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Starostovo šťastné stáří
Listopadové číslo Dobříšských listů věnujeme 
seniorům z našeho města, a tak se i já v prv-
ních řádcích svého měsíčního slova budu vě-
novat právě tématu stáří… Všichni stárneme. 
Průměrný věk se v České republice za posled-
ních 20 let zvýšil o 4,3 roku. Naděje dožití, tedy 
věk, kdy si podle statistiky pro nás přijde dáma 
s kosou, je u mužů 76,2 let a u žen 82,1. Výhled 
mužů je tedy poněkud méně optimistický než 
u žen. Něco děláme jinak a neprospívá nám to. 
Před  pár lety jsem překročil padesátku, takže 
moje baterka života ukazuje 32 %. I můj pohled 
na stáří se v čase mění. V pubertě mi každý nad 
20 let přišel starý, dnes mi „mladý“ přijde i kole-
ga, kterému je třicet. I v Dobříši máme stále ros-
toucí skupinu seniorů, našich dědečků, babiček 
anebo neznámých lidí. Řada z nich se narodila 
ještě před válkou, takže mají spousty pestrých 
zážitků. Známe je? Mnoho z „našich“ seniorů se 
těší dobrému zdraví a bystré mysli. Můžeme jim 
jen přát, aby jim to vydrželo co nejdéle. A nám 
ostatním přeji, abychom dokázali stárnout 
s nadhledem a udrželi si optimismus.
A nyní k tomu, co se děje ve městě. Práce na 
Pražské jdou do finále. Na začátku listopadu 

bychom měli vidět světlo z nových lamp a se-
maforů a slyšet hukot finišerů při pokládce as-
faltu v poslední etapě. Až do začátku prosince 
budeme poslouchat kladívka při pokládce dlaž-
by na obou stranách ulice. Mříže, které podle 
projektu mají být osazeny kolem stromů, mají 

termín dodání až na jaře 2022, takže přes zimu 
budou kořeny stromů zakryty kůrou a mříže bu-
dou osazeny až na jaře. Bude to ještě hektické. 
Venkovní činnosti budou záviset na počasí, ale 
na Mikuláše už bychom měli mít hlavní práce 
z  většiny hotové, včetně osazení vodicích linií 
pro slepce a nových laviček. Do konce listopadu 
by také měla být dokončena rekonstrukce Bře-
zové ulice, takže autobusy se budou moci vrátit 
na své původní trasy.
V říjnu probíhala podzimní výsadba stromů, 
keřů a květin. Jak se to povedlo, uvidíme na jaře. 
Také proběhl velký úklid na hřbitově včetně 
odvozu nepořádku za hřbitovní zdí, tak aby na 
Svátek zesnulých bylo vše připravené pro dů-
stojnou vzpomínku na naše blízké. V listopadu 
nás také čeká svátek Dne boje za svobodu a de-
mokracii. Pokud máte zájem si tyto historické 
události připomenout a popovídat si o význa-
mu svobody a občanské společnosti, zvu vás na 
setkání před radnicí 17. 11. 2021 v symbolickém 
čase 17:11.
Zloba, závist, zášť ať už pominou.

Pavel Svoboda, starosta

Oproti roku 2021 se jedná o tyto hlavní změny: 
1) Redukce dotačních programů – po vyhod-

nocení všech žádostí pro rok 2021 byly na 
návrh komise pro dotační řízení ponechány 
program 1 (sport a tělovýchova) a program 2 
(kultura a umění) ve stávajícím modelu 
a program 4 (volný čas se zaměřením zejmé-
na na prevenci kriminality a protidrogové 
aktivity) byl sloučen s programem 3 (výcho-
va a vzdělávání), neboť je cílem podporo-
vat projekty v oblasti výchovy a vzdělávání 
coby volnočasové (tedy mimoškolní) aktivi-
ty, a  není tedy zvláštní důvod pro existenci 
dvou samostatných programů. 

2) Vyčleněna zvlášť (mimo dotační řízení) 
byla podpora jednotlivců – v roce 2022 
bude probíhat podpora jednotlivců (nepod-
nikajících fyzických osob) formou individuál-
ních dotací nebo darů (sponzoring). 

3) Zvýšení přídělu do dotačního fondu – 
s ohledem na propad rozpočtu města v roce 
2020 (covid-19) a vzhledem k objemu opráv-
něných nároků (tzn. již po vyhodnocení 
žádostí) pro rok 2021 ve výši cca 3,9 mil. Kč 
(avšak byly rozděleny jen 3 mil. Kč) byl na 
návrh komise zvýšen příděl do dotačního 
fondu z 1,6 % na 2,0 %. Jedná se o navýšení 
o 708 479 Kč. Celkově bude v roce 2022 včet-
ně zůstatku fondu z minulých let rozdělová-
na částka 3 718 962 Kč. 

4) Alokace finančních prostředků v jednotli-
vých programech – na základě doporučení 
komise bylo schváleno následující rozdělení 
dotačního fondu do jednotlivých programů: 
• Program 1 (sport a tělovýchova): 67 % 
 (tj. 2 491 705 Kč)

• Program 2 (kultura a umění): 12 % 
 (tj. 446 275 Kč)
• Program 3 (volnočasové aktivity): 21 % 
 (tj. 780 982 Kč)

5) Maximální počet žádostí od jednoho ža-
datele a druh aktivity – pro rok 2022 byla 
schválena možnost podat do celého do-
tačního řízení max. 2 žádosti (bez ohledu 
na druh programu). Dotaci je možno žádat 
na tyto dvě aktivity: „činnost“ a „projekty“, 
v rámci kterých lze podpořit i akce či cyklus 
akcí. 

6) Hodnoticí kritéria a přepočítávací tabul-
ky – na návrh komise bylo schváleno rov-
noměrnější rozdělení bodů, jakož i úprava 
jednotlivých kritérií, aby lépe odpovídala 
zamýšlenému účelu podpory. V závislosti na 
maximálním možném počtu získaných bodů 
byly upraveny i přepočítávací tabulky s tím, 
že kvalitní projekty budou plně podpořeny, 
i když nezískají maximum bodů, a naopak 
nekvalitní projekty podpořeny nebudou 
(nutno bude získat alespoň cca 35 % bodů 
z celkového počtu). 

7) Ostatní – dále byla aktualizována většina 
vzorů a formulářů (zejména žádost o dotaci, 
vzor vyúčtování, návrh veřejnoprávní smlou-
vy). Pro ulehčení práce žadatelů byly vytvo-
řeny další dokumenty – zejména průvodce 
(manuál) pro žadatele o dotaci. Dále byl 
připraven průvodce vyúčtováním a byla vy-
tvořena osnova struktury závěrečné zprávy. 
Všechny relevantní změny byly promítnuty 
jak do směrnice č. 8/2020, o zásadách pro 
poskytování finančních prostředků z rozpoč-
tu města Dobříše, tak směrnice č. 9/2020, 

o postupu při poskytování dotací z rozpočtu 
města Dobříše.

Více na www.mestodobris.cz.

Příjem žádosti na podatelně Městského úřadu 
Dobříš (osobní předání, zaslání poštou, pro-
střednictvím datové schránky, e-mailem s elek-
tronickým podpisem) probíhá od 1. 11. 2021 
do 1. 12. 2021. Hodnocení a návrh na přidělení 
dotace proběhne na základě doporučení ko-
mise během prosince 2021 a ledna 2022. Roz-
hodnutí o přidělení dotace radou města a ná-
sledně zastupitelstvem města je plánováno na 
únor 2022.
Věříme, že aktualizovaná pravidla pro přidělo-
vání dotací z rozpočtu města Dobříše budou 
přehlednější a nastavená hodnoticí kritéria 
přinesou spravedlivější systém rozdělování 
dotací.
I tentokrát se těšíme na nové zajímavé aktivity, 
které život v Dobříši zpestří. 

Dagmar Mášová, místostarostka  
a předsedkyně komise pro dotační řízení

Jan Horník, tajemník úřadu 

Žádosti o dotace z rozpočtu města na rok 2022  
se podávají od 1. 11. do 1. 12. 2021
Zastupitelstvo města Dobříše na svém zasedání konaném dne 9. 9. 2021 schválilo aktualizovaná 
pravidla pro přidělování dotací (dříve grantů) z rozpočtu města Dobříše. V termínu od 1. 11. do 1. 12. 
2021 je možno podávat žádosti na předepsaném formuláři. Vše na www.mestodobris.cz v sekci  
„Občan a úřad“ – „Dotace poskytované městem Dobříš“. 

Listopadové zasedání  
Zastupitelstva města Dobříše:
Zveme vás na veřejné jednání zastupitelstva 
města, které se uskuteční ve čtvrtek 11. 11. 
2021 od 17.00 v sále kulturního domu nebo 
online.
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Na oddělení působí celkem 3 zaměstnankyně. 
Současný název (dříve odbor kancelář města) 
již lépe vystihuje jeho pracovní náplň. Od roku 
2012 je vedoucí tohoto oddělení Mgr. Bc. Marti-
na Hrdličková.
Oddělení se zabývá zejména činnostmi právní-
mi, majetkoprávními, administrativní správou 
bytového hospodářství, nebytových prostor 
a pozemkového fondu města, dále administra-
tivou v rámci schůzí rady města a zasedání za-
stupitelstva města. Jedná se především z velké 
většiny o činnosti samosprávné (koupě, pro-
deje, pronájmy, výpůjčky movitých a nemovi-

tých věcí, věcná břemena, správu pohledávek 
města  atd.), nicméně oddělení vykonává i čin-
nosti spojené s výkonem státní správy (např. 
legalizace, vidimace a autorizovaná konverze, 
poskytování informací dle zvláštního právního 
předpisu  aj.). Oddělení poskytuje servisní čin-
nosti napříč celým úřadem ostatním odborům 
a oddělením, dále příspěvkovým organizacím 
města a městským společnostem, ale i ostatním 
obcím v regionu Dobříšska.
Vedoucí oddělení poskytuje městu zejména 
právní službu, právní zastoupení před soudy 
a  správními orgány, právní stanoviska, legisla-

Provoz dopravního hřiště ukončen
Mobilní dopravní hřiště umístěné v areálu zimního stadionu bylo pro le-
tošní rok již uklizeno, aby mohly začít přípravy ledové plochy na zimní 
období. V provozu bude opět přibližně od dubna 2022.
Dopravní hřiště v rámci výuky navštívilo celkem 430 dětí. Návštěvu do-
pravního hřiště s přednáškou strážníka MP Dobříš pana Petáka, kterému 
patří velké poděkování, realizovali převážně žáci 3., 4. a 5. tříd z 1. a 2. ZŠ 
Dobříš, ZŠ Lidická, ZŠ Trnka, ZŠ Nová Ves p. Pleší, ZŠ Stará Huť a v nepo-
slední řadě také předškoláci ze 4. MŠ Dobříš a MŠ Rosovice.
Děti mohly navštívit hřiště také s rodiči, této možnosti využilo 33 rodičů 
s dětmi.
Budeme se těšit na děti opět na jaře.

