 
přeložen či zrušen! Bezpečnostní hygienická 
pravidla budou v souladu s aktuálními vlád-
ními nařízeními.

co o něm ještě nevíte. Děti, kočárky, senioři, 
ba i vychovaní pejsci vítáni. Vstup volný.

ZMĚNA: PO STOPÁCH DOBŘÍŠSKÝCH POVĚSTÍ
– neděle 3. 10., odchod ve 14.00 od radnice 
(hlavní vchod)
Jaké pověsti se pojí k našemu městu? Projděte si 
s Ivou místa, ke kterým se váže vyprávění příbě-
hů z minulosti. Doporučujeme zvláště pro děti 
s doprovodem! Vstup volný.
Původně plánovaná procházka s Petrem Kadle-
cem je přeložena na neděli 17. 10. (viz níže).

Knihovna: procházky Dobříší, Týden knihoven 

Dobříší krok za krokem, foto: I. Petřinová

Knihomrně, foto: J. Kleisnerová

Udržitelný svět? Foto: archiv M. Broži

Aleš Palán, foto: archiv A. Palána Kavárna knihovna, foto: J. Skopcová

Pevnost Bojajár, foto: J. Skopcová
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ŽIDOVSKÁ DOBŘÍŠ – neděle 17. 10., odchod 
ve 14.00 od radnice (hlavní vchod)
Žili tu po generace, významně ovlivnili život ve 
městě – a tak málo po nich zbylo... Lepší než pla-
kat je nezapomenout. Petr Kadlec, amatérský 
badatel v lokální historii a autor dvacítky knih 
o ní, vás provede po stopách někdejších obyva-
tel našeho města. Vstup volný.

KRUHOVÉ TANCE – od 18. 10.
Pět lekcí kruhových tanců se známou lektor-
kou Evou Fenclovou. Kurz se uskuteční vždy 
v pondělí od 14.00 v termínech 18. října, 1., 15., 
29. listopadu a 13. prosince, proběhne při ob-
sazení minimálně osmi účastníky. Cena za celý 
cyklus 350 Kč, platba na místě při prvním se-
tkání.

Chvíle pro pohádku: Z POHÁDEK K. J. ERBE-
NA – čtvrtek 21. 10. od 17.00
Divadlo Knihovna připravilo scénické čtení kla-
sické pohádky, doporučujeme zejména pro děti 
od 4 do 10 let. Vstup volný.

HALLOWEENSKÝ DEN V KNIHOVNĚ – středa 
27. 10.
Kam s dětmi o podzimních prázdninách? Do 
knihovny. Celodenní akce od 9 do 17 hodin – vý-
tvarná dílna, vycházka, halloweenský program... 
Jedná se v podstatě o jednodenní příměst-
ský tábor, děti mohou přicházet kdykoli mezi 
7.00–9.00. Kapacita omezena, nutno přihlásit 
se předem. Více informací v knihovně či na čísle 
777 299 044. Cena 300 Kč.

HALLOWEENSKÝ VÝLET DO KOSTNICE – pá-
tek 29. 10.
Výlet pro děti školního věku do Kutné Hory: 
chrám svaté Barbory, kostnice a další program. 
Kapacita omezena, nutno přihlásit se předem.  
Více informací v knihovně či na čísle 777 299 044. 
Cena 850 Kč.

VÝTVARNÁ DÍLNA S JÍŤOU: DUŠIČKOVÉ VĚ-
NEČKY – pondělí 1. 11. od 12 do 17 hodin
Vstup volný, materiál zdarma.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – Intenzivní kurz ZDAR-
MA! – pondělí 1. až středa 3. 11. 10.00–12.00
Inntenzivní třídenní kurz trénování paměti 
s oblíbenou lektorkou Stáňou Benešovou. Díky 
podpoře MAS Brdy–Vltava vám kurz můžeme 
nabídnout zcela zdarma! Neváhejte, nutné při-
hlášky předem!

BOoK Con! – pátek 5. až neděle 7. 11.
Devátý ročník BOoK Conu se konečně blíží! Vše, 
co milovník žánru sci-fi  a fantasy potřebuje na-
jít na jednom místě! Více informací a přihlášky 
v knihovně a na e-mailové adrese tomas.pipo-
ta5@gmail.com.

RUČPRČKY – úterý 12. 10. od 17.00
Základy háčkování, pletení, nové vzory a tech-
niky, originální výrobky, veselá nálada a neko-
nečně trpělivá pomoc lektorky Lenky Kšanové. 
Setkání jsou otevřená komukoli, bez předchozí 
domluvy; materiál a jehlice či háček s sebou! 
Pravidelně jednou měsíčně v úterý od 17.00 do 
18.30. Vstup volný.

SEMÍNKOVNA
Připojujeme se k projektu Semínkovna: bude-
me rádi, přinesete-li nám semínka rostlin z vaší 
zahrady! Semínka nesmějí být chemicky ošet-
řena a budeme u nich evidovat místo a datum 
sklizně. Z takto vytvořené semínkové banky 
si následně návštěvníci knihovny budou moci 
zdarma vzít omezené množství semínek (aby 
zbylo na každého). Prostě taková sousedská vý-
pomoc.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
Ve spolupráci s Českou zemědělskou univer-
zitou v Praze otvíráme další ročník virtuálního 
univerzitního studia. Téma semestru: Cestování, 
6 přednášek celkem za 300 Kč – dvakrát měsíč-
ně v pondělí od 10.00. První přednáška je 27. 9. 
od 10.00. Pouze pro důchodce. Více informací 
v knihovně a na www.knihovnadobris.cz.

MALÁ DOBŘÍŠSKÁ UNIVERZITA
Na Dobříš přijede i generál Petr Pavel
Zvýhodněná cena za 3 přednášky je 150 Kč, 

přihlášky v knihovně. Můžete se těšit na spiso-
vatele Aleše Palána, na teologa, přírodovědce 
a pedagoga Marka Orko Váchu a na generála 
Petra Pavla. Vzhledem k tomu, že jarní přednáš-
ky MDU v důsledku koronakrize nebyly realizo-
vány, mají abonenti minulého semestru tento 
semestr zdarma. Nabízíme též předplatné jako 
dárkový balíček.

KURZY ANGLIČTINY
Kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé i pokro-
čilé pravidelně ve středu odpoledne a večer. 
Lektorku Jarmilu si naši studenti chválí již ně-
kolik let, ceny mírné! Přihlášky a více informací 
v knihovně.

JÓGA S DÁŠOU – pravidelně ve středu
Cvičte pro zdravé tělo i mysl s Dášou Berkovou. 
Přihlášky a informace na tel. čísle 732 360 253.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI ZDARMA!
Zájemci, hlaste se v knihovně! Právě jednáme 
s lektory, kurz začne pravděpodobně již v říjnu.

ŠACHOVÝ KROUŽEK pokračuje a vítá nové zá-
jemce. Hlaste se v knihovně.

Milí čtenáři, přejeme vám spoustu pěkných kul-
turních i jiných zážitků a těšíme se na vás šest 
dní v týdnu v knihovně!

Romana Bodorová

Židovská Dobříš Výtvarná dílna s Jíťou

BOoK Con! 

Ručprčky, foto: J. Kleisnerová

Semínkovna

VU třetího věku, foto: J. KleisnerováChvíle pro pohádku
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Římskokatolická farnost Dobříš, 
Pastorační centrum  
sv. Tomáše, Na Nábřeží 1650 

Pozvání na říjen
Ve čtvrtek 14. 10. od 18.00 zveme na před-
náškové setkání „EMOCE – jak nás ovlivňují, 
jaký mají vliv na zdraví“ s MUDr. Radkinem 
Honzákem, známým psychiatrem, publicistou 
a popularizátorem psychosomatických témat. 
Přednáška se koná v Pastoračním centru 
sv. Tomáše za uplatnění všech aktuálních pro-
tiepidemických opatření. Vstup je volný. Pořádá 
ŘKF Dobříš společně s HENOTES – ambulance 
praktického lékaře, MUDr. Magdaléna Ježková.
Další přednáška s dr. Radkinem Honzákem na 
téma „O zdraví z pohledu psychosomatika“ 
se bude konat v listopadu (9. 11.), místo bude 
upřesněno. 

V neděli 17. 10. od 10.00 zveme na vernisáž 
výstavy obrazů „Jak zní krátké odpoledne“ 
od Marie Lhotové. PhDr. Ing. Marie Lhotová 

je klinická psycholožka. K jejím oblíbeným lé-
čebným metodám patří arteterapie, která ji in-
spirovala k vlastní výtvarné činnosti. Svoje ob-
razy představila již na řadě výstav. Výstava je ke 
zhlédnutí do 19. 11. v PCSvT.

Ve středu 6. 10. začíná VÝTVARKA S MIREM 
A DANIELOU (pro děti 7–14 let, první skupina 
od 14.30 do 16.00, druhá skupina od 16.00 do 
17.30), v Pastoračním centru sv. Tomáše. Děti 
si osvojí různé výtvarné techniky pod vede-
ním zkušených výtvarníků a pedagogů ak. mal. 
Miro Pograna a Mgr. Daniely Doubkové. Cena je 
1 400 Kč za pololetí (14 setkání). Projekt podpo-
řilo město Dobříš. Zájemci se mohou přihlašo-
vat e-mailem na pcstomas@volny.cz. 

Každý týden ve čtvrtek budou opět „klubíč-
ka“ s křesťanskou výukou.
Rozpis skupin podle věku je zveřejněn na www.
farnostdobris.cz. Přihlašovat své děti můžete  
e-mailem na pcstomas@volny.cz. 

Za Pastorační centrum sv. Tomáše 
Ludmila Musilová

Vážení přátelé dobříšských varhan, 
před měsícem, 2. 9. 2021, jsem se ve společnosti organologa arcibiskupství pražského, pana Štěpána 
Svobody, a varhaníka od sv. Anežky na Spořilově a donátora jak nového kostela Krista Spasitele, tak 
i jejich varhan, pana RNDr. Pavla Čížka, vydal na dlouhou cestu, na kontrolní den do varhanářské dílny 
Kánský-Brachtl v Krásné Loučce u Krnova.

Ladění píšťal rejstříku Gemshorn 

Vzdušnice Píšťaly pro Dobříš

Varhanní stůl 

Pozvánka na koncert
Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nej-
světější Trojice zve na další benefiční koncert 
pořádaný na podporu nových varhan, a to 
v neděli 24. října od 19.00 do Zrcadlového 
sálu dobříšského zámku. Hraje Kinsky Trio 
Prague ve složení Lucie Sedláková Hůlová – 
housle, Martin Sedlák – violoncello a Veroni-
ka Böhmová – klavír. Na programu uslyšíme 
skladby od Ludwiga van Beethovena, Felixe 
Bartholdyho-Mendelssohna a Nikolaje Rim-
ského-Korsakova.