Mgr. Eva Přibylová, manažerka prevence kriminality

Představujeme vám Městský úřad Dobříš  
– oddělení administrativně právní
Milí čtenáři Dobříšských listů,
jsme na konci našeho desetidílného seriálu, ve kterém jsme vám představovali práci jednotlivých 
odborů a oddělení Městského úřadu v Dobříši. V listopadových Dobříšských listech vám představu-
jeme práci oddělení administrativně právního. 

tivní činnost, vypořádání majetkových vztahů, 
vymáhání pohledávek a další administrativní 
činnosti. 
Paní Ivana Klánová zajišťuje mimo jiné eviden-
ci smluv, agendy schůzí rady města, zasedání 
zastupitelstva města a výborů zastupitelstva 
a  s  tím související administrativní činnosti. Pů-
sobí také jako zapisovatelka zápisů ze zasedání 
zastupitelstva města.
Paní Stanislava Skalická se zabývá zejména 
agendou správy bytového hospodářství. V rám-
ci této agendy vykonává převážně administra-
tivní činnosti (zejména roční vyúčtování, před-
pisy záloh a nájemného, kontrolu úhrad aj.). 
Co je na práci v administrativně právním oddě-
lení městského úřadu nejzajímavější, prozrazuje 
jeho vedoucí: „Z mého úhlu pohledu je nejzajíma-
vější různorodost a pestrost činností a jedinečnost 
nacházení řešení.“

Kancelář administrativně právního odděle-
ní najdete přímo v přízemí budovy radnice 
na adrese Mírové náměstí čp. 119.

Naším seriálem o Městském úřadu v Dobříši 
jsme se vám snažili přiblížit práci jednotlivých 
odborů a oddělení. Věříme, že jsme vám tak po-
mohli se třeba i zorientovat v chodu celého úřa-
du a zařadit si některé tváře, které možná běžně 
potkáváte, když jdete po ulici města. Hlavním 
úkolem však bylo představit vám úředníky jako 
lidi, kteří stejně jako většina z vás chodí do prá-
ce, kterou mají rádi a která je někdy méně a jin-
dy více náročná. 
Bohužel, ne vždy, i když by si to jistě přáli, 
mohou zaměstnanci městského úřadu splnit 
všechna vaše přání a požadavky. Mohou jed-
nat pouze v  rámci svých možností omezených 
legislativními předpisy. Jednejme proto všichni 
slušně, klidně, s ohleduplností i pochopením 
a neočekávejme toto chování pouze od zaměst-
nanců úřadu. 

Zpracovala DH
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řekl: „Jsem rád, že se nám povedlo multifunkč-
ní sportovní areál zrekonstruovat a poskytnout 
tak potřebný prostor nejen pro školy, ale i další 
sportovní organizace v našem městě a veřejnost.  
Věřím, že v návaznosti na tuto modernizaci se 
nám povede následně realizovat vybudování dal-
ších přilehlých menších sportovišť na basketbal, 
volejbal a jiné míčové sporty.“ Rok se s rokem se-
šel a vedení města se opravdu povedlo zmoder-
nizovat i další hřiště ve sportovním areálu mezi 
základními školami a gymnáziem. 

V rámci navazující modernizace sportovního 
areálu v Dobříši byly vyměněny povrchy i na 
dalších přilehlých hřištích
V tomto roce bylo na rekonstrukci multifunkč-
ního areálu navázáno opravou dalších hřišť ve 
sportovním areálu mezi školami. Výměny spor-
tovních povrchů se nyní dočkalo hřiště na bas-
ketbal a volejbal.
Realizace stavebních prací probíhala v době 
letních prázdnin, ale s ohledem na problémy 
s dodávkou sportovních povrchů z Velké Britá-
nie se dokončovací práce protáhly až do konce 
září 2021.
Bližší informace k rekonstrukci hřišť uvádí město 
Dobříš na svých webových stránkách: „Moderni-
zované povrchy jsou certifikovány Evropskou unií. 
Pro hřiště na volejbal byl instalován vpichovaný 
umělý venkovní polypropylénový smyčkový teni-
sový a víceúčelový sportovní koberec s certifikací 
pro tenis ITF-3 a pro hřiště na basketbal je použi-
tý povrch modulový venkovní polypropylénový.  
Povrch je vyroben ze 100 % recyklovatelného 
UV  stabilizovaného polypropylénu. Povrch je 
schválen dle EN 14877 a je certifikován na základní 
míčové sporty basketbal, házená, volejbal, tenis aj.“

Projekt byl podpořen z Národních dotací MMR 
z výzvy Podpora regionů 2021. Celkové náklady 
akce činily 1,3 mil. Kč a dotace byla poskytnuta 
ve výši 900 tis. Kč.

Místostarosta Tomáš Vokurka k velké rekon-
strukci a modernizaci sportovního areálu mezi 
školami dodává: „Těší mě, že jsme bezezbytku 
zvládli splnit náš závazek a kompletně opravili dů-
ležitá sportoviště ve školním areálu. Především děti 
a mládež mají tak možnost sportovat prakticky na 
těch nejmodernějších površích, jaké jsou aktuálně 
dostupné. V celém areálu tak došlo z pohledu kva-
lity k obrovskému posunu. Podpora aktivního po-
hybu a sportování musí zůstat v tvrdé konkurenci 
multimediálních lákadel naší prioritou.“

Zpracovala DH
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V novém školním roce mohou děti z 1. ZŠ a 2. ZŠ 
Dobříš, gymnázia a ze sportovních kroužků vyu-
žívat nově zmodernizovaná hřiště na basketbal 
a volejbal ve sportovním areálu základních škol. 
Město Dobříš touto investicí navázalo na rekon-
strukci multifunkčního hřiště, která proběhla 
v loňském roce.

Jako první proběhla rekonstrukce multi-
funkčního sportovního hřiště
Na začátku loňského školního roku bylo v Dob-
říši po velké rekonstrukci opět otevřeno mul-
tifunkční sportovní hřiště, které je umístěno 
mezi školami. Jeho prostor využívají nejen žáci 
dobříšských základních škol, ale také studenti 

gymnázia, další sportovci a široká veřejnost.
Hřiště, které je určené nejen pro kopanou, ale 
i další kolektivní sporty a atletické disciplíny, 
prošlo po více jak 17 letech od jeho vybudová-
ní velkou rekonstrukcí. Sportovci tady mohou 
využívat atletický ovál, místo pro skok daleký 
a  hřiště, které získalo umělý trávník 3. genera-
ce s atestací mezinárodní fotbalové organizace 
FIFA a certifikací pro pořádání oficiálních turna-
jů české fotbalové asociace FAČR. 
Finanční náklady celé této akce ve výši 
3,2 mil. Kč včetně DPH byly hrazeny z rozpočtu 
města Dobříš.
Předání stavby se za vedení města Dobříš teh-
dy účastnil místostarosta Tomáš Vokurka, který 

Zrekonstruovaný sportovní areál mezi školami 
v Dobříši opět plně slouží dětem i dospělým
Město Dobříš už v loňském roce zrekonstruovalo hlavní multifunkční sportovní hři-
ště mezi školami. Letos dokončilo celkovou modernizaci sportovního areálu výmě-
nou povrchů na dalších hřištích ve sportovním areálu. 

Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí 
Městského úřadu Dobříš a 2. MŠ Dobříš
Město Dobříš začíná postupně realizovat projekt s názvem – Rekonstrukce veřejného prostran-
ství v okolí Městského úřadu Dobříš a 2. MŠ Dobříš. Celkové náklady akce činí 1 466 476 Kč včet-
ně DPH, výše očekávané dotace činí 720 172 Kč. Projekt je podpořen ze Státního zemědělského 
intervenčního fondu prostřednictvím MAS Brdy–Vltava. V současné době dochází k celkové revita-
lizaci prostoru v okolí 2. MŠ Dobříš. Tedy prostoru, který vznikl po demolici kina. Předmětem plánu 
obnovy je vybudování mlatových chodníků, hřiště na pétanque, veřejného osvětlení, osázení keři 
a květinovými záhony a pořízení drobného mobiliáře. Obnova by měla být dokončena do konce 
listopadu 2021. Prostranství by se tak mělo stát odpočinkovou zónou pro všechny věkové kategorie, 
místem k posezení a relaxu.

Za město Dobříš Ing. Markéta Samcová, 
projektový manažer

Autor foto: Michael Kočí
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Do poslanecké sněmovny 
byl zvolen  
Mgr. Tomáš Helebrant!
Dobříšský zastupitel a ředitel firmy 
BIOS, s. r. o., Mgr. Tomáš Helebrant byl 
zvolen do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR za hnutí ANO 2011. 
Gratulujeme! 
Jak chce nyní pan Helebrant skloubit role 
poslance, dobříšského zastupitele a ředitele 
firmy Bios, s. r. o., a vidí nějakou možnost po-
máhat ze své nové pozice Dobříši?
Především chci poděkovat voličům za jejich 
důvěru. Naprostá většina lidí se o mé kandi-
datuře dozvěděla až z volebního lístku. Neve-
dl jsem žádnou osobní předvolební kampaň 
a o to víc si vážím výsledku, který mě z osmého 
místa středočeské kandidátky vynesl do posla-
necké sněmovny. Věřím, že se mi podaří sklou-
bit moji práci s veřejnými funkcemi. Chci  to 

zvládnout! Jsem Dobříšák a určitě se budu 
snažit z pozice poslance Dobříši pomáhat, kde 
to bude možné. Budu podporovat legislativní 
návrhy týkající se obcí, pokud zjednoduší život 
starostům, zastupitelům a občanům a budou 

Jak zajistit v Dobříši služby pro seniory a zároveň 
udržet v našem městě mladé lidi?
Obyvatelé našeho města dle statistických dat 
stárnou. Důkazem toho je zvyšující se průměrný 
věk obyvatel našeho města (k roku 2016 činil 41,1 
a k roku 2020 je 42,2). To je zapříčiněno jednak 

postupným stárnutím místních obyvatel, záro-
veň to může souviset s výraznějším vystěhová-
váním mladších obyvatel, a to zejména z důvo-
du finančně nedostupného bydlení. Do města 
se rovněž od roku 2016 (vyjma roku 2019) rodí 
méně dětí. Bude-li trend stárnutí obyvatel měs-
ta pokračovat, bude třeba reagovat na potřeby 
s tímto spojené. A které to jsou? Domnívám se, 
že bude nutné rozšířit a posílit služby pro seniory, 
zejména pečovatelskou službu. Tuto odbornou 
výpomoc přímo v domácnosti seniora považuji 
za velmi vhodný formát služby. Do úvahy také 
připadá mezigenerační podpora, resp. propoje-
ní mladých lidí se seniory při zajištění některých 
jednodušších úkonů (donáška nákupu, menší 
úklid apod.), a to zejména v rámci rodiny. To vše 
může vytvořit efektivní synergii. V této souvislosti 
zmíním také mladou generaci. Aby zde mladí lidé 
setrvávali a nestěhovali se jinam, bude třeba za-
bývat se zejména budováním finančně dostup-
ného bydlení. Udržet v našem městě mladé lidi 
znající naše město považuji za přínosné.

Informace pro seniory ohledně 
gratulací k významným životním 
jubileím
Vedení města se chystá nově zavést blahopřání k významným život-
ním jubileím pro občany našeho města. Připomenutí významného 
životního jubilea je čestnou událostí, a proto se senioři mohou těšit 
na návštěvu a gratulaci od zástupců města. Gratulace se týká občanů 
slavících 80. a 85. narozeniny. Počínaje 90. narozeninami budou gra-
tulace probíhat každoročně. Každý oslavenec obdrží s dostatečným 
předstihem z úřadu dopis, ve kterém budou uvedeny podrobné infor-
mace. Pokud oslavenec projeví zájem, bude s ním předem dohodnut 
den a hodina návštěvy.

Podrobnější informace vám již nyní sdělí sekretariát města: 
paní Kateřina Pučová, tel. 318 533 304, 774 467 374. 

Autor foto: Denisa Havlíčková

v souladu se zdravým rozumem, což není vždy 
tak samozřejmé. Každý, kdo o něčem rozhodu-
je ve prospěch obce tak činí s nelepším vědo-
mím a svědomím, v daném okamžiku, s danou 
znalostí věci a neměl by být pod tlakem obav 
z následků svého rozhodnutí. Také o to budu 
usilovat.
Jako ředitele firmy mě zajímá hlavně oblast 
podpory podnikání. Ne ve smyslu dotací, které 
obecně škodí, ale v nesvazování firem zbyteč-
nou administrativou, kontrolami pro kontrolu, 
bez přidané hodnoty pro firmu a zaměstnance. 
Co se týká mého působení v zastupitelstvu, 
budu samozřejmě pokračovat a snažit se pro-
sazovat věci dobré pro Dobříš. Mrzí mě součas-
ná atmosféra, kdy si hrajeme na koalici a opo-
zici. Přitom máme všichni stejný cíl, aby byla 
Dobříš tím nejlepším místem pro život. Bohu-
žel se s „opozicí“, jejímž jsem členem, nikdo 
o zásadních věcech moc nebaví a vedení města 
si svoje prosazuje většinou jen svými 11 hlasy 
v  jedenadvacetičlenném zastupitelstvu. Tak 
snad se to časem změní. 

Zpracovala DH

Ať již jde o rozvoj města v jakékoli sféře, preferuji 
strategicky plánovat a cílit na udržitelný rozvoj, 
který respektuje ekonomický růst, ale i spole-
čenské hodnoty a přírodní bohatství města. 
Jím bychom měli zajistit potřeby současnosti, 
přitom však neohrozit uskutečňování potřeb 
budoucích generací a jiných lidí. Naše město by 
se mělo rozvíjet přiměřeně ve vztahu ke svým 
limitům, tak aby dokázalo přiměřeně uspokojit 
nejen základní potřeby svých obyvatel, ať již 
mladé generace či seniorů. V tomto směru je 
nezbytné vnímat možnosti a limity města, kte-
ré osobně spatřuji v poměru kvalitní technické 
infrastruktury a dostupných služeb. V  tomto 
směru se nabízí zvážit, do jaké míry bude vůbec 
možné překročit současný limit města, daný 
územním plánem, s cca 10 000 obyvateli. Osob-
ně výraznější navyšování počtu obyvatel v na-
šem městě nepovažuji za příhodné.

Jindřiška Romba, 
zastupitelka
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Moudrost stáří naše společnost potřebuje
„Koukám, jak celá země vstává…“ zní první 
říjnové odpoledne dobříšským Dukelským ná-
městím. To právě zpívá kapela Tučný & Bobek 
revival a za pár okamžiků začne oslava Dne se-
niorů, kterou tu už tradičně pořádá Pečovatel-
ská služba města Dobříše ve spolupráci s měs-
tem. Den se vydařil, krásně svítí sluníčko a na 
lavičkách u stolků v parčíku před Domem s pe-
čovatelskou službou sedí babičky a dědečkové, 
někteří jsou klienty pečovatelské služby, jiní se 
o  akci dozvěděli a dorazili ze svých domovů, 
další pak v doprovodu pracovnic z domova pro 
seniory. Všechno je připraveno a může se začít.
Chvilku po půl druhé si bere úvodní slovo ře-
ditelka pečovatelské služby Lucie Přádová. 
Připomíná to, co často zapomínáme – že stáří 
není jen dožití života, ale že staří lidé jsou pro 
celou společnost důležití. „Při příležitosti Dne 
seniorů můžeme ocenit, čím vším nám jsou naši 
předci a starší lidé přínosem, čím nás obohacují,“ 
říká. „Právě pro svou životní zkušenost a moud-
rost by senioři měli být pro společnost inspirací 

a měli by zůstat aktivní. Sama za sebe myslím, že 
je důležité uznat a respektovat stáří a vnímat ho 
jako normální součást života a období, kdy stále 
pokračuje rozvoj lidské osobnosti. Starší lidé jsou 
platnými a cennými členy lidského společenství, 
které by bez jejich přispění nemělo všechny po-
třebné dimenze.“ A hned po svém krátkém pro-
jevu představuje jednotlivé členy týmu a také 
konkrétní služby, které nabízejí. 
Slova se ujímá pan starosta a po něm Petra Ště-
pová za Centrum pro komunitní práci střední 
Čechy (CPKP). Ta připomíná, že na Den senio-
rů navazuje Den pečujících, a právě těm jsou 
služby centra určené. Po jejich slovech je tu 
znovu kapela, která také celý odpolední pro-
gram doprovází. Mezitím mezi stolky s koláčky 
a občerstvením, které připravila pětice dobříš-
ských skautek, procházejí pečovatelky a nabí-
zejí výbornou kávu z improvizované kavárny. 
Tu i letos vede Ludvík Forsterevicz, profesionál 
z oboru a  zároveň dobrovolnický pomocník 
pečovatelské služby. Pro příchozí jsou tu i další 

atrakce: koutek soutěží a hlavolamů od dobro-
volnic – další skupiny skautek, dílna drátková-
ní paní Aleny Marešové. Ta pořádá v místním 
domě jednou za měsíc výtvarné dílničky urče-
né seniorům pečovatelské služby, ale otevřené 
i široké seniorské veřejnosti. A  v  neposlední 
řadě je tu i kolo štěstí, kde si příchozí mohou 
vytočit některou z cen, které pro ně vytvoři-
ly děti ze Základní školy Trnka. Jako první to 
zkouší pan starosta, místo ceny si ale vytočil 
úkol: zarecitovat básničku z dětství, a zhostil se 
toho k pobavení všech na výbornou. 
Naslouchátko aneb Haló, tady knihovna! To je 
program, se kterým na oslavu přišli pracovníci 
místní knihovny. Následuje ukázka dramatic-
kého čtení, pozvání k návštěvě knihovny, kde si 
senioři můžou půjčovat i audio CD k poslechu 
s načtenými knihami pro ty, kdo už si nemůžou 
nebo nechtějí číst a raději poslouchají. To jsou 
služby, které mohou seniorům nabídnout. 
A hned se také s paní ředitelkou domlouvají, že 
by pravidelné čtení a prezentace nových kní-
žek mohlo probíhat i v domě s pečovatelskou 
službou. 
Hudba střídá hudbu, skupinu Tučný & Bobek 
revival střídá akordeonová skupina pod vede-
ním pana učitele Petra Kafky z dobříšské zá-
kladní umělecké školy a po ní přilétají Vlaštov-
ky – děti ze školky Čáp z Budínku. Pod dubem, 
za dubem, tam si na tě počíháme…, Já jsem 
muzikant a přicházím k vám z české země – ke 
zpěvu dětí se připojují i babičky a dědečkové 
a poslední Voda voděnka v sólovém podání pě-
tileté Bětky vhání slzičky dojetí do očí mnohým 
přítomným. Nezůstává ale jenom u živé hudby. 
Odpolední program zpestřují kouzelná taneční 
vystoupení skupiny dříve narozených dobříš-
ských sokolek, které si říkají Spolek odrostlých 
holek. Je fascinující, jak z paní, které bychom 
pro jejich věk hledali spíše někde před televizí, 
sálá energie a veselá nálada a jsou důkazem 
toho, že stáří nemusí být obdobím pasivity 
a samoty, ale že je možné bavit sebe i své okolí. 
Zažili jsme tyto dámy už i při loňských oslavách 
Dne seniorů a energie jim navzdory covidové-
mu období rozhodně neubylo. 
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Poděkování pro Pečovatelskou službu 
města Dobříše 
U příležitosti Mezinárodního dne seniorů byla v pátek 1. října uspořádána na zahrádce Pečova-
telské služby města Dobříše slavnost, kterou zahájila paní ředitelka pečovatelské služby Lucie 
Přádová. 
Přivítala přítomné a promluvila o úctě k seniorům a povinnosti se o ně starat (potlesk). Také je 
nutno poděkovat sboru pečovatelů pečovatelské služby, kteří se o nás starali a zajistili výborný 
kulturní program a pohoštění. Byl krásný teplý den, všichni se usmívali a nikdo se necítil sám!
Ještě jednou velké díky všem zúčastněným!!!