Za sdružení Ivo Kylar
Zdroj foto: www.kinskytrio.cz

Práce na nástroji pro Dobříš je v plném proudu, 
píšťaly se intonují, konstrukce stroje je sestavena, 
jsou hotové vzdušnice, tónové a rejstříkové trak-
tury, měch, je instalován ventilátor a truhlářsky 
je zhotoven varhanní stůl, pro který stále schází 
mechanika (klávesnice, pedálnice, spojka). Tyto 
díly jsou objednány podle dodané dokumentace, 
včetně složení finanční zálohy u firmy Otto Heus 
v Lichu (město nedaleko okresního města Gießen 
v Německu). Jde o rodinnou firmu působící na 
trhu již po šest generací, která nyní přebírá i zakáz-
ky produkce firmy Aug. Laukhuff GmbH & Co., jež 
byla po 198 letech v červnu t. r. pro insolvenci uza-
vřena, častečně i následkem koronavirové situace.
Stále věříme, že se podaří sjednat včasné do-
dání těchto dílů, aby nové varhany zazněly 

z kůru dobříšského kostela již koncem letošní-
ho října. Mgr. Jaromír Kánský nás ubezpečil že 
jedná intenzivně s majitelem firmy p. Heusem 
o dodání těchto komponentů, a to i z důvodu, 
že v Krnově po dokončení našich varhan hned 
nastupují na další, podstatně větší zakázku pro 
nově postavený kostel Krista Spasitele v  Pra-
ze na Barrandově. Stavba varhan pro kostel 
na Barrandově byla předmětem jednání pana 
RNDr. Pavla Čížka.
Navržená varhanní skříň je jednodílná, s instalací 
sochy, která je tvořena píšťalami. Jde o varhany po-
dle výtvarného návrhu varhanní skříně varhanáře 
Mgr. Jaromíra Kánského a akad. sochaře Petra Váni. 
Varhany budou mít dva manuály, pedál, 39  rejst-
říků a celkem 2 207 píšťal. Stavba barandovských 

varhan byla zahájena v únoru 2019, termín dokon-
čení je stanoven na 3. čtvrtletí roku 2022.
Informace:
V zářijových DL jsem vás mylně informoval, že 
končí veřejná sbírka na varhany. Tato moje in-
formace byla podložena vysokou částkou vlo-
ženou na náš transparentní účet od neznámé-
ho dárce, která již umožňovala realizaci celého 
projektu nových varhan. Bohužel se ukázalo, 
že šlo o chybné vyhodnocení darované část-
ky bankou (čtečka) řádově o dvě nuly, místo 
2 000 Kč připsala 200 000 Kč, a tak naše radost 
byla předčasná. Ke dni podání článku do redak-
ce schází 170 000 Kč. Veřejná sbírka po dohodě 
s Krajským úřadem Středočeského kraje nadále 
pokračuje. Číslo účtu 115-99660207/0100. 
Děkujeme za pochopení.

Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši
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V Aerobik studiu Orel Dobříš odstartovala další sezóna
V září jsme v našem studiu zahájili již osmnác-
tou cvičební sezónu. Během týdne zápisů do 
dětských kurzů nás velmi příjemně překvapilo, 
kolik nových dětí se k nám přihlásilo a jak rychle 
se některé kurzy naplnily. Obzvlášť ty pro děti 
od jednoho roku do šesti let. Jsme za to moc 

rádi a po loňské zkušenosti, kdy jsme většinu 
školního roku museli mít zavřeno, to nebereme 
jako samozřejmost a moc si důvěry rodičů vá-
žíme. 
Do všech dětských kurzů, kde jsou ještě volná 
místa, se můžou děti přihlašovat během celé-

ho října. První lekci je vždy možné vyzkoušet 
zcela nezávazně a zdarma. Koncem listopadu 
bychom rádi připravili tradiční vánoční exhibici 
ve  sportovní hale na Dobříši. Chceme ukázat, 
čemu všemu se u nás děti učí, a naše závodní 
týmy se pochlubí novými choreografiemi na jar-
ní závodní sezónu.
Naše lektorské řady rozšířilo několik nových in-
struktorů pro děti i dospělé. Moc rádi jsme je při-
vítali a přejeme jim, aby se v orlovně cítili dobře 
a měli plno spokojených dětských či dospělých 
klientů.
První víkend v listopadu si pojedeme trochu od-
počinout na relaxační víkend s wellness a jógou, 
který již tradičně pořádáme nedaleko města 
Tábor. Pokud i vy cítíte, že potřebujete trochu 
zklidnit mysl a protáhnout kosti, ozvěte se nám 
a rádi vás na víkendu přivítáme.
Veškeré informace a fotografie z běžného týd-
ne v orlovně naleznete na našich interneto-
vých stránkách www.aerobikdobris.cz a také 
na oficiálním facebooku či instagramu studia.

Tým ASOD

Program zápasů MFK Dobříš – říjen 2021
Muži A Divize
 2. 10. sobota 15.00 MFK Dobříš – Ostrov
 10. 10. neděle 10.15 Meteor Praha 
    – MFK Dobříš
 16. 10. sobota 14.30 MFK Dobříš – Louny
 23. 10. sobota 14.30 Slaný – MFK Dobříš
 30. 10. sobota 14.30 MFK Dobříš – Štětí

Muži B I.B
 3. 10. neděle 16.00 MFK Dobříš B 
    – Nová Ves p. Pleší
 10. 10. sobota 16.00 Jinočany – MFK Dobříš B
 17. 10. neděle 15.30 MFK Dobříš B 
    – Rožmitál p. T.
 23. 10. sobota 15.30 Milín – MFK Dobříš
 30. 10. sobota 14.00 Černolice – MFK Dobříš B 

Dorost KP
 2. 10. sobota 10.15 MFK Dobříš 
    – Bohutín/Podlesí
 16. 10. sobota 10.15 MFK Dobříš – Psáry
 30. 10. sobota 10.15 MFK Dobříš – Nový Knín

Žáci starší (mladší) KP
 10. 10. neděle 10.15 (11.55) 
MFK Dobříš – Hořovice
 24. 10. neděle 10.15 (11.55) 
MFK Dobříš – Švermov/Brandýsek 

Zápasy B-týmů žáků nejsou dosud pevně 
stanoveny.

Změna programu vyhrazena. 

Dobříšská šelma opět vyšla na výbornou
Po výborné zkušenosti z loňského roku jsme 
i letošní ročník modelářské výstavy Dobříšská 
šelma naplánovali na konec prázdnin, opět do 

sportovní haly. A znovu se ukázalo, že tato lo-
kalita i čas soutěži svědčí: V sobotu 21. srpna 
k nám přijelo vystavovat a soutěžit 146 špičko-

vých modelářů z celé republiky i ze Slovenska, 
návštěvníci pak mohli obdivovat neuvěřitel-
ných 630 soutěžních modelů a několik desítek 
modelů nesoutěžních. Atraktivním oživením byl 
nízký průlet dvojice historických Trenerů, stejně 
jako již tradiční doprovodná výstava automobi-
lových a motocyklových veteránů, mezi nimiž 
byly k vidění skutečné skvosty. 
Coby organizátory nás těší, že návštěvníci 
i soutěžící si prostě užili hezký den. Od nikoho 
z účastníků nemáme žádnou negativní zpětnou 
vazbu; na sociálních sítích i v reálu byla Dob-
říšská šelma hodnocena jen kladně. A jestliže 
loňský ročník katapultoval Dobříšskou šelmu 
mezi pětici největších modelářských akcí v ČR, 
letos jsme loňská čísla ve všech ohledech pře-
konali a Šelma si svou pozici ještě více upevnila.  
Děkujeme všem, kteří k letošnímu úspěchu jak-
koli přispěli, a budeme se těšit na to, jak se po-
daří ročník příští!

Tomáš Vokurka a Jaroslav Sauer, 
Modeláři Dobříš, z. s.

Pozvánka na členskou 
schůzi Klubu seniorů 
Dobříš
Klub seniorů Dobříš zve všechny své členy 
na členskou schůzi, která se koná ve středu 
20. října 2021 ve 13.30 hod. v Kulturním 
domě Dobříš.

Těšíme se na vaši účast!

Sledujte vývěsku na náměstí Komenského a stránky: www.mfkdobris.cz, souteze.fotbal.cz. 
Přijďte povzbudit naše hráče! Děkujeme za podporu!

Uzávěrka příspěvků  
do listopadového vydání Dobříšských listů 

bude 15. října 2021.

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

e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz
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Orientační běžci na Kazatelně
V neděli 12. 9. 2021 připravili orientační běžci z OK Dobříš v lese na Kaza-
telně závod Pražského a Středočeského žebříčku a celostátního rankingu 
dospělých a veteránů v orientačním běhu. Závod byl otevřený i příchozím. 
Za krásného slunečného počasí, které zpestřila jen krátká sprška, se  vy-
dalo do lesa 769 závodníků na měřených tratích. Dalších 136 sportovců 
všech věkových kategorií běželo či šlo, často v rodinných skupinkách či 
s ratolestí na zádech, na neměřených tratích pro začátečníky. Devět stovek 
účastníků si užilo nejen krásný les (ti starší přebíhali i vrchol Kazatelna, 
531 m. n. m.), ale také příjemné centrum závodu s občerstvením a vyhlíd-
kou na město Dobříš. Nejnáročnější tréninkovou trať T6 si náležitě vychut-
nal i pan starosta Dobříše. 
Soutěžilo se společně za Pražskou a Středočeskou oblast, tedy opravdu 
nabitá konkurence. O to větší máme radost, že na stupních vítězů zazářily 
také zelenofialové dresy dětí z OK Dobříš a řada dětí se umístila i na „vel-
ké bedně“. V kategorii D10F (fáborkovaná trať s možností zkratek, děvčata 
do 10 let) – Kateřina Lorencová 3. m., v D10 – Laura Pecklová 4. m., v D16 
– Julie Bambousková 1. m. a Barbora Housková 4. m., v H10F – Eduard 
Szárszoi 5. m., v H12 – Jan Porsch 6. m., v H16 – Václav Lorenc 2. m., Anto-
nín Jiras 3. m. a Jan Jiras 6. m. 
Pořadatele těší, že finanční podpora, kterou oddíl OK Dobříš získal na rok 
2021 od města Dobříš z grantů na sportovní činnost a podporu volno-
časových aktivit, směřuje správným směrem a je přínosem jak pro oddíl, 
tak pro širokou sportovní i amatérskou veřejnost. Díky, město Dobříši!  
Poděkování patří i panu Jerome Colloredo-Mannsfeldovi a správcům po-
lesí za umožnění závodu v lesích pod jejich správou, Zemědělské společ-
nosti Dobříš za poskytnutí louky na centrum závodu, Vodohospodářské 
společnosti Dobříš za dobrou pitnou vodu v cíli i na občerstvovačkách 
na tratích a dalším partnerům a desítkám organizátorům z OK Dobříš, kteří 
se zasloužili o úspěch této velké sportovní akce.

Za organizátory Pavel Janda, 
ředitel závodu, OK Dobříš

Proč se ještě nestaví sv. Tekla?
V první řadě máte určitý plán a harmonogram, který se snažíte dodržet 
a podle kterého jdete. Počáteční kroky vás nadchnou, protože vám vychá-
zejí, a povzbuzují vás k dalšímu úsilí, a pak narazíte na úředního šimla, kte-
rý vaše nadšení nechápe anebo chápe, ale začne se striktně držet nařízení 
i v tom bodě, kdy váš objekt stojí od krajnice více než musí. To se stalo 
přesně nám. A tak přejdete na plán B, ale ten stejně jako plán A málokdy 
vyjde, proto rychle musíte přeskočit na plán C, a v něm se právě nachází-
me. Díky nucenému odsunu od vozovky se Tekla přesouvá na travnatou 
plochu, která je bohužel masivně zasíťovaná vším možným, a nám zbývá 
pouze čekat, zda ten malý prostor, co nám tam zbyl, nebude v kolizi s tě-
mito sítěmi. Pokud nám i toto místo bude zamítnuté, tak nám technicky 
dojde prostor, kde bychom mohli stavět. V novém prostoru máme navíc 
možnost s pomocí města více upravit okolí a vybudovat ke sloupu i přístu-
povou cestičku, aby se nemuselo chodit po trávě. Pevně věřím, že v době, 
kdy budete číst tyto řádky, budeme alespoň kopat základy, ale zatím je to 
jen zbožné přání. Nejvíce mě mrzí, že jsme propásli svátek sv. Tekly, který 
byl 23. září. Přesto nadále běží přípravy na výstavu obrázků spojené se 
svatou Teklou, ale o tom budeme informovat až po upřesnění termínu. 
V obnově sloupu jsem stále optimista a předpokládám, že budeme moci 
stavět, o čemž vás dále nezapomeneme informovat, takže nám prosím 
držte palce.