S. Jánská

Pečovatelská služba města Dobříše nabízí:
– Pečovatelské služby v bydlišti seniora (pomoc při osobní péči, pomoc při zajištění chodu do-

mácnosti, donáška jídla, doprovody k lékaři, na úřady, pochůzky apod.)
– Pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou službou (je zde Středisko osobní hygieny a to 

mohou využívat i senioři, kteří v DPS nebydlí)
– Služby péče o tělo (masáže, pedikúra, vířivá koupel) – tyto služby jsou určeny nejen seniorům, 

ale i široké veřejnosti, výhodou jsou příznivější ceny než v komerčním sektoru
– Prádelna a mandlování pro klienty i veřejnost
– Půjčovna kompenzačních pomůcek (invalidní vozíky, chodítka, francouzské hole, toaletní žid-

le apod.)
– Poradna pro pečující (kontakty na různé služby, pomoc při zažádání o příspěvek na péči apod.)

Kontakt: Dukelské náměstí 443, 263 01 Dobříš, tel.: 318 522 874, 
e-mail: ps.dobris@seznam.cz, www.psdobris.cz

Centrum pro komunitní práci střední Čechy (CPKP) nabízí:
– Podpora pečujících o blízkou osobu – informace a praktické rady, setkávání svépomocných 

skupin, odborné přednášky, relaxační pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením

Kontakt: Denní stacionář Charity Starý Knín, 1. patro, Plk. B. Petroviče 102, 263 01 Dobříš, 
e-mail: monika.bartova@cpkp.cz, www.cpkp.cz/strednicechy

Oslavy toho letošního Dne seniorů končí až 
v  pozdním odpoledni a všichni odcházejí spo-
kojení. Počasí vyšlo krásně, kultury si každý užil 
plnými doušky, skvělé jídlo i pití… 
Program se podařil do puntíku, a co je nejdůle-
žitější – podařilo se, že se lidé mohli setkat je-
den s druhým, babičky a dědečkové spolu, ale 
i starší, střední a mladá generace. To je to, o co 
chce paní ředitelka pečovatelské služby usilovat 
i do budoucna – aby se spolu mohly potkávat 
jednotlivé generace a předávat si vzájemně 
to, co mají – mladá generace energii a nadšení 
a starší generace životní moudrost a zkušenosti. 

Velké díky všem, kdo se na letošních oslavách 
jakkoli podíleli. Díky paní ředitelce i pracovní-
kům a pracovnicím pečovatelské služby, díky 
všem dobrovolníkům, muzikantům i ostatním 
účastníkům programu a díky i zástupcům měs-
ta Dobříš, panu starostovi, paní místostarostce, 
panu místostarostovi a zástupkyním sociálního 
odboru za podporu i účast. Doufáme, že se stej-
ně dobře vydaří i další podobné akce, a přejeme 
všem seniorům mnoho zdraví a dobré nálady. 
Pečovatelské službě hodně sil při pomáhání po-
třebným. 

Jakub Hučín

Klub důchodců Dobříš 
– poděkování
Celosvětově je 1. říjen připomínán jako 
Den seniorů. Také v našem městě byl připo-
menut.
Zahradní slavností před Domem s pečova-
telskou službou. Vše potřebné se vydařilo. 
Slunečné podzimní počasí, radostný a veselý 
program s báječnou hudbou, milá přítom-
nost představitelů města, starostlivost pečo-
vatelské služby, všechny potěšilo podávané 
občerstvení stejně jako pohodlné posezení 
a stolování. Díky, díky všem, co se o toto pří-
jemné odpoledne zasloužili.
Zahradní slavnost byla opravdu pohodová 
a my, senioři, máme důvod těšit se na další 
zahradní setkání. 

Členové Klubu důchodců Dobříš
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Paní Mourová, vám je neuvěřitelných 101 let.
102 mi bude 6. června.

Jakou máte nejstarší vzpomínku?
No, moc si toho už nepamatuju. Kolikrát si při-
pravím, co mám říct, než přijde sestra (v domo-
vě seniorů pozn.), a pak to stejně zapomenu.

Jaké jste měla dětství?
To jsem měla krásný. Já jsem Slovenka, narodila 
jsem se v Novém městě nad Váhom. Rodiče byli 
hodní a bylo nás celkem pět sourozenců. Mám tři 
sestry a bratra. Všichni už jsou mrtví a dokonce už 
i některé děti od sestry. Dětství bylo krásný, všech-
no jsem se ráda učila a všechno mě bavilo dělat.

Co vás bavilo nejvíc?
Ráda jsem se učila, ale nemohla jsem na školy, 
protože rodiče na to neměli peníze. Takže mám 
jenom základní školu, i když jsem tam byla nej-
lepší. Jeden pan učitel, moc hodný, mi říkal, 
že jsem šikovná a že mě na univerzitu dostane 
přes národní výbor. Jenomže mezitím umřel. 
Byl hodně mladý, ale tak hodný.

Čím se vaši rodiče živili?
Měli jsme tři veliká pole, všechno jsme si sami vy-
pěstovali. Pak jsme měli taky prasata, krávy, kozy. 
Já jsem musela umět všechno obstarat taky.

Co jste dělala po základní škole?
Odešla jsem do Francie, do Paříže. Byla jsem 
tam osm let. Jenom jednou jsem mezitím byla 
doma, protože maminka byla nemocná. Pak už 
jsem ji bohužel nikdy neviděla, umřela.

Jak jste se dostala do Paříže a co jste tam dě-
lala?
Tehdy hlásili u nás na Slovensku, že Červený kříž 
volá mladá děvčata, která by chtěla přijet po-
moct do Francie. Pomáhali jsme jako vychova-
telky pro děti. Nejdřív jsem rok chodila v Paříži 
do školy a potom jsem byla vychovatelka pro 
děti. Podívejte, tady mám fotky (ukazuje foto-
grafie, kde dětem předcvičuje). Všichni podle 
mě cvičili, vidíte to, jak mě poslouchali?

Jestli dobře počítám, v Paříži jste byla za dru-
hé světové války?
To ne, to už nevím. 

Vzpomínáte nějak na válku?
To si vůbec nevzpomínám, já jsem to neprožívala.

Jak jste se dostala do Československa?
Zase přes Červený kříž. Já jsem byla pak ještě 
s těmi dětmi na Slovensku a pak jsem se dostala 
zase jako vychovatelka do Čech. No a pak jsem se 
dostala do Františkových Lázní, kde jsem začala 
pracovat jako servírka v jedné krásné restauraci.

Jak jste se seznámila s vaším manželem?
To bylo taky přes restauraci. Jak jsem pracovala 

jako servírka ve Františkových Lázních, tak tam 
jednou přišla majitelka restaurace Hubertus. 
Říkala, že jsem velmi šikovná a abych šla praco-
vat na Hubertus. No a manžel mě tam přijímal 
(smích). Tak jsem pracovala v kuchyni a hodně 
jsem se toho tam naučila. Péct všechno cukro-
ví, všechno vařit, krájet okurčičky na malinkaté 
plátky… To bylo tak nádherný. Hubertus byla 
významná restaurace, chodili tam i ministři, 
manžel se s nimi setkal i osobně a někteří mu 
tam posílali pití. To mě ale rozčilovalo, nechtěla 
jsem, aby pil v práci.

Kolik vám bylo let, když jste měli svatbu?
My jsme měli svatbu ve Františkových Lázních 
a majitelka Hubertusu tam za námi přijela. Mu-
sela bych se podívat, kdy jsme se přesně brali, 
ale mně bylo dvacet devět let.

Měli jste s manželem děti?
Mám jednu dceru. Teď mám vnoučata. Jedno-
mu je dvacet osm a druhému třicet pět. A už 
i  pravnoučata. Mám tady taky fotky (ukazuje). 
Tady kolem dokola celého domečku, kolem 
cest, silnice, všude jsem měla kytičky. To je v Do-
břichovicích. Pěstovala jsem kytičky, tady jsou 
pivoňky. Ale i zeleninu, saláty, broskev krásnou 
jsem měla a tady jsem měla všude máky (uka-
zuje na fotkách).

Do Dobřichovic jste se přestěhovali s manželem?
Manželovi tam přidělili místo, když zavřeli Hu-
bertus.

Kdo ho zavřel?
No komunisti po převratu. Majitelku vystěhova-
li, dali jí sto devadesát korun důchod a chudák 
byla o hladu. Tehdy jsem uprosila vedoucího ko-
munistů, to byli vojáci, kteří se do Hubertusu na-
stěhovali, aby jí dávali každý den oběd. My jsme 
odtamtud odešli. Když manžel umřel, bylo mu 
49 let. Umřel, protože hodně pil. To není zdravý. 

Měla jsem krásný život. Nemám žádnou špatnou  
vzpomínku, říká jedna z nejstarších obyvatelek Dobříše
Jedna z nejstarších občanek města Dobříše, paní Kateřina Mourová, je čiperná 101letá dáma. 
Při setkání vás zahrne tak pozitivní náladou, že z ní čerpáte ještě dlouho poté. Recept na dlou-
hověkost je podle jejích slov jednoduchý – hodně cvičit a málo jíst. Jedním dechem ale dodává, 
že  miluje dobré dortíky a bábovku. Tu nám i při realizaci rozhovoru v domově seniorů štědře 
nabídla, stejně jako kávu. Milá hostitelka, se kterou bylo setkání velká radost, během 40 minut 
několikrát prohlásila, že měla krásný život a všechno v něm bylo skvělé. 

Já jsem nepila, ale vždycky když jsem měla hlad 
a neměla čas si uvařit, tak jsem pila trošku pěny 
z piva, a tím jsem se zasytila a mohla zas dělat 
všecko (smích). Prožila jsem toho hrozně moc.

Na co ze svého dlouhého života vzpomínáte 
úplně nejraději?
Na všechno. Úplně na všechno.

A co politické události dvacátého století? 
Ovlivnily vás nějak?
Ne, to vůbec ne. Nikdy jsem nikde nebyla.

Vzpomínáte nějak na sovětskou okupaci 
v roce 1968 nebo revoluci v roce 1989?
V šedesátým osmým roce, to už vůbec nevím, 
mě to nezajímalo. Ráda jsem vždycky dělala 
hodně věcí pro jiné lidi. Ale politika byla mimo 
mě. Já jsem v těch Dobřichovicích dělala v re-
stauraci všechno, to bylo pod Jednotou. Praco-
vala jsem i jako uklízečka a účetní. Pak jsem tam 
koupila i domeček a tam jsem to milovala. Byli 
tam skvělí sousedi. 

Koukám na fotku, vy jste měla i pejska?
Měla jsem Šmudlinku a Lassie a pak ještě jednu 
Lassie. Ty uměly poslouchat, na slovo mě po-
slouchaly. A taky na hodně místech jsem byla. 
Viděla jsem krásná místa. 

Jaká místa jste navštívila?
Mnohokrát jsem byla u moře. V Itálii a v Řecku 
a na lodi. Všechno možné jsem prošla. A na tu 
věž Eiffelovu v Paříži jsem vyšla sama až nahoru 
po schodech. Já jsem chtěla všechno vidět. A vi-
díte, zachovala jsem si zdraví.