Petr Kadlec, předseda Okrašlovacího spolku města Dobříše 

Sokol chystá tradiční akce
V sobotu 2. 10. od 9.00 do 13.00 oddíl žen pořádá v dobříšské sokolovně 
bazárek oblečení, obuvi a sportovního vybavení. Přijďte ulovit nové kous-
ky do svého šatníku.
Na den 8. 10. v kalendáři připadá Památný den sokolstva. I my v Dob-
říši si letos opět připomeneme tragické události 2. světové války a uctí-
me památku padlých sokolů akcí Večer sokolských světel. Lampiono-
vý průvod vyrazí v 18.00 od sokolovny k rybníku Papeži, kde společně 
vypustíme lodičky se svíčkami. Památný den sokolstva je od roku 2019 
významným dnem České republiky.
V sobotu 9. 10. naše jednota organizuje již tradiční Drakiádu na louce 
nad rybníčkem Bzdinka. Akce proběhne od 14.30 do 16.00 za příznivé-
ho počasí. Pojďte s námi pouštět draky, zasoutěžit si o nejhezčího a nejlé-
pe létajícího draka a mnoho dalšího. Akci zakončíme opékáním buřtíků.

Za T. J. Sokol Dobříš Gita Otavová 
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Podbrdská výstava se ab-so-lut-ně maximálně vyvedla 

I když to chvíli vypadalo, že se snad letošní, v po-
řadí již čtyřicátý sedmý ročník Podbrdské výsta-
vy drobného zvířectva neuskuteční, nakonec 
v sobotu 11. a v neděli 12. září proběhl. A se vší 
parádou :o). 
Rekonstrukce komunikací v těsné blízkosti Hu-
sova parku, která započala krátce před termí-
nem výstavy, znemožnila konání akce na obvyk-
lém místě. V naprosto šibeničním termínu a za 
vydatné podpory města Dobříše jsme přesídlili 
do prostoru bývalého kina. A jak se zanedlou-
ho ukázalo, toto místo nám seslalo samo nebe. 
Pro Podbrdskou výstavu bylo jako stvořené. 
K vidění bylo přes sto králíků, taktéž velké množ-
ství holubů a dosti drůbeže, kromě toho fretky, 
činčily, exotické ptactvo, křečci, mezi nimi i na-
prostá novinka – zatím raritní křečci bezsrstí, 
a mnoho dalšího. 
Velké díky patří všem sponzorům, vystavova-
telům, posuzovatelům, králičímu hopteamu ze 
Suchomast, kapele Klikaři, která se v sobotu po-
starala o naprosto bezkonkurenční hudební do-
provod, klukům z dobříšského „učňáku“ za po-

moc při posuzování, městské policii za bedlivý 
dohled, přívalovému dešti za to, že nás těsně 
minul a zavítal do okolních obcí, ale nad naše 
hlavy ne… A obrovský dík za všestrannou pod-
poru a vstřícnost patří městu Dobříš!!! Nejenže 
jsme díky přiděleným dotacím mohli nakoupit 
další nové výstavní klece a voliéry, ale navíc se, 
jak už je výše zmíněno, podařilo najít krásné ná-
hradní prostory poté, co se ukázalo, že Husův 
park letos neklapne. 
Hosté, kterým děkujeme za návštěvu, se opět 
s  nadšením zapojili a již podruhé hlasovali 
o Cenu diváků. Titul Miss drůbež získaly stříbr-
né vlašky mníšeckého chovatele Mirka Hlušičky, 
pohár Holub sympaťák si za své bronzové hýly 
černokřídlé odvezl mladý chovatel Ivan Šimek 
do Suchomast, Králíkem sympaťákem byl zvo-
len zakrslý teddy havanovitý mladé chovatelky 
Terezy Brožkové z Dobříše. Terda Brožková brala 
také Cenu diváků mimo výše uvedené odbor-
nosti, a to za svá freťata. 
V bodovaných odbornostech obdržel pohár za 
vítěznou kolekci králíků světoznámý chovatel 

zakrslých beranů Roman Kodat z Láze, v holu-
bářské sekci zazářil slovutný chovatel českých 
staváků Antonín Hejna z Dobříše a za elitní 
kachny čárkované si do Jinců odvezla vítěznou 
cenu Eliška Tesařová. 
Čestné ceny zůstaly jak doma, tak putovaly i do 
jiných spolků. Z rukou předsedy spolku Kamila 
Jungra je převzali chovatelé z Jinců, Suchomast, 
Čisovic, Hostomic, Mníšku pod Brdy a Prahy. 
Z městského úřadu nás opakovaně navštívila 
místostarostka Dagmar Mášová. „Podbrdskou 
výstavu navštěvuji každoročně, pokaždé se na 
ni těším a myslím si, že její uspořádání v prosto-
ru bývalého kina bylo příjemnou změnou. Spol-
ku Chlup a brko fandím,“ řekla nám. 
Z řad odborné i laické veřejnosti byly slyšet 
kladné ohlasy. „Jako dlouholetá chovatelka 
ušlechtilých morčat jsem viděla už mnoho vý-
stav a tahle jednoznačně patří k těm nejkrás-
nějším,“ říká Eva Tiefenböcková, která se přijela 
podívat spolu s manželem a strávili na akci celé 
sobotní odpoledne, „Podbrdskou výstavu jsme 
navštívili již poněkolikáté a jistě si nenecháme 
uniknout ani další ročníky, na tuto tradiční akci 
se vždy rádi vrátíme.“ 
Chválou nešetřil ani posuzovatel králíků Josef 
Vanžura. „Je zde hodně kvalitních zvířat, byl 
bych schopen udělit víc čestných cen, než kolik 
jich mám k dispozici,“ nechal se slyšet. 
Králičí hop, který bývá na naší výstavě k vidě-
ní už řadu let, byl nyní prezentován i v neděli, 
a to díky nové člence spolku, mladé chovatelce 
Adélce Chroumalové ze Staré Huti a jejím po-
lišům. Budou-li se chtít přidat další kluci a holky, 
pak jsou samozřejmě vítáni a vítány. 
Příští rok se budeme těšit na viděnou opět v Hu-
sově parku. Již nyní vymýšlíme, čím dalším by-
chom celou akci vyšperkovali. A do svých řad 
rádi přijmeme nové členy, kteří se mohou hlásit 
u Radka Skůry, jednatele pořádající Základní 
organizace Českého svazu chovatelů Dobříš, na 
telefonním čísle 601 380 657. 

Michaela Brožková 

Skauti zahajují plesovou 
sezonu
Po dvouleté pauze skautské středisko prof. 
Oliče pořádá opět dlouho očekávaný skautský 
ples. Večer plný tance a hudby proběhne 6. 11. 
2021 opět v sokolovně na Dobříši za přítomnos-
ti všech příznivců skautingu, a to už od malých 
světlušek přes skautky, skauty, rodiče a kamará-
dy. Nebude chybět bohatý program plný zába-
vy a různorodých vystoupení.
Těšíme se a doufáme, že se tento ročník vydaří!

Za skautské středisko prof. Oliče Dobříš 
Dominika Syručková, Lucy

Důležitá telefonní čísla:
Městská policie Dobříš – 156 – tísňová linka
Policie ČR – 158 – tísňová linka
Rychlá záchranná služba – 155
Hasičský záchranný sbor – 150
Jednotné číslo tísňového volání – SOS – 112
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Co vše proběhlo v komunitním centru po létě plném dětské radosti z letních 
příměstských táborů a na co se u nás můžete těšit v podzimním čase dál?
V září jsme maminkám nabídli kurz první pomo-
ci pro děti s paní doktorkou Petrou Pelikánovou. 
O  velmi zajímavé dvouhodinové povídání byl 
veliký zájem a nemohli jsme vyhovět všem ma-
minkám, které se na něj hlásily. Po dohodě s paní 
doktorkou můžeme vyhlásit další běh s datem 
10. 11. od 17.00. Určitě si včas zamluvte své místo.

30. 9. proběhl pod vedením profesionální švad-
lenky kurz Šití pro začátečníky, který měl také 
velký ohlas, a navážeme jeho pokračováním tak, 
aby se účastníci mohli naučit ušít další výrobky, 
i třeba vánoční dárky.
První promítání komunitního kina spustíme 
15. 10. – pro mládež nabídneme filmový večer 

od 18.00. Program bychom moc rádi tvořili na 
základě nápadů právě těch, pro které bude pro-
mítání určeno především. Máte nápad na film, 
seriál nebo dokument, který byste rádi viděli 
s kamarády v pěkné kvalitě? Určitě dejte vědět 
svůj nápad na níže uvedené kontakty.
Konec října bude věnován výtvarným aktivi-
tám a navážeme tak na velmi úspěšný výtvarný 
workshop s Magdalenou Westman. Tento kurz 
pod vedením zkušené lektorky a arteterapeutky 
je skvělým zážitkem.
Stále jsme pro vás připraveni také v případě, že 
hledáte vhodné místo pro oslavu třeba svých 
dětí – k dispozici je velká komunitní kuchyně 
s příslušenstvím.
Pro více informací a pro rezervace volejte na tel. 
603 592 627 koordinátorovi KC, pište na lenhar-
tova@brdy-vltava.cz. Aktuality sledujte na face-
bookovém profilu Svět dobrých lidí.

Projekt SVĚT DOBRÝCH LIDÍ – Komunitní cent-
rum s registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16
_047/001605.

Za realizační tým MAS Brdy–Vltava, 
Eva Lenhartová, DiS.