Jaký máte recept na to, aby se člověk dožil ta-
kového úctyhodného věku, jako je vám?
Cvičit! Cvičit a moc nejíst. Já jsem často moc 
neměla čas se najíst. Ale cvičila jsem hodně, to 
vám taky ukážu. Ještě když jsem sem na Dobříš 
přišla, tak jsem dala nohy za hlavu. Ale před pár 
lety jsem měla úraz, byla jsem tři měsíce v ne-
mocnici, měla jsem tři zlomená žebra a nemů-
žu už moc od té doby chodit. A špatně slyším 
a  mám teď špatné oči, byla jsem na operaci 
s ječným zrnem.

Jak dlouho jste v domově důchodců na Dobříši?
Od roku 2012. A líbí se mi tady. Někdy mi tady 
moc nechutná, ale kupuju si potom kafe a záku-
sek a to je dobrý. Jsem spokojená.

Měla jste krásný život?
Měla. Já nemám žádnou špatnou vzpomínku.

Michaela Fialová Rozšafná
Autor foto: Michael Kočí
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Strážníci Městské policie Dobříš ve spolupráci s… 
Dobříš je sice malé město, ale práce pro měst-
ské či státní policisty, dobrovolné i profesionální 
hasiče, záchranáře, lékaře a další organizace po-
máhající lidem i zvířatům je tady mnoho. Doslo-
va každý den se něco děje… někdy více a jindy 
méně závažného. Díky spolupráci právě mezi 
těmito složkami, organizacemi a lidmi může být 
konkrétní pomoc mnohem efektivnější. Důka-
zem toho mohou být i příklady, které zazname-
nala strž. Alena Kovaříková, zástupkyně velitele 
MP Dobříš.

Městská policie Dobříš jako partner Ochrany 
fauny ČR
„Městská policie v Dobříši je dlouhodobým a sta-
bilním partnerem Ochrany fauny ČR, se kterou 
spolupracuje při ochraně volně se potulujících, 
zraněných, ale i nebezpečných zvířat z přírody,“ 
uvádí strž. Alena Kovaříková, zástupkyně velitele 
MP Dobříš, a dodává: „Jsem velmi ráda, že mohu 
říci, že naše spolupráce je na velmi dobré úrovni, 
a to hlavně díky řediteli této organizace panu  

Pavlovi Křížkovi. On je doslova ,táta‘ všech zraně-
ných zvířat. Na naše zavolání vždy, když je třeba, 
přijede a společně se svými kolegy si zvířata od nás 
přebírají, ošetřují a zachraňují.“ 

Ochrana fauny ČR věnovala MP Dobříš před 
časem přenosky na zvířata, které strážníci vyu-
žili již několikrát. Velmi často do nich umísťují 
nalezené kočky, ptáky, hlodavce a další menší 
zvířata. Krásným příkladem pomoci „němé tvá-
ři“ byl nedávno zachráněný pták na Dukelském 
náměstí. „Zraněný a zakrvácený pták tady nebyl 
lhostejný paní J. Vojířové, která nám zavolala 
a  poprosila o  pomoc. Na záchranu zvířete da-
rovala i svou vlastní deku, aby byl těžce zraněný 
opeřenec v teple, než si ho vyzvednou právě pra-
covníci z  Ochrany fauny ČR. Silně poklovaného 
ptáka jsme pak za pomoci nálezkyně umístili do 
zmíněné přepravky,“ popsala případ strž. Alena 
Kovaříková. 
Za již 26letou spolupráci patří poděkování celé-
mu týmu Městské policie Dobříš a samozřejmě 
vedení Ochrany fauny ČR a všem jejím pracov-
níkům. 

Strážníci, dobrovolní hasiči a pracovníci so-
ciálního odboru
Strážníci městské policie se při své práci dostá-
vají do kontaktu s velkým množstvím lidí a sa-
mozřejmě se všemi pracovníky IZS Dobříš. Čas-
to jsou ale v kontaktu i s pracovníky sociálního 
odboru města, což je spolupráce velmi důležitá 
a ne všichni si to možná dost dobře uvědomuje-
me. Stejně jako důležitost dobrovolných hasičů 
v našem městě. Jedním krásným příkladem prá-
vě takové spolupráce z poslední doby je pomoc 
starší spoluobčance, při kterém bylo nasazení 
všech zúčastněných doslova příkladné. 

Zásah popsala podrobněji strž. Alena Kovaříko-
vá: „Jedno zářijové ráno oznámila paní z Dobříše 
(rok nar. 1936) na linku městské policie, že už tři 
dny nemůže najít klíče od svého bytu. V tom bytě 
však zůstala zamčená a v době volání už neměla 
žádné jídlo a byla zoufalá. Její vlastní rodina přes 

sebevětší snahu městských strážníků i pracovníků 
sociálního odboru doslova selhala a nepomohla. 
V tomto případě naštěstí nešlo o záchranu života, 
ale o důležitou pomoc, při které všichni zasahující 
sehráli zásadní roli.“
Všem zúčastněným patří velké díky za jejich 
profesionální, lidský a samostatný přístup. 

„Pomáhat lidem je naše společné motto, a to za 
každých okolností. Konkrétně bych velmi ráda za 
tento zásah poděkovala jmenovitě hasičům města 
Dobříš – Jiřímu Zajíčkovi, Jakubu Čechrákovi Maří-
kovi a Evženu Humlovi. Byl to perfektně odvedený 
zásah. Jejich ochota, rychlost, dovednost a trpěli-
vost, kterou prokázali, byla ukázková. Potvrdili tak, 
že jsou pro naše město nenahraditelnou oporou. 
Stejně tak bych ráda vyzdvihla práci dobříšského 
sociálního odboru. Konkrétně děkuji panu Václa-
vu Brejchovi a paní Kristýně Trojanové. A nakonec 
bych ráda poděkovala také strž. Stanislavu Herin-
kovi a všem sousedům z bytového domu, bez je-
jichž pomoci by byl náš zásah mnohem složitější,“ 
dodává strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele 
MP Dobříš, která je ráda, že se paní podařilo po-
moci, a navíc bez jakéhokoli poškození majetku. 

Starší paní se všichni přítomní ještě snažili po-
moci nalézt ztracené klíče přímo v bytě, ale to 
se bohužel nepodařilo. Pan Brejcha proto raději 
paní vyměnil vchodovou vložku u dveří a paní 
Trojanová jí zajistila následnou sociální pomoc, 
jídlo a monitorování ve spolupráci s MAS Brdy–
Vltava. 

Zpracovala DH

Kopie sochy sv. Judy Tadeáše – osazení v areálu 
kostela Povýšení sv. Kříže
Dne 30. 7. 2021 proběhl přesun kopie sochy sv. Judy Tadeáše včetně podstavce z restaurátorské 
dílny pana Mgr. Jaroslava Fuky, se sídlem Čejetice-Sudoměř, do areálu kostela Povýšení sv. Kříže 
v Dobříši. Pan starosta Ing. Pavel Svoboda v tento výjimečný den slavnostně uložil vzkaz pro budou-
cí generace do měděné schránky, která byla uložena do podstavce této sochy. 
Práce na kopiích probíhaly v období let 2019–2021. Nejprve byly socha i podstavec demontová-
ny, byla provedena revize současného stavu kamene. Veškeré praskliny v kameni byly revidovány.  
Památky byly demontovány v místě osazení pomocí autojeřábu se silonovými popruhy a následně 
byly převezeny do restaurátorské dílny. Současně s tím byla provedena kopie sochy sv. Judy Tadeáše 
pomocí odměřování jednotlivých bodů z originální sochy pomocí tečkovacího strojku. Finální podo-
ba kopie byla sekána sochařskými dláty. Veškeré práce byly průběžně konzultovány se zadavatelem 
kopie a s odbornými pracovníky příslušného NPÚ. Kopie soklu byla provedena odměřováním jed-
notlivých bodů pomocí šablon sejmutých z originální profilace. Finální podoba soklu byla sekána 
sochařskými dláty. Kopie sochy a podstavce byla provedena v jemnozrnném pískovci z lokality ka-
menolomu Vyhnánov. Náklady celé akce se vyšplhaly k 620 tis. Kč.

Kopie sochy sv. Judy Tadeáše včetně kopie soklu je umístěna hned vedle kopie sochy sv. Leonarda 
v areálu kostela Povýšení svatého Kříže. Originály soch sv. Leonarda a sv. Judy Tadeáše budou ná-
sledně umístěny do interiéru tohoto kostela. Slavnostní posvěcení sochy proběhlo za účasti veřej-
nosti a zástupců města ve středu 27. 10. 2021.

Za město Dobříš Ing. Markéta Samcová
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Den s lesníkem na Dobříši
Nadace dřevo pro život si letos opět připravila pro děti z dobříšských základních škol naučný 
program s názvem „Do lesa s lesníkem“. Nejdříve ve čtvrtek dopoledne 7. října ukázala les dětem 
ze ZŠ Dobříš, Komenského nám. Partnery akce byly město Dobříš, Lesy Colloredo-Mansfeld a Vodo-
hospodářská společnost Dobříš.

Sázíme budoucnost
Ve dnech 18.–19. 10. 2021 probíhala výsadba 
stromů druhu třešeň ptačí (5 ks), dub zimní 
(10  ks), javor mléčný (10 ks), jeřáb oskeruše 
(5 ks) v lokalitě za židovským hřbitovem. Projekt 
byl podpořen z grantového programu Škoda 
stromky pro rok 2021. Výše celkových nákladů 
činí 235 950 Kč, výše dotace činí 63 000 Kč a spo-
luúčast města Dobříše 172 950 Kč. Odborné 
práce zajistila firma Profizahradník K&K,  s.  r.  o. 
Na výsadbě se podílelo vedení města Dobříše – 
pan starosta Ing. Pavel Svoboda, paní místosta-
rostka Bc. Dagmar Mášová a pan místostarosta 
Mgr. Tomáš Vokurka. Dále se do výsadby zapo-
jila nezisková organizace Junák – český skaut, 
středisko prof. Oliče Dobříš, děvčata byla moc 
šikovná. Díky všem.

Tyto stromy byly vysazeny díky grantovému 
programu ŠKODA stromky.