Jak si může pečující rodič odpočinout
Když jsem letos na jaře dostala nabídku jet na 
relaxační pobyt pro pečující rodiny, neváhala 
jsem. Ale napoprvé, před několika lety, to tak 
nebylo. Nedovedla jsem si tehdy představit, že 
bychom takovou akci zvládli. Můj syn má těžší 
formu autismu, poměrně často se stává, že do-
stane záchvat. Bývá agresivní – křičí a snaží se 
někomu ublížit. Vyhýbám se stresovým situacím 
tím, že s ním nechodím mezi lidi, zvlášť pokud 
ho neznají. K rozhodnutí jet na pobyt mě poz-

ději přesvědčila kamarádka a jsem jí za to moc 
vděčná. Letos jsme jeli se synem již počtvrté.
Červnový pobyt pořádalo Centrum pro komu-
nitní práci střední Čechy. Byla jsem nadšená, 
jak se o nás všichni profesionálně starali. Pro 
rodiče byl připravený zajímavý program, bě-
hem něj se našim dětem věnovali asistenti. Ce-
lou dobu panovala přátelská atmosféra, jídlo 
bylo báječné, dopřáli jsme si cvičení i procház-
ky do přírody! S  nadšením jsem pozorovala 

partu asistentů – jen o málo starších, než jsou 
naše „speciální“ děti. Úplně přirozeně s dětmi 
trávili i svůj volný čas.
Poslední dva pobyty jsme spolu s dalšími rodina-
mi strávili v jižních Čechách ve vesnici Chvalšiny. 
Nadace Adelaida zde zrekonstruovala starou faru 
pro účely podobných pobytů, zaměřených pře-
devším na lidi s poruchou autistického spektra. 
Objekt je zařízen velmi citlivě, tak aby zacho-
val kouzlo barokní stavby a zároveň splňoval 
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Jak jste se k dobříšské pečovatelské službě 
dostala?
Na začátku, to už je přes deset let, jsem u nich 
využívala jenom pedikúru, ale pak jsme se jed-
nou nepohodli s manželem, on si dost vybíral 
v  jídle a já jsem rozhodla, že si necháme vozit 
i obědy, protože jsem dva různé obědy nechtěla 
vařit. A protože jsem už tehdy začala mít různé 
zdravotní problémy a nebyla jsem schopná si 
sama provádět větší úklid, začala jsem využívat 
i tuhle jejich službu. Byla jsem strašně spoko-
jená, ale časem se tyhle služby omezily, takže 
jsem si obědy a úklid zajišťovala přes soukromý 
sektor. Čas pokročil a zdravotní potíže mám čím 
dál větší, a přitom chci zůstat tady v bytě, co 
nejdéle to půjde. Děti mám daleko a nechci je 
taky s každou maličkostí otravovat. Proto jsem 
se rozhodla, že se znovu do pečovatelské služby 
přihlásím.

Pocházíte odtud z Dobříše?
Já jsem takový trochu cestovatel. Původem 
jsem z Prahy, ale tatínek přišel k jáchymovským 
horníkům, tak jsme se přestěhovali do Příbrami. 
Tenkrát tam neprobíhala výstavba bytů, ale pro-
bíhala tady na Dobříši. Na Dobříš jsem přišla už 
jako vdaná a tady jsme dostali byt, takže v tomhle 
domě bydlím už 58 let. Ráda na to vzpomínám, 
byly tady hezké sousedské vztahy.

Vzpomenete si, jak tehdy vypadala pečova-
telská služba? Existovala vůbec?

Určitě. Maminka bydlela v Příbrami a tam pe-
čovatelská služba už tehdy fungovala. V době, 
kdy byla maminka v mém věku, vím, že jí vozili 
obědy nebo že mi pečovatelka chodila pomá-
hat maminku koupat. Myslím, že to bylo dost 
podobné jako teď. I když, upřímně řečeno, se-
tkala jsem se s příbramskou pečovatelskou služ-
bou nedávno díky své přítelkyni a musím říct, 
že v nabídce služeb se té dobříšské nevyrovná. 
Nabídka, která je tady v Dobříši, mi vyhovuje 
a jsem i strašně spokojená s paní pečovatelkou 
Markétkou. Vždycky v poledne mě prozvoní, 
jestli jsem v pořádku, protože mi sem jinak ni-
kdo nechodí. Někteří starší lidi pečovatelskou 
službu odmítají, nechápu proč. 

Možná se někdo bojí narušení soukromí…?
Já takový pocit nemám. 

Je pro vás důležitá jenom praktická pomoc, 
nebo i ten lidský rozměr – setkání, popoví-
dání?
Mám prostě dobrý pocit, že když zatelefonuji, 
pomůžou mi. Sama paní Markétka se mě ptá, 
jestli něco nepotřebuji. Ale nebavíme se vždyc-
ky jenom o službě. Povídáme si třeba o tom, jak 
se měla na dovolené, nepovídáme si o klien-
tech, ale o běžných věcech ano. Prostě jí můžu 
říct cokoliv. 

Vyhovuje vám, když k vám dochází jenom 
jedna pečovatelka, nebo když se střídají?

potřebu bezpečného prostředí pro klienty.
V těchto podmínkách se podařilo vytvořit at-
mosféru velké rodiny – komunity lidí s podob-
nými starostmi. Ani jeden pobyt se sice neo-
bešel bez záchvatu mého syna, ale už vím, že 
se podobná situace dá ve společnosti stejně 
naladěných lidí zvládnout. Takové příhody jsou 
zde vnímány jako „běžná“ – i když pro všech-
ny zúčastněné náročná – součást života. Mo-
hou se však změnit v zajímavou a obohacující 
zkušenost. V případě záchvatu mého syna se 

například objevili hrdinové v podobě našich 
asistentů, kteří pevným, ale vlídným uchope-
ním pomohli mému synovi dostat se do poho-
dy. Díky tomu jsem mohla být v pohodě i já.
Jsem vděčná, že mohu patřit do komunity pe-
čujících rodičů v místě, kde žiju. Přála bych to 
štěstí všem, kdo se soustavně starají o své blíz-
ké, aby se necítili vyloučení a neuzavírali se sami 
do sebe.
A jestli jsem si na relaxačním pobytu odpočinu-
la? Řekla bych, že se cítím osvěženě, dostalo se 

mi pochopení i pohlazení a tento pocit se sna-
žím udržet si co nejdéle.

Monika U.

Kontaktní místo pro pečující najdete v budově 
Denního stacionáře Charity Starý Knín, Plk. B. Pe-
troviče 102, v 1. patře. Po předchozí telefonické či 
e-mailové domluvě se vám budou věnovat koordi-
nátorky pomoci Monika Bártová (monika.barto-
va@cpkp.cz, 606 418 406) a Petra Štěpová (petra.
stepova@cpkp.cz, 773 661 130).

Pečovatelky se pro nás angažují, až se o ně bojím říká 
v rozhovoru pro Dobříšské listy paní Dagmar, která je  
jednou z klientek Pečovatelské služby města Dobříše

Nechávám to na nich podle jejich potřeby. Mně 
vyhovuje jedna, protože už ví, co můžu, co ne-
můžu. Ale kdyby bylo potřeba a oni by potře-
bovali pečovatelku změnit, stát se může cokoli, 
dokážu se spřátelit s každým, kdo je slušný. 

Je něco, co byste u pečovatelské služby uví-
tala, co vám třeba chybí?
Přemýšlela jsem o tom, ale nic mě nenapadá. 

Vidím, že máte i svůj počítač…
Samozřejmě. Mám ráda informace, bez informa-
cí by mě život nebavil. Komunikuju přes skype 
nebo přes whatsapp, a to já miluju, technika 
je můj koníček. Vyhovuje mi, že můžu sedět 
ve svém prostředí, nikam nemusím, popíjím si 
kávu a bavím se. Sama nikam nechodím, bála 
bych se toho, tak radši sedím doma.

Možná by některé akce pečovatelské služby 
mohly být přenášeny i online, využila byste to?
To by mě asi zajímalo, protože jsem vždycky 
byla hodně zvědavá. 

Z toho, co říkáte, je vidět, že pečovatelská 
služba má pro staršího člověka velký vý-
znam... 
Víte, pečovatelská služba, to je poslání, to ne-
můžete dělat jen tak jako něco jiného. Pro pe-
čovatelky musí být velká psychická zátěž, když 
vidí nemohoucnost člověka nebo bolesti a ne-
mohou mu pomoci, musí to být těžké... A psy-
chická zátěž je horší než fyzická. Zažila jsem to 
sama, když jsem pracovala ve spořitelně, když 
jsem cítila, že už mám lidí dost a nemůžu je ani 
vystát. Kdežto když jsem dělala fyzickou práci, 
přišla jsem domů, uvařila si kávu, dala nohy na-
horu a byla fit. A mám strach, že tu psychickou 
zátěž pečovatelky hodně vnímají a že je to může 
zatížit až moc. Všechny, se kterými jsem se tady 
potkala, byly moc sympatické a hodně se anga-
žovaly. A jsou tak angažované, až se o ně bojím.

Jakub Hučín
Autor foto: Lucie Přádová
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Čajovna se probouzí z letargie
Po delší odmlce vás s radostí zveme na akce k nám do čajovny. 
Přednáška Děti nového věku (středa 20. října od 18 hod.) Děti jdou pří-
mo do srdce, vidí pod povrch situací, cítí, kde nejsme v souladu sami se 
sebou a kde je problém, který je třeba řešit. Jaké poselství nám svým cho-
váním, emocí či nemocí chtějí děti předat? Přednáší Mgr. Jana Štrausová.
Živě z čajovny: sesterské duo Gingerose (sobota 30. října od 19.00 hod.) 
Uslyšíte autorskou tvorbu i covery známých písní. Můžete se těšit na me-
lancholický indie-pop za doprovodu kytary, cajonu a violoncella.
Cvičení Qi gong (každou sobotu od 9 hod., za hezkého počasí u fontány 
v anglickém parku) Cvičení kultivuje naši životní energii, otevírá naše srd-
ce a zklidňuje naši mysl. Prostřednictvím série cviků a meditací zbavuje 
naše tělo stagnující energie a následně tělo přijímá životadárnou energií. 
Qi-gongem provází Alena Durajová.
Jóga v čajovně (každé pondělí od 19 hod.) Protáhněte si tělo a uvolněte 
mysl. Vždy nás na začátku čeká zklidnění, stažení pozornosti dovnitř a prá-
ce s dechem, poté probíhá cvičení a na závěr relaxace.
www.cajovnadobris.cz  Kateřina Hasáková

Dobříši se klimatická změna vyhne?
Česká veřejnost na rozdíl od většiny politiků 
vnímá klimatickou změnu jako zásadní problém 
a chce hledat řešení. Zároveň žijeme v zemi, kte-
rá v přepočtu na počet obyvatel vypouští do at-
mosféry více skleníkových plynů než Indie nebo 
třeba Čína. (Více informací najdete v průzkumu 
České klima 2021.)
Veřejný sdílený prostor města potřebuje péči 
řádného hospodáře, který i při plánování staveb, 
parkovacích míst nebo péče o zeleň zohlední 
v  první řadě nutnost adaptace na probíhající 

klimatickou změnu. Stromy ostrůvkovitě zasa-
zené do asfaltu/dlažby a vystavené umělému 
nočnímu osvětlení jsou popřením vědeckého 
poznání v dané oblasti. Podobně jako plošné 
kácení stromů.
Jedním z nejlevnějších a nejjednodušších opat-
ření je znovuvytváření ostrůvků divočiny nejen 
v krajině, ale i ve městech. Zatím hlavně plýtvá-
me našimi daněmi mimo jiné na drahé a nesmy-
slné sekání trávy.
 

Nabízím několik otázek k diskusi nejen pro 
politiky:
– Máme zpracovaný plán adaptace města Dob-

říš na klimatické změny? Pracujeme na něm?
– Budeme sekat trávu ve městě více racionál-

ně a bez hlučných, emise CO2 produkujících 
strojů? 

– Kde můžeme ještě šetřit a veřejné peníze 
(daně) využít na adaptační opatření?

– Další topná sezona bude o něco méně dusivá 
a jedovatá, protože pomáháme s výměnou 
kotlů v domácnostech, nebo máme i jiná ře-
šení a opatření na ochranu veřejného zdraví?

– Kdy změníme nakládání s dešťovou vodou – 
tzn. větší část budeme využívat jinak, než ji 
splachovat do kanalizace a při větším dešti 
ji kontaminovanou pouštět do potoků, řek 
a rybníků?

– Jak budeme podporovat lokální energetic-
kou soběstačnost?

– Co uděláme pro bezpečnou pěší a cyklistic-
kou dopravu ve městě?