Za město Dobříš 
Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka

Autor foto: Michael Kočí

Akce se konala v dobříšských lesích nad židov-
ským hřbitovem, které jsou v majetku Leonhar-
da a Kristiny Colloredo-Mansfeldových. 
Žáci se účastnili ukázek lesních činností na cel-
kem šesti stanovištích. Sami si vyzkoušeli, že 
les vyžaduje celoroční péči, která je náročná 
na znalosti i těžkou fyzickou práci. Viděli, jak 
se měří stromy, jaká zvířata v lese žijí a jak se 
v něm chovají, jak se zpracovává dřevo i jak po-
máhá přírodě voda. Zkusili si zasadit stromek 
a  v kreativní dílně vyrobili podzimní dekoraci 
z lesa. Někteří návštěvníci poprvé v životě vidě-
li živého koně, a dokonce v lese při práci. 
Tento naučný program přivezl na Dobříš 
Ing.  Pernica, ředitel společnosti Lesy Collore-
do-Mansfeld, již v roce 2014. Oslovil ke spolu-
práci město a od té doby se pořádá pravidel-

ně, letos se tedy koná již osmý ročník. A co ho 
na akci stále baví? „Po náročném létě, kdy jsme 
bojovali s kůrovcem, jsme našli chvilku, než nás 
zase zaměstná podzimní zalesňování, a uspořá-
dali spolu s městem, nadací a VHS Dobříš tuto 
akci. Odměnou nám jsou rozzářené oči dětí, které 
si podzimní dopoledne dokonale užily. Snad si 
odnesly i nějaké poznatky o důležité práci nás 
lesníků, která obzvláště teď v průběhu kůrovcové 
kalamity je zásadní pro zachování a obnovu po-
škozených lesů, tak abychom všichni mohli využí-
vat dary, které nám les poskytuje.“ 

Ing. Harmanová z města Dobříš doplňuje: „Líbí 
se mi, že jde o akci, která má opravdu smysl. Děti, 
a vlastně i dospělí, odcházejí z lesa nadšení, plní 
dojmů. Věřím, že přenášejí tyto informace dál,  

při vyprávění o svých zážitcích ze školy. Při dal-
ších výpravách vstupují do lesa s větší pokorou, 
s  respektem k lesní zvěři i přírodě kolem sebe. 
Možná trochu převychovají i své dospělé.“

Přejme nám všem, abychom mohli o lese vy-
právět ještě mnoha dalším ročníkům dobříš-
ských dětí a měli možnost jim les stále i sku-
tečně ukazovat.
Pro děti z ostatních dobříšských škol se po-
dobná akce konala dne 21. října v lesích nad 
Bzdinkou, pod záštitou společnosti Collore-
do-Mannsfeld, na majetku Jeroma Colloredo-
-Mannsfelda (po uzávěrce říjnových DL). 
 

Zpracovala DH

Odkazy web:
www.skoda-auto.cz/o-spolecnosti/grant-sko-
da-stromky
www.sazimebudoucnost.cz
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Upozornění občanům – chyba při hrazení místního poplatku  
za odvoz komunálního odpadu v roce 2021
Upozornění pro poplatníky, kteří se zapojili do 
motivačního a evidenčního systému pro od-
padové hospodářství (dále také jako MESOH). 
Dle  Pravidel MESOH ve městě Dobříši získali 
slevu na poplatku – takzvané EKO body. Slevy 

poplatníci mohli získat pouze tehdy, pokud 
uhradili poplatek včas. Místní poplatek byl 
splatný nejpozději do 30. dubna příslušného 
kalendářního roku dle obecně závazné vyhlášky 
č. 8/2020, o místním poplatku za provoz systé-

mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatníkům, kteří místní poplatek za odvoz 
komunálního odpadu uhradili až po datu 30. 4. 
2021, se sleva neodečetla a vznikl nedopla-
tek (poplatníci uhradili chybnou částku). Pro-
sím, zkontrolujte si včas své odpadové účty 
v systému MESOH a rozdílovou částku uhraďte 
bezhotovostní platbou na účet města Dobří-
še číslo 19-521732389/0800, nebo v hotovosti 
na pokladně MěÚ Dobříš, Mírové náměstí 119, 
v přízemí budovy. Pro správnou identifikaci 
platby nezapomeňte vždy uvést přidělený va-
riabilní symbol, který vám byl udělen již v roce 
2020, naleznete ho též v systému MESOH  
(www.mojeodpadky.cz).
Upozorňujeme občany, že Městský úřad Dobříš 
nebude od roku 2022 rozesílat dopisy (složen-
ky). Číslo účtu a variabilní symbol pro platbu 
místního poplatku zůstávají stejné. 
Děkujeme za pochopení.

Ing. Kateřina Rambousková, 
referentka životního prostředí

(odpadové hospodářství města, MESOH)

Reklamace – ukončení 
MESOH roku  
(1. 10. 2020 – 30. 9. 2021)
Vážení uživatelé systému MESOH, dne 30. 9. 
2021 bylo ukončeno vyhodnocovací období 
třídění odpadů (tzv. MESOH rok). Dovolujeme 
si vás požádat o provedení kontroly svého od-
padového účtu (stanoviště), aby se předešlo pří-
padným nedorozuměním při platbě za odpady 
v roce 2022.

Pro správný výpočet slevy je důležité zkontrolo-
vat si v sekci „Hodnocení stanoviště“ provede-
né svozy nádob a pytlů a v sekci „Inventura sta-
noviště“ počty zúčastněných osob. Reklamace 
budou probíhat do konce listopadu 2021.

V případě dotazů či chybějících záznamů nás ne-
váhejte kontaktovat na e-mailu rambouskova@
mestodobris.cz, nebo kolektiv@mojeodpadky.cz.

Optimalizace sběrné sítě na tříděný odpad
Od nového roku budou na vybraných stanovi-
štích tříděného odpadu zrušeny některé nádo-
by (tzv. zvony). Jmenovitě se jedná o lokality 
Čs.  armády (vedle kulturního domu) a v ulici 
Příkopy (v místě Prokopovy zahrady). Zrušeny 
budou zvony na plast, papír a nápojové kar-
tony. Na  lokalitách zůstanou nádoby na sklo, 
jedlý tuk a olej, případně další kontejnery, které 
zde aktuálně stojí. Tento krok navazuje na po-
stupnou optimalizaci sběrné sítě města. V roce 
2019 byl na Dobříši zahájen pytlový svoz tří-
děného odpadu přímo od domu (tzv. „door to 
door“ systém). V roce 2020 město přistoupilo ke 
svozu barevných nádob, které si občané pořizu-
jí na vlastní náklady. Rušení zvonů na vybrané 
komodity v lokalitách, kde je vysoká zapojenost 
obyvatel do systému „door to door“, je dalším 
logickým krokem. Město si od tohoto kroku sli-
buje postupné snížení černých skládek, které se 
kolem kontejnerových stání téměř každoden-
ně tvoří, a případnou finanční úsporu. Někteří  

občané mají problém s malým otvorem pro 
vhoz odpadu a je pro ně pohodlnější odložit od-
pad vedle kontejnerů, avšak již i takový odpad je 
brán jako černá skládka. Kvůli těmto případům 
musí být proveden další mimořádný svoz (jiným 
než popelářských autem), což představuje další 
finanční náklady. Cílem města není občanům tří-
dění odpadů znepříjemňovat. Naopak, pytlový/
nádobový svoz TKO od domu je velmi komfortní 
metoda, kterou postupně zavádí řada obcí v ČR. 
Obyvatelé třídí rovnou ve svých domovech, od-
kud jsou jim odpady sváženy. Nemusí tak vhazo-
vat do zvonů jednotlivé komodity zvlášť. Komu 
nevyhovuje pytlový svoz, může si pořídit vlastní 
nádoby na tříděný odpad. Věříme, že obyvate-
lé, kteří dosud upřednostňovali veřejná sběrná 
stání, nepřestanou třídit a zapojí se do systému 
„door to door“. Tříděný odpad je také možné vo-
zit zcela zdarma do sběrného dvora města.

Ing. Kateřina Rambousková, 
odbor výstavby a životního prostředí
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Motivační program společnosti ELEKTROWIN
Město Dobříš, prostřednictvím společnosti Dokas Dobříš, 
obdrželo v září 2021 odměnu z motivačního programu 
poskytovaného společností ELEKTROWIN, a. s., ve výši 
30 tis. Kč na fi nancování projektu „Zabezpečení sběrného 
dvora I“. Z odměny byla uhrazena část kamerového sys-
tému zajišťujícího kontrolu nad provozem sběrného dvo-
ra. Sběrný dvůr sídlí na adrese Na Chmelnici 655, Dobříš, 
a kromě ostatních druhů odpadů zajištuje i zpětný odběr 
elektrospotřebičů nejen pro občany města, ale i okolních 
obcí. Odevzdat zde vysloužilé elektrospotřebiče mohou 
i podnikatelské subjekty.
Díky tomuto programu může sběrný dvůr zase lépe slou-
žit všem jeho návštěvníkům.

Ing. Alena Harmanová, 
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Jak ušetřit za topení 
a zároveň nezatěžovat ovzduší

Volba dobrého zdroje tepla

Pravidelná údržba otopné soustavy 

Revize a čištění spalinových cest 

Několik rad závěrem 

Zajištění správného a kvalitního paliva 
určeného pro daný druh zdroje tepla

• kotle 1.a 2. tříd bude od roku 2022 zakázáno používat 
   a kotle 3. třídy by již neměly být uváděny na trh

• nepálit  hnědé uhlí v litinových kotlích, které byly konstruovány 
  pro černé uhlí nebo jen na koks
• dřevo vyschlé minimálně jeden, ale optimálně alespoň dva roky
   1 kg vlhkého dřeva (vlhkost 40 %) vyrobí 8370 až 10467 kJ/hod, 
   1 kg suchého dřeva (vlhkost 20 %) vyrobí 14650 až 16750 kJ/hod. 
•  nepálit odpad

• odvzdušňování radiátorů, čištění radiátorů
• čištění a seřízení a revize samotného kotle proškoleným odborníkem

• čisté a nezanešené komíny lépe táhnou 
  a zároveň zamezíme příčině vzniku požáru 

• oheň nedusit
• u starších kotlů přikládat méně a častěji, 
  u automatů a zplyňovacích kotlů do plna
• nepřetápět a větrat krátce a intenzivně ( 10 min ) 

Městský úřad Dobříš - Odbor výstavby a životního prostředí 

Volba dobrého zdroje tepla
• kotle 1. a 2. tříd bude od roku 2022 zaká-

záno používat a kotle 3. třídy by již neměly 
být uváděny na trh

Zajištění správného a kvalitního paliva 
určeného pro daný druh zdroje tepla
• nepálit hnědé uhlí v litinových kotlích, kte-

ré byly konstruovány pro černé uhlí nebo 
jen pro koks

• pálit dřevo vyschlé minimálně jeden, ale 
optimálně alespoň dva roky

 1 kg vlhkého dřeva (vlhkost 40 %) vyrobí 
8 370 až 10 467 kJ/hod.,

 1 kg suchého dřeva (vlhkost 20 %) vyrobí 
14 650 až 16 750 kJ/hod.