– Jak budeme chránit a adaptovat obecní po-
zemky (lesy a zemědělskou půdu)?

– Jak budeme řešit problém hluku a světelného 
smogu, které prokazatelně škodí nejen lid-
skému zdraví?

P.S. Za skutečný výraz vlastenectví považuji přís-
nou ochranu české přírody, ne šíření strachu, 
nenávisti a svalování viny za vlastní neschop-
nost na druhé. 

Jíra Štěpo, Dobříš
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Pošta v Dobříši
Podle Poštovního almanachu vznikla poštovní 
stanice v Dobříši v roce 1833, podle dobříšské-
ho rodáka Ludvíka Kopáčka o dva roky později. 
Už roku 1825 byla dekretem dvorské komory 
ve Vídni propůjčena poštovní doprava majiteli 
panství Rudolfu, knížeti z Colloredo-Mannsfel-
du, jenž její stanici umístil právě v roce 1835 
do svého hostince „Na knížecí“ v čp. 78. Ve stej-
né době nebo jen o pár let později vznikla poš-
tovní stanice pro službu manipulační v  domě 
čp. 75 na náměstí (dnes asijská restaurace). 
Dne 1. května 1839 totiž nabyl účinnosti slu-
žební řád pro všechny poštovní stanice v mo-
narchii, který veškeré poštovní úkony dělil na 
službu manipulační neboli úřední a službu 
pojezdnou neboli přepravní. Do první skupi-
ny byly zahrnuty všechny výkony při přijímání 
a doručování dopisů a zásilek, včetně účtování 
poplatků. Do druhé skupiny patřily výkony při 
dopravě zásilek i cestujících. Vše nasvědču-

je tomu, že minimálně od roku 1840 v domě 
Františka Krásy čp. 75 sídlila poštovní stanice 
manipulační, zatímco v domě č. p. 78 sídlila 
poštovní stanice pojezdná.
Bylo tehdy obvyklé, že nestátní poštovní stanice 
sídlily v domě poštmistrově, stejně tak se úřad 
dědil z otce na syna. Takže někdy v  průběhu 
sedmdesátých let 19. století, v době zavedení 
telegrafu, se funkce poštmistra ujal Theodor Jan 
Krása, jenž zemřel v červenci 1897. Vdova (mi-
mochodem dcera tehdejšího starosty Leopolda 
Železného) další rok prodala poštovní koncesi 
a odstěhovala se z města. Od roku 1898 se tedy 
poštovní a telegrafní úřad přestěhoval na pro-
tější stranu náměstí do čp. 39 (dnes non-stop bar 
a  večerka), kde bydlela i  rodina nového pošt-
mistra pana Ryby. Ve stejné době se otevřela 
železnice z Dobříše do Prahy a to znamenalo 
postupný úpadek pro poštovní dostavníko-
vou dopravu, kterou od roku 1837 provozovala  

rodina Heinzova, jež si restauraci „Na knížecí“ 
pronajímala až do roku 1907.
Na delší dobu jediná pošta v čp. 39 vydržela 
až do konce druhé světové války, kdy se už 
zcela zestátněná pošta přestěhovala do roho-
vé budovy čp. 536 na náměstí Komenského, 
která dříve patřila židovské rodině Porgesů. 
Zde pošta sloužila svému účelu až do poloviny 
80. let, kdy hned za její budovou byla postave-
na pošta moderní, která převzala i stejné číslo 
popisné. Stará budova pošty se v roce 1988 
zbourala a  na jejím místě je dnes vodotrysk. 
V letech 1969 až 1982 existovala i druhá pošta 
naproti areálu Rukavičkářských závodů Dob-
říš, ale její jepičí život byl ukončen výstavbou 
administrativní budovy, pro kterou se vžil ná-
zev Pentagon.

PhDr. Jan Michl, Ph.D.
Muzeum města Dobříše

Zaměstnanci c. k. poštovního a telegrafního úřadu v Dobříši na snímku z roku 1902. 
Stojící zleva: Mochán Josef, Švagr Václav, Němec František, p. Balen, Marhula Josef. 

Uprostřed: p. Rybová, poštmistr Ryba, Bohutínská Marie. Spodní řada: Stibor Otakar, Ryba Gustav. 
Ležící mladíci se pyšní tehdy moderním bezdrátovým telegrafem

Poštmistr Theodor Jan Krása s rodinou 
kolem roku 1885

Poštovní úřad v domě čp. 75 
někdy kolem roku 1895

Poštovní a telegrafní úřad v domě čp. 39 pravděpodobně v roce 1933. 
V průjezdu pošty je nyní večerka, v kancelářích non-stop bar a herna
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Zprávy z 21. zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce schválilo:
– rozpočtové opatření č. 8/2021;
– Smlouvy o zřízení věcného břemene–služeb-

nosti č. IE–12–6008848/1 Stará Huť, ul. Knín-
ská, KNN od R46 do R1 mezi Obcí Stará Huť 
a společností ČEZ Distribuce, a. s. IČ 24729035, 
a č. IP–12–6017809/1 Stará Huť, NN pro parc. 
č. 87/9 mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ 
Distribuce, a. s. IČ 24729035.;

– Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. 
č.  387/75, ostatní plocha, manipulační plo-
cha, o výměře 107 m2;

– Kupní smlouvu na prodej pozemků parc. 
č. 78/2 zahrada, o výměře 212 m2, parc. č. 74/6, 
zahrada, o výměře 15 m2, parc. č. 838/20, ost. 
plocha, ost. komunikace, o výměře 87 m2 
a parc. č. 74/3, zahrada o výměře 24 m2 a koupi 
pozemku parc. č. 74/5, zahrada, o výměře 6 m2;

– v souladu s § 76 zákona o obcích č. 128/2000 
Sb. poskytnutí mimořádné odměny zastupiteli;

– omezení maximálního počtu 32 parcel pro 
výstavbu rodinných domů v lokalitě Stará Huť 
– východ;

– darovací smlouvy na finanční částku vždy 
ve výši 1 000 Kč u příležitosti narození dítěte 
mezi Obcí Stará Huť a rodiči narozených dětí;

Zastupitelstvo obce revokuje:
– usnesení č. 12/6/2019 ze dne 9. 9. 2019;

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informaci o rozpočtových opatřeních č. 6 

a 7/2021 schválených radou obce;

V Diskusi místostarostka obce informovala 
o plánovaném rušení vlakových spojů a dále in-
formovala o posílení autobusového spoje v ran-
ní špičce, kdy se děti dopravují do školy; 

Starosta obce informoval:
– o dodávce kompostérů a jakým způsobem 

bude řešeno jejich vydávání občanům; 
– o jednání s firmou Cetin, s. r. o. ohledně mo-

dernizace přenosu dat a s jejich pilotním pro-
jektem pro lokalitu Nad Strží;

– o obdržené stížnosti na dopravní situaci při 
vjezdu do obce od Mokrovrat. Obec Stará Huť 
požádá o změnu umístění značky začátek/
konec obce a zřízení přechodu pro chodce 
u autobusové zastávky;

– o opravách komunikací Pod Chotobuší a ces-
ty od nové zástavby Nad Strží k lokalitě Huť-
ské sosny;

– o potřebě opravy střech na obecních byto-
vých jednotkách, zatím se nedaří najít doda-
vatele opravy;

– paní Váňová informovala o stavu připravova-
né výstavy o historii obce v Památníku Karla 
Čapka;

– pan Březina upozornil na nepřehlednost a ne-
přiměřenou rychlost projíždějících aut v ulici 
Ke Strouze vzhledem k tomu, že se na komu-
nikaci často nacházejí děti;

– pan Řechka upozornil, že od 1. 1. 2021 vznikl 
portál Obecně závazných vyhlášek;

– pan Novák se dotázal, zda jsou únikové vý-
chody v nové mateřské školce řešeny v sou-
ladu s vyhláškou a dále zda kontejnery na 
tříděný odpad u bývalé prodejny budou pře-
místěny v souvislosti s demoličními pracemi 
v sousedním objektu. 
Odpověď starosty – únikové východy jsou 
v souladu s vyhláškou a kontejnery na tříděný 
odpad jsou na obecním pozemku, takže za-
tím přemístěny nebudou.

Kotlíková dotace
Vážení občané, 
od 1. září 2022 se nebudou moci provozovat 
kotle 1. a 2. emisní třídy, které znečišťují ovzduší  
podstatně více než modernější typy. Pokud ta-
kový kotel doma máte, bude možné žádat o do-
taci na výměnu za kotel na biomasu, elektrická 
a plynová tepelná čerpadla a také kondenzační 
plynové kotle. Příjem žádostí začne začátkem 
roku 2022. 
Město Dobříš, Odbor výstavby a životního pro-
středí, Vás zve na informační schůzku ohledně  
možností čerpání kotlíkových dotací a dotací 
v rámci programu Nová zelená úsporám.
Kde: Obecní úřad Stará Huť – klubovna
Kdy: 26. 10. 2021 od 12.30 do 15.30 hod.
Kontaktní osoba: Kateřina Kučerová, kucerova@
mestodobris.cz, tel.: 318 533 369.

Volby 2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky se konají v pátek 8. října 2021 
od 14 hod. do 22 hod. a v sobotu 9. října 2021 
od 8 hod. do 14 hod. ve volební místnosti  
v  budově Obecního úřadu, Karla Čapka 430, 
Stará Huť.

Blahopřání
V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum paní  
Božena Bálková a Stanislava Sochorová a páno-
vé Jiří Vitoň a Karel Růžička. 

Srdečně blahopřejeme!

Setkání jubilantů
Jako každý rok připravujeme na podzim, kon-
krétně v sobotu 2. října 2021 od 14.00 hod. 
slavnostní setkání jubilantů, kteří se v letošním 
roce dožívají životního jubilea 60, ve Staré Huti 
se narodili a strávili zde své mládí, ale také ty, 
kteří mají své kořeny jinde, ale Stará Huť se jim 
stala novým domovem a oni se stali našimi spo-
luobčany. Tentokrát se bude setkání týkat i jubi-
lantů loňských, kteří se setkat nemohli.

Kompostéry
Letos se podařilo konečně zajistit dotaci na po-
řízení 248 ks kompostérů pro obyvatele obce. 
Ve spolupráci s obcemi Rybníky a Borotice, pro 
dosažení lepšího bodového hodnocení žádosti, 
jsme získali dotaci ve výši 1 976 633 Kč, celkové 
náklady na pořízení byly 2 328 887 Kč. O vlastní 
zdroje se všechny obce podělily poměrnou část-
kou. Přestože se na kompostéry dlouho čekalo 
z důvodu velkého vytížení výrobců a dodavate-
lů, podařilo se větší část z nich již předat uživa-
telům. Uvidíme, jestli se díky tomu podaří snížit 
produkci bioodpadu, jehož likvidaci musí obec 
zajišťovat. 
Náhradní termín pro předání zbývajících je sta-
noven na sobotu 23. 10. 2021 v době od 9 do 
11 hod., Malostranská ulice, za bývalou hasičár-
nou. Nevyzvednuté kompostéry budou dále na-
bídnuty dalším žadatelům.

Na Obecním úřadu Stará Huť je možné provádět platby kartou.

Obecní knihovna ve Staré Huti 
obdržela velmi pěkný knižní dar 

Děkujeme panu Josefu Ladovi za krásné knihy, 
které napsal a ilustroval jeho dědeček. 
Darované knihy pro děti a mládež jsou k zapůj-
čení v knihovně. 

Týden knihoven 4.–10. 10. 
Začíná podzim a s ním i delší večery, kdy přijde 
vhod pěkná kniha.
Rádi přivítáme v naší knihovně nové čtenáře 
všech generací. 
V rámci „Týdne knihoven“ budou mít nově regis-
trovaní čtenáři prominutý poplatek na jeden rok. 
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Základní škola 
Milí čtenáři,
tak jsme úspěšně a vesele 
zahájili nový školní rok. Přiví-
tali jsme roztomilé prvňáčky, 

jejich novou paní učitelku a asistentku. Všichni 
jsme se do školy moc těšili.
Od 6. září 2021 žáci druhého a třetího ročníku 
budou jezdit na plavecký výcvik do Příbrami. 

A je hotovo!
Loňský a letošní roky se nesly ve znamení dal-
ších zásadních staveb v naší obci. Kabiny TJ byly 
svým charakterem vlastně snadné, i když i tady 
nastalo nespočet nečekaných komplikací. Ale 
stavělo se tzv. na zelené louce, jen bylo potře-
ba sem tam něco ubourat, podhrabat, prokopat 
a odstranit. 
Ihned po úspěšné kolaudaci, která proběhla 
v pátek 27. 8. 2021, jsme pro veřejnost připravili 
slavnostní Den otevřených dveří a ofi ciální zahá-
jení provozu.
Kabiny začaly s prvním zářijovým víkendem 
sloužit svému účelu. Přivítaly fotbalisty, kteří 
velkolepou výhrou 9:1 nad Boroticemi patřičně 
svérázně zahájili jejich provoz. Ani oddíl házené 
nezůstal pozadu a sezonu zahájil obrovským 
úspěchem starších žákyň, které vyhrály Mistrov-
ství ČR. Hrálo se sice mimo Starou Huť, ale spo-
jení tohoto úspěchu spolu s otevřením nových 
kabin se již nesmazatelně vepíše do starohuťské 
házenkářské historie.
Celkové náklady na výstavbu kabin činí bezmá-
la 15 mil. Kč. Jedná se jak o investice do vlastní 
stavby a projektové části, tak také do vybavení 
kabin, terénních úprav kolem, bouracích prací 
části starých kabin a oplocení.
Obec žádala prostřednictvím Národní sportovní 
agentury o dotaci, prozatím nebylo v dané věci 
rozhodnuto. 

O budově nové mateřské školy budeme hovořit 
spíše jako o areálu. Její výstavbou se naprosto 
změnil charakter pozemku a jeho okolí. Součástí 
výstavby byly i parkovací plochy, úprava zeleně, 
terénu. Dokončenou stavbu si mohli zájemci 
prohlédnout v rámci Dne otevřených dveří ješ-
tě před kolaudací. Zkušební provoz byl zahájen 
dva týdny před koncem prázdnin a kolaudace 
proběhla, jak jste byli informováni, 27. 8. 2021. 
Právě z důvodu dodržení hygienických podmí-
nek se neuskutečnilo již veřejné zahájení provo-
zu, ale pouze za účasti zastupitelů a zaměstnan-
ců Základní školy a mateřské školy Stará Huť. 
Náklady na stavbu činily 48 400 tis. Kč, z toho 
budou pokryty z dotace částkou 32 157 tis. Kč, 
a dále částečně z úvěru v předpokládané výši 
7 mil. Kč a zbytek z vlastních zdrojů obce ve výši 
9 243 tis. Kč.

Jakkoli to bylo pro tyto dva roky obrovské sous-
to, ne jen fi nanční, stále ještě zbyly prostředky 
a energie na úpravu povrchu účelové komuni-
kace, která měla zajistit bezpečný a především 
schůdný okruh kolem obce. Jedná se o spojku 
mezi Památníkem Karla Čapka k lokalitě Nad 
Strží přes křižovatku u borovic. Záměr je poně-
kud narušen řidiči, kteří tuto opravu využívají ke 
zkrácení cesty na Budínek a do Rybníků. Z toho 
důvodu, jak jinak, musí přijít restrikce v podobě 

zákazu vjezdu. Bohužel… Sítě silnic tím směrem 
je dostatečná. Avšak jen proto, že někteří nedo-
kážou respektovat také potřeby druhých, musí-
me volit toto plošné opatření. Věříme, že si tuto 
trasu oblíbíte ke svým procházkám, že ji ocení 
maminky s kočárky a cyklisté. Právě z toho dů-
vodu není žádoucí, aby se stala pouze zkratkou 
pro osobní vozy. Děkujeme za pochopení.

O tom, že naše obec slouží i širokému okolí prá-
vě v těch nejméně očekávaných záležitostech, 
svědčí i několik případů, kdy k nám obyvatelé 
okolních obcí dojíždí odložit jak tříděný, tak 
třeba i bioodpad. Každá obec nabízí možnost 
odložení všeho druhu odpadu. Ale jen proto, že 
jsme tak říkajíc „při cestě“, není důvod, abychom 
se stali skládkou pro všechny projíždějící. Věřte, 
že máme svých odpadů až dost. Děkujeme za 
pochopení a dodržování stanovených pravidel. 
S tím dodržováním pravidel to platí i pro oby-
vatele Staré Huti trvale i přechodně žijící a ná-
vštěvníky dlouhodobé i dočasné. 

Většina žáků plavat umí, ale je třeba se naučit 
správné styly.
8. září 2021 navštívili žáci pátého ročníku Pa-
mátník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, 
a to v den 180. výročí jeho narození. Žáci měli 
možnost si prohlédnout místo, kde slavný hu-
dební skladatel pobýval a napsal svou nejslav-
nější operu Rusalku. Nejen, že shlédli fi lmovou 
reportáž, ale mohli si relaxovat v zahradě pa-
mátníku, kde byly připraveny piknikové deky 

s občerstvením. Tento výlet se všem moc líbil.
29. a 30. září 2021 jsme se zapojili do Českého 
dne proti rakovině. Letos je již 25. ročník celoná-
rodní sbírky. Z důvodu epidemie Covid-19 byla 
sbírka přesunuta z května na září. Naši žáci vyra-
zí do ulic a budou nabízet kvítek měsíčku lékař-
ského, tentokrát se zelenou stužkou.
Všem čtenářům přejeme krásný, teplý a barevný 
podzim.

Dana Kunrtová

Poprvé ve sportovních kabinách

Ze slavnostního otevření areálu mateřské školy
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Zprávičky 
z mateřské 
školičky
Milí čtenáři,
po letních prázdninách, a u mnohých z nás i po 
dovolených, Vám opět přinášíme novinky z naší 
školky. Tentokrát už z té krásné, nové, červe-
nošedé budovy. Posledních 14 dní v srpnu se 
školka otevřela pro děti, které ji navštěvovaly 
v loňském školním roce. Předškoláčci si mohli 
ještě užít poslední chvíle ve školce, než nastoupí 
do školy. Dne 31. 8. školka pořádala Den otevře-
ných dveří pro rodiče a děti, které se chystaly 
poprvé do školky. Rodiče s dětmi měli možnost 
poznat nové prostředí, prohlédnout si místo, 
kde jejich ratolesti budou od září trávit svůj čas.
A 1. 9. to vypuklo. Školka přivítala nové i známé 
tváře. První dva týdny probíhaly ve třídě Sluní-
ček (třída úplně nejmenších) utíráním slziček, 
stýskáním po rodičích, ale také poznáváním 
svých nových paní učitelek a nových kamarádů. 
Počasí nám naštěstí stále přálo. Mohli jsme i na-
dále využívat hřiště s pískovištěm na Rafandě, 
zahradu a hřiště u školy. Nová školní zahrada za-

tím není pro děti přístupná, čeká na kolaudaci. 
Do třídy Srdíček (4–6leté děti) postoupily dě-
tičky ze Sluníček a přibylo několik nových ka-
marádů, nově se třída Sluníček naplnila čerstvě 
tříletými dětmi. Ve třídě Pastelek a dvě děti ze 
Srdíček už jsou velcí předškoláčci, kteří si již 
zdárně plní povinné předškolní vzdělávání, kte-
rým se připravují na školu. 
Mezi sebe jsme přivítaly dvě nové paní učitelky, 
které posílily třídu Srdíček a Pastelek.
Letos máme pro děti naplánováno mnoho vý-
letů do okolí, pozvaly jsme nové divadélka do 
školky, vždy s tématickou pohádkou. Doufejme, 

že nám letos vše vyjde podle našich plánů a žád-
ný Covid nám akce nezmaří jako loni.
Nesmíme zapomenout zmínit náš skvělý ne-
pedagogický personál, který nezůstal pozadu 
a před otevřením nové školky se na nový školní 
rok pilně připravoval. Ve své nové školní kuchyni 
a jídelně bylo hodně práce s úklidem a přípra-
vou všeho potřebného.
Děkujeme panu Petru Trojanovi ml., který v září 
do školky věnoval spoustu dětských časopisů, 
nových knih pro děti, ale také pro pedagogy. 
Velmi si toho vážíme. 

Kolektiv zaměstnanců MŠ

NOVÝ SMĚR

Tři ohlédnutí ze života 
Starohuťských hasičů
Ohlédnutí první – soutěž 
ve Staré Huti
Letošní soutěž jsme začali plánovat v období 
podstatného omezení společenského živo-
ta z  důvodu rozšíření koronaviru. Defi nitivně 
jsme se rozhodli soutěž uspořádat až v době 
rozvolňování. Datum jsme stanovili na 4. září 
na pláži rybníka Strž.
Přivítal nás krásný slunný den a krásné počasí 
vydrželo celý den. Nejdříve jsme museli posta-
vit zázemí včetně soutěžních drah. Po prezen-
taci a  společném nástupu na soutěž dětí od-
startoval soutěž náš moderátor Matěj Lopata 
a poté přivítal družstva starosta obce p. Petr 
Dragoun.
Pak již soutěž probíhala standardním způ-
sobem. Na startu bylo celkem 8 družstev, 
5 družstev mladších žáků a 3 družstva v kate-
gorii starších žáků. Náš sbor reprezentovala 
dvě družstva mladších žáků a umístila se na 
2. a  4.  místě. Na  1.  místě v kategorii mladších 

žáků skončilo družstvo SDH Skalice. V kategorii 
starších žáku se na 1. místě umístilo družstvo 
SDH Skalice st.
Odpolední závod dospělých byl odstartován 
krátce po 13. hodině. V tomto klání se naše 

družstvo žen umístilo na 3. místě a družstvo 
mužů na 2. místě.
Chtěl bych poděkovat Obecnímu úřadu Stará 
Huť za vstřícnost a všem členům realizačního 
týmu za perfektně odvedenou práci.
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Ohlédnutí druhé – soutěž  
v Libčicích
Soutěž „O putovní pohár starosty obce Libčice“ 
se uskutečnila 11. 9. 2021 na louce za Podhorec-
kými a my jsme se jí zúčastnili tak jako v před-
chozích letech. Kuriozitou této soutěže je pivní 
štafeta. V této specifické disciplíně se naše druž-
stvo žen umístilo na 3. místě a družstvo mužů na 
2. místě. V celkovém hodnocení skončilo druž-
stvo žen na 3. místě a družstvo mužů na 9. mís-
tě. Soutěže se zúčastnilo celkem 19 družstev, 
z toho 6 družstev žen a 13 družstev mužů.