• nepálit odpad

Pravidelná údržba otopné soustavy
• odvzdušňování radiátorů, čištění radiátorů
• čištění, seřízení a revize samotného kotle 

proškoleným odborníkem

Revize a čištění spalinových cest
• čisté a nezanešené komíny lépe táhnou 

a zároveň zamezíme příčině vzniku požáru

Několik rad závěrem
• oheň nedusit
• u starších kotlů přikládat méně a častěji, 

u automatů a zplyňovacích kotlů do plna
• nepřetápět a větrat krátce a intenzivně 

(10 min.)
Městský úřad Dobříš, 

odbor výstavby a životního prostředí

Jak ušetřit za topení a zároveň nezatěžovat ovzduší

Odstartovala další etapa Nové zelené úsporám
12. 10. 2021 byl spuštěn příjem žádostí do další vlny Nové zelené úsporám. Jak jsme již informovali, 
v programu došlo k několika rozšířením. Mezi největší patří rozšíření programu na bytové domy 
po celé ČR, sloučení s programem Dešťovka a vysoké bonusy za kombinaci více opatření nebo kom-
binaci s kotlíkovými dotacemi. Kombinační bonus pro rodinné domy ve výši 10 000 Kč je poskyto-
ván v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Pro bytové 
domy je pak bonus ve výši 20 000 Kč. V případě souběžného podání žádosti o dotaci na zateplení 
v rámci programu Nová zelená úsporám a žádosti o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové občany 
mohou žadatelé dostat navíc až 75 000 Kč. 
Zájemci o dotace budou moci nově také vybírat z daleko širší nabídky dotací. Vedle již zmiňované 
podpory hospodaření s dešťovou vodou se program rozrostl i o dotace na pořízení nabíjecích stanic 
pro automobily, ohřev vody pomocí tepelného čerpadla nebo na výsadbu stromů na pozemcích 
bytových domů. Dotace se zcela nově vztahují také na trvale obývané rekreační objekty. Větší výběr 
budou mít žadatelé i v případě výměny starých neekologických kotlů, kde se program bude doplňo-
vat s kotlíkovými dotacemi a bude nabízet 50% dotaci bez ohledu na výši příjmů.
Informace, jak postupovat při podání žádosti o dotaci, najdou zájemci na novém webu programu 
2030.novazelenausporam.cz a především pak v závazných pokynech, kde jsou kompletně shrnu-
ty všechny podmínky a pravidla. V případě dotazů se mohou žadatelé obracet na bezplatnou linku 
800 260 500 a kontaktovat krajská pracoviště. Pomoci může i město Dobříš prostřednictvím odboru 
výstavby a životního prostředí – kontakt: paní Kateřina Kučerová, budova MěÚ (nad Penny Marke-
tem), druhé patro, kancelář č. 2.07, e-mail: kucerova@mestodobris.cz, tel.: 318 533 369. 

Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Dobříš

Podzimní svoz odpadů 
ze zahrad v Dobříši
Dokas Dobříš, s. r. o., a město Dobříš na podzim 
opět provádějí svoz odpadů ze zahrad ve městě. 
Jedná se o odpad v podobě trávy, větví ze stro-
mů a keřů. 

Listopadové dny sběru odpadů a seznam 
sběrných míst pro oblasti:
sobota 20. 11. 2021 od 8.00 do 15.00 hod.
• sběrný dvůr – areál fi rmy Dokas Dobříš 

(ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Husova a V Lipkách, 
• křižovatka ul. Žižkova a Přemyslova,
• u „Papežanky“ – ul. Dělnická,
• křižovatka ul. U Ovčína a Na Ligruse,
• parkoviště v ul. Na Zlaté stezce 

(nad „Pentagonem“),
• ul. Na Nábřeží (u Prokopovy zahrady).

sobota 27. 11. 2021 od 8.00 do 15.00 hod.
• sběrný dvůr – areál fi rmy Dokas Dobříš 

(ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Čs. armády a Polní,
• křižovatka ul. Hálkova a Okružní,
• křižovatka ul. Nad Prachandou a Dubinské 

Kaštánky,
• křižovatka ul. K Vodárně a Nad Papežem,
• parkoviště – Sportovní klub Vlaška, 
• křižovatka ul. Part. Svobody a Dlouhá. 

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

vených výhradně za tímto účelem,
• odpad nesmí obsahovat jiné druhy odpadů 

mimo odpadu zeleně, 
• odpad smí být uložen do určených nádob 

pouze v den sběru odpadů ve stanovený čas,
• odpad nesmí být uložen v pytlích a musí být 

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

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

Ing. Adam Šauer, jednatel společnosti

Tento projekt je spolufi nancován Státním fon-
dem životního prostředí ČR na základě rozhod-
nutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz, wwwsfzp.cz
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DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Harmonogram svozu odpadu od  rodin-
ných a  bytových domů je i  v  roce 2022 
rozdělen podle jednotlivých lokalit. 
Popelnice se směsným odpadem se 
sváží dle lokalit v pondělí a v pátek vždy 
v lichém týdnu. Tříděný odpad z celého 
města bude i  v  roce 2022 svážen vždy 
ve čtvrtek. Papír v intervalu 1× za měsíc, 
plast v intervalu 1× za 14 dní.

Umístění domu, tj. lokalita, určuje, který 
den v lichém týdnu (po nebo pá) se sváží 
popelnice se směsným komunálním od-
padem (SKO = šedé pole). Seznam lokalit 
naleznete na stránkách města nebo se 
lze obrátit na  níže uvedené kontakty. 
Ve  čtvrtek se po  celém městě sváží 
tříděný odpad (plast + nápojový karton 
+ kov = žluté pole; papír = modré pole).

Vždy plné pytle s  vytříděným plas-
tovým odpadem označené visačkou 
s  čárovým kódem nebo barevné po-
pelnice prosíme přistavte večer před 
svozovým dnem před dům blízko silnice 
nebo na určené/domluvené místo (např. 
u bytových domů). Takzvané čárové ne-
boli QR kódy jsou k vyzvednutí na MěÚ 
Dobříš na odboru výstavby a životního 
prostředí. Svoz tříděného odpadu 
od  domu probíhá vždy cca od  3:30 
do  12:00 hod. Tříděný odpad lze dále 
odevzdávat ve sběrném dvoře, kde vám 
budou čárové kódy také načteny.

Vážení občané, žádáme vás, abyste 
v  případě deště nedávali ke  svozu 
balíky s papírem bez krytí. Promočený 
papír se stává směsným odpadem 
a není již možné jeho další využití. 

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

TELEFONNÍ KONTAKT 
REKLAMACE A DOTAZY:  
731 495 465 nebo 725 961 144
Občané města Dobříše si mohou u spo-
lečnosti DOKAS objednat také odvoz 
velkoobjemového odpadu od  domu. 
Tato služba je již ale plně hrazena sa-
motným občanem. 

  plast + nápojový kartón + kov (ČT v sudé týdny celá Dobříš)
  papír (ČT dle kalendáře, celá Dobříš)
  komunální odpad (PO a PÁ v liché týdny dle lokalit jako doposud)

Harmonogram svozu odpadu 2022
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STOP reklamním 
letákům
V jedné poštovní schránce ročně končí 
15 až 20 kg reklamních letáků a časopi-
sů. Máte-li na své schránce oznámení 
„NEVHAZUJTE REKLAMNÍ MATERIÁLY, 
PROSÍM“, množství letáků ve schránce 
se významně sníží. Protože Česká poš-
ta eviduje počet domácností, které 
odmítají reklamu, dlouhodobě tím 
přispějete i ke snížení jejich tisku.

STOP plýtvání 
potravinami
V  českých popelnicích naleznete 
v  průměru asi 40 až 75 kg bioodpadu 
v  přepočtu na  1 obyvatele za  rok. 
Z rozborů tohoto odpadu se zjistilo, že 
nezanedbatelnou část (až polovinu) 
tvoří vyhozené potraviny (nesnězené 
či ještě zabalené jídlo). Pokud vás 
toto téma oslovuje, doporučujeme se 
seznámit s  projektem „Zachraň jídlo“ 
(zachranjidlo.cz). Naleznete zde mnoho 
zajímavých návodů, jak zefektivnit 
nakupování, jak potraviny skladovat, 
ale i tipy na zajímavé recepty. Mnohé 
zde uvedené rady znali naše babičky 
a dědové a my je zapomněli.

STOP PET lahvím 
a zbytečným 
obalům
PET lahve svým objemem zabírají vý-
znamnou část prostoru v kontejnerech 
na  tříděný sběr plastů. Důsledným 
zmáčknutím PET láhví lze snížit jejich 
objem a  tedy i  náklady na  jejich sběr 
třikrát. Ještě lepší alternativou je PET 
lahve vůbec nekupovat. Kohoutková 
voda patří k  nejpřísněji sledovaným 
produktům, většina měst a  obcí má 
její kvalitu velmi dobrou. Pokud vám 
vadí chlór, je možné nechat vodu od-
stát, případně ji přefiltrovat.

Obaly tvoří asi 30 % hmotnosti a 50 % 
objemu našich odpadů (z domácností) 
a  je mnoho důvodů, proč minima-
lizovat jejich spotřebu. Města mají 
často problémy s umisťováním nádob 
na tříděný odpad, protože pro ně není 
dost místa. Část plastových obalů 
nejde také v  současnosti recyklovat. 
O  některé pro změnu nemá na  trhu 
nikdo zájem (zejména obalové fólie). 
Opakovaně můžeme používat sáčky, 
krabičky i lahve na stáčené produkty. 
U  nákupní tašky není důležité, z  ja-
kého je vyrobena materiálu, ale zda 
jde opakovaně a  dlouho používat. 
Přestože hliníkové obaly (plechovky) 
jdou dobře recyklovat, jejich výroba 
je příliš energeticky náročná a ztráta 
energie při recyklaci je příliš vysoká 
(25 % a více).