Ohlédnutí třetí – účast na  
oslavách 125. let založení  
SDH V Moravské Nové Vsi 
Ve čtvrtek 24. 6. 2021 udeřilo tornádo v plné síle 
na jižní Moravě. Nejvíce postižená byla oblast 
v  okolí obce Hrušky a městyse Moravská Nová 
Ves. Výbor se promptně sešel hned v následují-
cím víkendu a jednomyslně odsouhlasil finanční 
pomoc přímo konkrétnímu hasičskému sboru 
a to SDH Moravské Nové Vsi. Následující týden 
se náš hospodář spojil se zástupcem uvedené-
ho sboru a pomoc byla ihned převedena na je-
jich účet.
Jaké bylo naše překvapení, když jsme koncem 
srpna obdrželi pozvánku na oslavu 125. výro-
čí založení SDH Moravská Nová Ves. Oslava se 
uskutečnila 18. září a my jsme se rozhodli, že na 
oslavu pojedeme. 

V sobotu ráno jsme vyjeli v počtu 8 lidí. Do cíle 
jsme dojeli po 10. hodině. Když jsme projížděli 
městysem na určené místo srazu, již jsme viděli 
na domech devastující účinky tornáda, hlavně 
na střechách a fasádách domů.
Den jsme započali na výstavě k výročí sboru, 
kde jsme obdrželi i instrukce k celému dni. Ná-
sledně jsme odvezli automobil ke škole, kde 
jsme přenocovali.
V 10 hodin začala dětská soutěž v TFA (z anglic-
kého Toughest Firefighter Alive – nejtvrdší hasič 
přežije). Během dne jsme zažili několik bezva 
setkání s hasiči z celé ČR. Nástup na pochod byl 
vyhlášen na 16. hodinu. Po nástupu jsme se vy-
dali do „vinařské ulice“, kde se odehrávaly další 
části oslav. Po příchodu k tribuně následovaly 
projevy starosty sboru, starosty a místostarosty 
městyse a dalších funkcionářů vyšších orgánů 
SHD. Zvláště dojemný byl projev starosty měs-
tyse, který kvůli dojetí ani nedořekl a ukončil ho 
bouřlivý potlesk. Poté byly jmenovány všechny 
sbory, které pomohly a to ať fyzickou pomocí 
nebo finanční. Poté následoval raut a volná zá-
bava pod korunami ořechů. Na závěr této oslavy 
rozzářil nebe nádherný ohňostroj.
V neděli ráno jsme zástupkyni sboru předali tě-
locvičnu v pořádku a vyrazili k domovu.
Tím skončila další nádherná akce našeho sboru. 
Pořádajícímu sboru patří obrovské poděkování 
za zajištění akce. Bylo vidět na jedné straně de-
vastující účinky přírodního živlu a zároveň ob-
rovskou solidaritu.

Josef Havelka,
 jednatel SDH Stará Huť 

Házená
Zveme všechny příznivce národní házené na 
další utkání oblastního přeboru. Doufejme, že na 
rozdíl od loňského podzimu letošní situace ko-
lem pandemie covidu 19 umožní sehrát všechny 
zápasy. Přijděte se podívat nejen na starší žákyně, 
mistryně republiky v letošním roce, ale i na utkání 
ostatních družstev našeho oddílu. O dalším vel-
kém úspěchu našich děvčat podrobně v samo-
statném článku Filipa Fišera. Aktuální informace 
o všech zápasech, výsledcích, trénincích a další 
činnosti oddílu najdete na webových stránkách 
oddílu www.starahut.mozello.cz.

Datum soupeř kategorie čas
2. 10. Modřany ženy    9.00
  st. žačky  10.15
  koeduci  11.20
  dorostenky A 12.25
  muži  13.40
  dorostenky B 14.55
  st. žáci  16.10
3. 10. Bakov ml. žáci  10.00 
  muži  11.00
  st. žáci  12.15
16. 10. Březno ml. žačky  10.00
  ženy  11.00
  st. žačky  12.15 
23. 10. Podlázky st. žáci  10.05
 Litvínov muži  11.00

Úspěch i ve vyšší kategorii – starší žákyně  
ze Staré Huti se staly Mistryněmi České republiky  
v národní házené pro rok 2021
Mistrovství starších žákyň se konalo letos ve 
východočeském Krčíně první zářijový víkend, 
a naše holky odjížděly s cílem a ambicemi bojo-
vat o medailové příčky.
Věděli jsme, že nás nečeká lehká práce. Na úspěch 
pomýšlela řada týmů, a tak jsme potřebovali po-
dat v každém zápase stoprocentní výkon.
Rozlosování turnaje bylo takové, že nás v pátek 
čekal jeden zápas, v sobotu dva a v neděli také 
dva zápasy.
Hned na začátek jsme vyfasovali družstvo do-
mácího Krčína. Úvodní utkání bývají často velmi 
ošidná. Proto jsme kladli děvčatům na srdce, aby 

byla hned od úvodního hvizdu maximálně kon-
centrovaná na svůj výkon. Věděli jsme přitom, 
že musíme podat velmi dobrý výkon, abychom 
měly šanci uspět. Do zápasu jsme vstupovali s ur-
čitou taktikou, která se dařila plnit takřka po ce-
lou dobu zápasu, a tak jsme do turnaje vstoupili 
velmi důležitým vítězstvím 17:10.
Druhý den čekal holky jako první zápas s Litví-
novem. Opět jsme apelovali na to, že musíme 
hrát svoji hru. Začít aktivně a důležitý bude 
vstup do zápasu. Po přesvědčivém výkonu jsme 
zvítězili 24:10. 

K odpolednímu utkání jsme nastupovali proti 
Humpolci, který do té doby podával skvělé výko-
ny a tak jsme měli před tímto zápasem patřičný 
respekt. 
Děvčata věděla, že pokud toto utkání zvlád-
nou, přiblíží se k medailovému umístění. První 
poločas byl nicméně z naší strany příliš ner-
vózní. Bohužel jsme se nevyvarovali laciných 
ztrát, některé míče jsme zbytečně vyhazovali.  
A k tomu hrál soupeř velmi dobře. Naštěstí jsme 
se před koncem poločasu oklepali a dotáhli ho 
do vedení 11:8. Věděli jsme, že musíme 2. poločas 
začít úplně jinak, chyběl nám pohyb, a větší důraz 
v koncovce. Za 2. poločas nicméně musíme děv-
čata pochválit. Vzala otěže utkání do svých rukou 
a aktivní hrou, dobrou koncovkou a  především 
zlepšenou obranou nakonec odskočila. Závěr už 
jsme si pohlídali a dovedli k vítězství 21:11. 
V neděli nás čekaly zápasy o medaile. K prvnímu 
rannímu utkání jsme nastoupili proti Studénce. 
Bohužel se dostavila na začátku utkání nervozita 
z veledůležitého zápasu. Byli jsme hodně nepřes-
ní, ztráceli jsme spoustu balonů už v přechodové 
fázi. Musím však pochválit i soupeře, který proti 
nám hrál velmi dobře. Nakonec jsme silou vůle 
a  obrovského odhodlání dotáhli zápas do ví-
tězství 19:12 a věděli jsme, že nám v posledním 
utkání stačí remíza k zisku zlaté medaile.
Čekal nás náš velký rival z Nezvěstic. A byla to 
opravdová bitva se vším všudy ve vynikající at-
mosféře. Soupeř po celou dobu turnaje, stejně 
jako my, neztratil ani bod. A věděli jsme, že pře-
devším musíme eliminovat jeho útočnou sílu, 
abychom měli šanci na vytoužený výsledek. 
Holky plnily po celý zápas předem stanovenou 
taktiku, v obraně jsme nenechávali soupeři ani 
centimetr zadarmo. 

pokračování na straně 28
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Pohár mladších žáků v Ejpovicích
O týden dříve, než se konalo mistrovství starších žákyň, proběhl boj o Pohár 
České republiky mladších žáků. Toho se účastní týmy, které se umístily na 
stříbrných pozicích v oblastních kolech. 
V pátek odehráli kluci dva zápasy, a to se Sokolem Svinov s těsnou pro-
hrou 13:15. A následně s Baníkem Most, kdy vyhráli výrazně 13:5.
Druhý den odehráli zápasy s TJ Litohlavy prohrou téměř smolnou 12:13, 
Drakenem Brno 7:12 a místní TJ Ejpovice 9:11. 
Své páté místo si vybojovali v neděli výhrou 16:10 nad Sokolem Krčín.
Protože to bylo první republikové klání mladších žáků, jedná se o velký 
úspěch. Pokud se podaří doplnit kádr chlapců, mají do budoucna velký 
potenciál.

Kopaná – zápasy hrané ve Staré Huti
Datum Čas Hosté Soutěž
2. 10. 2021  13.30 TJ Sokol Pičín z.s. OP mladší žáci
2. 10. 2021  16.00 TJ Prostřední Lhota III. třída sk. B
3. 10. 2021  10.00 TJ Sokol Daleké Dušníky z. s. OP mladší příp. sk. B
23. 10. 2021  11.30 FC Višňová OP mladší žáci
23. 10. 2021  14.00 TJ Zduchovice, z.s. III. třída sk. B
28. 10. 2021  11.30 TJ Sokol Daleké Dušníky z. s. OP mladší žáci
6. 11. 2021  11.30 Bohutín/ Podlesí OP mladší žáci
6. 11. 2021  14.00 TJ Sokol Sedlec-Prčice B, z. s. III. třída sk. B

pokračování ze strany 27
Zachytala nám skvěle brankářka  
a v útočné fázi jsme byli tentokrát 
velmi přesní. Vyvarovali jsme se na 
rozdíl od předchozích zápasů laci-
ných ztrát uprostřed hřiště. Děv-
čata chodila do rychlých kontrů, 
která úspěšně zakončovala. Opět 
musíme pochválit i soupeře, kte-
rý se ve 2. poločase ještě vzcho-
pil a  stáhnul naše vedení na roz-
díl tří branek. Nicméně v  hodně 
emotivním závěru jsme nakonec 
uhráli potřebný výsledek k zisku 
mistrovského titulu a vyhráli jsme 
14:9.
Děvčatům patří obrovské poděko-
vání za předvedený výkon a jsme 

moc rádi, že jsme opět mistrovský 
pohár mohli přivést do Staré Hutě. 
V závěrečném ceremoniálu, kdy 
jsme si došli pro zlaté medaile, 
byla ještě naše Barbora Musilová 
vyhlášena druhou nejlepší bran-
kářkou turnaje, Lucie Kašpárková 
byla vyhlášena druhou nejlepší 
obránkyní turnaje, a Adéla Net-
scherová byla vyhlášena druhou 
nejlepší útočnicí a druhou nejlepší 
střelkyní tohoto turnaje. Nejuži-
tečnější hráčkou našeho družstva 
byla vyhlášena útočnice Justýna 
Sedláková. Samozřejmě všem hol-
kám gratulujeme i k individuální-
mu ocenění. Na závěr už tradičně 
chceme poděkovat všem našim 

příznivcům, kteří fandili přímo 
v Krčíně, všem, kteří fandili na dál-
ku, a samozřejmě všem rodičům, 
kteří vytvořili báječnou atmosfé-
ru. Moc děkujeme a budeme se 

těšit na další akce a budeme dě-
lat všechno proto, abychom Vám 
znovu udělali radost. Čekají nás 
další výzvy a další mety. Dáme do 
toho 100 %. ff

Zasloužené ocenění Jiřího Peška
O víkendu 18.–19. září se v Rokytnici u Přerova odehrávala mezizemská 
utkání juniorských výběrů a  také v dospělé kategorii. Přinášíme nejzají-
mavější výsledky z tohoto víkendového podniku, které se významně týkají 
našeho hráče a trenéra.
Tým Čech pod vedením trenéra Jiřího Peška vyhrál nad Moravou 16:14.
V zápase legend v Nelešovicích sehrály týmy Morava–Čechy remízu 17:17, 
kdy za výběr Čech přispěl Jiří Pešek 7 góly. 
Cenu pro Osobnost desetiletí dle diváckých hlasů získal v kategorii muži 
Jiří Pešek, m.n.h. 
Záznam z tohoto víkendu bude vysílán Českou televizí ještě v září, ale v ar-
chivu ČT si je budete moci kdykoli přehrát. Odkaz nabídneme na FB obce 
Stará Huť a webových stránkách obce i oddílu národní házené.

ff

Postrádáte nějaké informace ve zpravodaji Nový směr?  
Kontaktujte nás. 

Obec Stará Huť, Karla Čapka 430  
262 02 Stará Huť  

tel.: 318 522 269, www.starahut.eu

Tým Čech

Tým legend na turnaji v Rokytnici

Úspěch i ve vyšší kategorii...





Hledáme sestřičky se zájmem o neonatologii. 
Přijmeme všeobecné sestry, porodní asistentky 
a praktické sestry
Nemocnice Hořovice je více než běžnou nemocnicí 

regionálního typu. Nabízí širokou škálu ambulancí 

a poraden navazujících na jednotlivá lůžková oddělení. 

Specializované zdravotní služby poskytuje nad rámec 

základních medicínských oborů pacientům z celého 

Česka.

Naše nemocnice je součástí holdingu AKESO, jednoho 

z předních poskytovatelů zdravotní péče v Česku. AKESO 

provozuje kromě Nemocnice Hořovice i Diagnostické 

centrum Nemocnice Hořovice v Praze, Rehabilitační 

nemocnici Beroun a Onkologické a radiologické centrum 

Multiscan. Vedle těchto zařízení patří do skupiny i další 

ambulance, lékárny a stavební divize.

Naše motto „Zdraví člověka. Lidskost. Vstřícnost.“ 

sdružuje hodnoty, kterých se v našich zařízeních držíme. 

Společně tak posouváme zdravotnictví na vyšší úroveň.

Přidejte se k nám.

NA CO SE U NÁS MŮŽETE TĚŠIT
Budete pracovat v moderním prostředí. K dispozici vám budou špičkové technologie a tým zkušených lékařů 
a zdravotníků naší nemocnice. Ve své práci budete mít rovněž možnost uplatnit inovativní postupy.

KDE BUDETE PRACOVAT
V Nemocnici Hořovice.

CO OD VÁS POŽADUJEME
Odbornou způsobilost k výkonu povolání, zdravotní způsobilost a bezúhonnost. Zároveň očekáváme pečlivost, 
spolehlivost, dobré komunikační schopnosti a chuť nadále se rozvíjet. Uvítáme specializaci v oboru dětská sestra. 

Přátelský kolektiv je naší prioritou a věříme, že se rádi stanete jeho součástí.

CO VÁM DÁLE NABÍZÍME
Vaše finanční ohodnocení s vámi probereme na osobní schůzce. Navíc nabízíme benefity, které po dohodě ještě 

upravíme přímo na míru:

nové zaměstnanecké byty prémiové kvality 

i s vybavením

náborový příspěvek 20 000 Kč

přístup k nadstandardní zdravotní péči 

i pro vaše rodinné příslušníky

5 týdnů dovolené

dětská skupina NEMO a příměstské tábory

celoživotní vzdělávání

možnost zkráceného úvazku

a mnohem více

@akesoholding

@akesoholding

personalni@akesoholding.cz

nemocnice-horovice.cz  

Zdraví člověka. 
Lidskost. 
Vstřícnost.



"Nejkrásnější je, když jde dítě domů," 
říká primářka novorozeneckého oddělení 
MUDr. Milena Dokoupilová
Primářka Milena Dokoupilová si v Nemocnici Hořovice splnila sen – vybudovala tady špičkovou neonatologii, 
kde se do péče o předčasně narozené děti zapojují i jejich rodiče. A i po 28 letech kariéry přiznává: ”Dodnes 
se u každého miminka dojímám a bojím se o něj.“

začátek je pro něj hrozně důležitý. Ale 

také víte, že to většinou nemůžete moc 

ovlivnit. Proto jsou tak nutné diskuze 

mezi porodníkem a neonatologem, kdy 

řešíme, jestli je dítěti ještě dobře v břiše 

matky, nebo by mu bylo lépe už venku.

CO JE PRO VÁS NA TÉ PRÁCI 
NEJKRÁSNĚJŠÍ?
To, když jde dítě domů. Asi mám víc 

emocí, když jdou děti domů, než když se 

narodí. Na začátku mi spíš běhá hlavou, 

co všechno musíme udělat, na co nesmí-

me zapomenout. Myšlenky sviští, tak to 

prostě je. Ale když jde miminko domů, 

řeknete si: Jo, to se povedlo.

JAKOU MÁTE V HOŘOVICÍCH U 
PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ 
ÚSPĚŠNOST?
Když to řeknu jednoduše, děti, o které 

se tady staráme, děti nad 30. týden tě-

hotenství, nemají důvod umírat. Ale um-

řít samozřejmě mohou i ony, na infekci 

nebo na nějakou vrozenou vývojovou 

vadu. V tomto je péče o středně nezralé 

děti hezká, protože těch smutných oka-

mžiků je minimálně.

TÍM SE DOSTÁVÁME K ODLIŠNOSTI 
HOŘOVICKÉ NEONATOLOGIE – OD 
PRVNÍ CHVÍLE ZAPOJUJETE DO PÉČE 
O MIMINKA I JEJICH MATKY MNOHEM 
VÍC, NEŽ JE OBVYKLÉ. PROČ?
Vždy pro mě byla důležitá nejen péče 

o děti, ale také o jejich rodiče. Ke kaž-

dému dítěti patří maminka, která také 

potřebuje péči, ne lékařskou, ale čas-

to více psychologickou. Takhle jsem to 

měla vždycky, nikdo mě k tomu nevedl, 

ale nějak to vyplynulo. Už když jsem za-

čínala U Apolináře, tak jsem neustále se-

děla na zemi u inkubátorů a povídala si 

s matkami, které klokánkovaly svoje mi-

niaturní děti. Mluvily jsme nejen o jejich 

dětech, ale i tak normálně, o životě. Sna-

žím se, aby si maminky co nejdříve na 

miminko sáhly, přestaly se ho bát, začaly 

mu měřit teplotu, přebalovat. Nevyne-

cháváme ani tatínky, i když ti s námi ob-

čas diskutují. Nikdy jsem nebyla takový 

ten vědecký typ lékaře, a proto spíš píšu 

knížky pro maminky, protože si myslím, 

že to ocení a že je to potřeba. Současný 

trend neoddělovat matku a nezralé dítě 

se k mému celoživotnímu přesvědčení 

čím dál tím více přibližuje.

VAŠE ODDĚLENÍ NEVYPADÁ 
STANDARDNĚ, SPÍŠ NEŽ 
V NEMOCNICI SI U VÁS ČLOVĚK 
PŘIJDE JAKO V ÚTULNÉM HOTELU.
ČÍ TO BYL NÁPAD?
Můj. Splnil se mi tady velký sen, ale 

všechno bylo možné jen díky panu ma-

jiteli, který mě v mé myšlence podpořil. 

Sám má novorozence velmi rád. Na pro-

jektu jsem si nechala vyznačit jen nosné 

zdi a pak už jsem jen malovala a malo-

vala, skoro rok. Vzniklo mnoho variant, 

ta současná je 52. Hrozně mě bavilo 

logicky vymýšlet, kde bude jaká zásuv-

ka, vypínač, zeď, dveře. Potřeby pro no-

vorozence jsou specifické, spousta věcí 

se speciálně vyráběla. Moje malování 

pak architekt překresloval do projektů. 

A jakmile byly hotové dispozice, při-
šla řada na design.
 
JENŽE VY JSTE NECHTĚLA, 
ABY TO VYPADALO JAKO V 
NEMOCNICI.
Přesně. Paní designérka ode mě dostala 

zcela jednoduché zadání: Chtěla bych 

z toho takový velký obývák, kde to ne-

bude vypadat jako v nemocnici. Myslím, 

že moji představu splnila nad očekávání. 

Jsou věci, které nezměníte – dítě se na-

rodí, bude mít nějaké problémy a máma 

tady s ním bude muset být. Můžete ale 

změnit, že se bude cítit trochu líp, když 

to kolem ní bude pěkné, útulné. 

A to se povedlo.

O předčasně narozená, odborně řečeno 

nezralá miminka se stará už téměř tři 

desetiletí. Začínala v pražské porodnici 

U Apolináře a posledních 10 let pokra-

čuje ve své práci v hořovické nemocnici, 

která se i díky ní stala jednou z nejpopu-

lárnějších porodnic v kraji.

 

Hořovice patří mezi 25 špičkových cen-

ter v Česku, která se umějí postarat 

o předčasně narozené děti (tedy před 

37. týdnem těhotenství), konkrétně tady 

se starají o novorozence od 32. týdne tě-

hotenství, v některých případech dokon-

ce od 30. týdne. Ročně se tu narodí přes 

1 700 dětí, z nichž zhruba 250 potřebuje 

péči na jednotce intenzivní péče.

ŘÍKÁ SE, ŽE POROD JE ZÁZRAK, VY 
JSTE ALE ČASTO I U PORODŮ, KDY 
SE DĚTI RODÍ VE CHVÍLI, KDY BY SE 
RODIT NEMĚLY. JE TO I PAK PRO 
VÁS POŘÁD ZÁZRAK, NEBO UŽ 
SPÍŠ PŘEVLÁDAJÍ OBAVY?
Řekla bych, že jsem spíš plná očekává

ní. Vždycky chcete, aby se dítě narodi-

lo v co možná nejlepším stavu, protože 

MUDr. Milena Dokoupilová
primářka novorozeneckého oddělení
Nemocnice Hořovice



HLEDÁME 
OBSLUHU SILNIČNÍ FRÉZY

Přijmeme pracovníka na obsluhu silniční frézy. 
Požadujeme spolehlivost, pracovitost, exibilitu. 

Nabízíme dobré pracovní ohodnocení.

Kontaktní osoba: František Šlehofer, 
tel.: 608 310 685, e-mail: slehofer@slehofer.eu

Stavební společnost Šlehofer s.r.o. 
Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5

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

www.mojeprazirna.cz

S PEPOU
MATEMATIKA

Doučování ZŠ, SŠ a VŠ matematiky
Příprava na maturitu, přijímací zkoušky na SŠ a VŠ 
Individuální konzultace dle potřeby žáka či studenta
Matematické semináře 

Více na: www.matematika-s-pepou.cz
Kontakt: Dr. Josef Prachař, telefon: 725 878 730
E-mail: prachar@prospeko.cz





Přijmeme řidiče skupiny C. 
Požadujeme spolehlivost, pracovitost, exibilitu. 

Nabízíme dobré pracovní ohodnocení.

HLEDÁME 
ŘIDIČE SKUPINY C 

Stavební společnost Šlehofer s.r.o. 
Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5

Kontaktní osoba: František Šlehofer, 
tel.: 608 310 685, e-mail: slehofer@slehofer.eu
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