STOP 
jednorázovým 
plenám
Většina z  nás ještě byla odchována 
v klasických látkových plenách, které 
se nejčastěji vyrábějí z  bavlny. V  de-
vadesátých letech je na  našem trhu 
doslova převálcovaly papírové jedno-
rázové pleny. Jejich používání ale není 
ohleduplné k  životnímu prostředí. 
Kromě vyšší spotřeby surovin a ener-
gie jsou problematické i kvůli obtížné 
recyklovatelnosti. Jednorázové pleny 
se rozpadají v řádu dvou až tří stovek 
let a  jedno dítě díky jednorázovým 
plenám vyprodukuje až jednu tunu 
odpadu. Tématu plen se v  ČR věnují 
mateřská centra, přehledně informa-
ce zpracovala organizace ROSA.

Opravit, půjčit si, 
darovat
O  míře dopadu výrobku na  životní 
prostředí rozhoduje velmi často jeho 
životnost. Proto se říká, že výrobky 
na  jedno použití mají velký dopad. 
Smysl má i  věci opravovat. Na  pod-
poru prevence bylo sníženo např. DPH 
pro opravny obuvi, oblečení a  kol. 
Ze  stejného důvodu je lepší si věci, 
které nepoužíváme často, půjčit či 
sdílet (auta, kola, lyže, nářadí, některé 
typy oblečení a tak dále).

Naše společnost je bohatá. V důsledku 
toho máme doma mnoho věcí, které 
nám jen tak ladem leží ve skříni nebo 
v garáži. Jednou z možností, co s nimi 
lze udělat, je darovat je lidem, kteří 
je na  rozdíl od nás využijí. V případě 
nepotřebného textilu, obuvi a hraček 
můžete využít červeno-modré kon-
tejnery na  textil s  logem klokánka. 
Na Dobříši též funguje již velmi známá 
facebooková skupina „Za odvoz“.
(Zdroj textu: Arnika, https://arnika.org/odpady/nase-temata/co-s-odpady/
predchazeni-vzniku-odpadu)

Společně
předcházíme

vzniku odpadů
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Dne 29. září k nám z Brna zavítala perfektně 
vybavená pojízdná učebna techniky FabLab 
Experience – návěs, který se po zaparkování 
promění v dílnu plnou moderních strojů a tech-
nologií. Společnost FabLab Brno ve spolupráci 
s Ministerstvem průmyslu a obchodu připravily 
pro vybrané žáky 6.–9. ročníku naší školy velmi 
zajímavý a přínosný workshop, jehož hlavním 
tématem byl 3D tisk a orientace v kyberprosto-
ru. Žáci se seznámili se základními bezpečnost-
ními principy, které je potřeba dodržovat, aby 
na internetu byli v bezpečí. Také poznali pojmy 
jako kybergrooming, malware, cracker, hacker či 
kyberšikana. V pojízdné učebně techniky jsme 
měli možnost obdivovat například elektronový 
mikroskop, modelovací frézku, laserovou řezač-
ku, robotické rameno, různé druhy 3D tiskáren, 

řezací plotter a termolis. Všichni žáci si v progra-
mu Tinkercad vymodelovali klíčenku se svým 
jménem, kterou si následně na 3D tiskárně vy-
tiskli, a měli tak možnost vidět celý proces vzni-
ku produktu z původního plastového filamentu.
I v odpoledních hodinách jsme pojízdnou 
učebnu techniky využili naplno – pozvali jsme 
kolegy z ostatních škol, kteří s námi absolvovali 
workshop o 3D tisku.
Celý projektový den byl velmi přínosný, žáci byli 
z objevování nových technologií velmi nadšeni 
a určitě si nově nabyté poznatky a zkušenosti 
přenesou do každodenního života.
V pátek 1. října zavítali do našeho školního ro-
botického centra kolegové ze středních škol 
a gymnázií z Jihočeského kraje, aby se dozvěděli 
více o možnosti práce s robotickými hračkami. 

Drakiáda školní družiny
Krásné slunečné počasí nás vylákalo jít pouštět draky. Vycházka na Bzdinku barevnou podzimní 
přírodou byla velmi příjemná. Vál příznivý vítr, takže všichni pestrobarevní draci vyletěli na mod-
ré nebe.

Martina Zemanová

Podzim na „Starce“ patří technickému vzdělávání
Ve čtvrtek 23. září zamířili žáci 6.C, 9.C a sedmých tříd do Techmania Science Center v Plzni. Čekalo 
na ně hravé poznávání vědy a techniky. Na interaktivních exponátech se mohli seznámit s obnovi-
telnými zdroji energie, fyzikálními zákony nebo s prací filmařů. V druhé hale si prohlédli expozici 
Vesmír, která vysvětluje vztahy vesmírných těles, fyzikální a astronomické zákony a seznamuje s do-
býváním vesmíru. Všichni se celý den náramně bavili a při tom se nejen hodně dověděli, ale i naučili!

Připravili jsme pro ně praktický workshop, bě-
hem kterého se seznámili s několika základními 
typy robotických hraček a stavebnic, které na 
naší škole používáme. Kolegům jsme představili 
složitější stavebnice VEX IQ či například mBoty 
a jejich možné využití ve výuce. Nejvíce je ov-
šem zaujali naši nejvytíženější roboti – ozobo-
ti. Během praktického workshopu se je naučili 
programovat pomocí barevných kódů i pomo-
cí blokového programovacího jazyka v online 
prostředí. Do svých domovských měst odjeli 
s  velkým množstvím tipů a pracovních listů, 
které mohou při výuce použít. Workshop se nesl 
v  uvolněné a přátelské atmosféře a jak školící, 
tak účastníci si ho velmi užili.

Monika Cieślik a Kateřina Sobotková

Žáci a učitelé základní školy  
z Komenského náměstí

zvou opět všechny na naše

Vánoční cinkání
V pátek 3. prosince 2021  

začínáme v 15:30 
zpěvem koled v areálu naší školy.

       Těšíme se na vás!
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2. ZŠ Dobříš: Jsme zase ve škole, kterou známe 
Školní rok se rozběhl rychlým tempem vpřed. 
Věříme, že to tak bude po celý školní rok, a plá-
nujeme akce, které jsme museli v loňském 
školním roce odložit. Na našich webových 
stránkách se střídá jedna akce za druhou. Žáci 
2. stupně navštívili technické centrum TECHAK 
Březnice. Od září 2022 totiž právě žáky 2. stup-
ně čeká postupná přeměna informatiky na 
robotiku a podobné exkurze děti připravují 
na změnu ve školním programu. Již v tomto 
školním roce si žáci 5. ročníku a někteří žáci 
2.  stupně v hodinách informatiky vyzkoušejí 
některé robotické pomůcky a základy pro-
gramování s kolegy Hankou Subhanovou 
a  Michalem Cibochem. Přihlásili jsme se do 
projektu O2 ve spolupráci s Chytrou školou, 

kde budeme mít možnost nejen vzdělávat se 
v  tomto oboru, ale nabídnout našim žákům 
i  seznámení s  robotickými pomůckami. Kla-
deme také důraz na stmelování školních tříd 
a  předcházení šikaně. Z tohoto důvodu jsme 
se zapojili do projektu Desatero pro primár-
ní prevenci, kterým procházejí žáci celého 
2.  stupně v hodinách občanské výuky. Cílem 
projektu je nebát se šikany a umět se jí po-
stavit, přijmout nabízenou pomoc a bránit se. 
Navázali jsme proto spolupráci s Nízkopraho-
vým klubem Terén v Dobříši. Jeho pracovníci 
v rámci takzvaného streetworku na základních 
školách budou komunikovat s žáky v okolí škol 
s cílem pomoci jim v nelehkých situacích, do 
kterých se mohou dostat. Budou je společ-

ně s námi směrovat tam, kde najdou pomoc, 
a radit, na koho z dospělých se mohou obrátit. 
I  v letošním roce nabízíme vybraným žákům 
obědy zdarma. Pokud i vy víte o dítěti, které by 
tuto pomoc potřebovalo, neváhejte nás kon-
taktovat. V neposlední řadě připravujeme vá-
noční akci, která bude letos trochu jiná, než ji 
znáte z předchozích let. Půjde o setkání v tvo-
řivých dílnách, kde si budete moci vyrobit vá-
noční dekoraci, nebo se jen přijďte občerstvit, 
popovídat s přáteli při „svařáčku“, poslechu 
koled. Nebude ale chybět ani hudební vystou-
pení našich žáků a závěrečný ohňostroj. Tak si 
už nyní zapište datum 30.  listopadu a těšíme 
se na vás!

B. Pallagyová, ředitelka školy

Bezpečný pes

V říjnu proběhla na 2. ZŠ Dobříš akce „Bezpeč-
ný pes“. Děti se naučily, jak se správně chovat 
k pejskům, číst jejich řeč těla, mimiku a chování 
a také rozpoznávat psí varovné signály. Osvojily 
si techniky, které jim pomohou chránit si důle-
žité části těla v případě útoku agresivním jedin-
cem. Vše si vyzkoušely v praxi s pejskem jmé-
nem Gucci. Děkujeme p. Cirkovské za poučnou 
a přínosnou přednášku.

Lucie Pavlíčková, školní družina

Výuka žáků-cizinců v plném proudu
Žáci-cizinci, kteří chodí k nám do školy, mají pravidelnou výuku českého jazyka, kde se věnují hlav-
ně komunikaci v běžných situacích, např. ve škole a v obchodě. V říjnu se učili, jak si něco koupit 
v obchodě. Pro žáky byl připraven malý obchod včetně peněz a pokladny. Naučili se názvy potravin, 
číslovky a také důležité fráze. Žáci si tento způsob výuky užili a něco nového a praktického se naučili.

Mgr. Josefína Vyroubalová
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Projektový týden v Trnce 
nadchl žáky i vyučující
Začínající podzim jsme v Trnce přivítali projek-
tovou výukou na druhém stupni. „V loňském 
školním roce jsme projekt na celý týden vyzkoušeli 
poprvé v podobě Týdne vědy a projektové týdny 
jsme natrvalo usadili do školního harmonogramu 
pro všechny druhostupňové třídy. Jejich realizaci 
nám však překazil koronavirus. Nyní doufáme, 
že je budeme moci uvést v plánovaném rozsahu, 
tedy i na jaře a pak v létě, kdy mají podobu vý-
jezdní expedice,“ přibližuje zástupkyně ředitelky  
Markéta Svobodová. 
Zmíněný Týden vědy čekal na letošní šesťáky. 
Prostřednictvím různorodých aktivit se žáci 
a  žákyně seznamovali s průběhem badatelské 
práce a se zásadami a pravidly práce při poku-
sech. Mnohé z nich pak měli možnost si rovnou 
vyzkoušet. Kromě pokusů, měření a bádání pro-
nikli i do tajů zemědělství a geologie prostřed-
nictvím programů připravených rodiči. „Máme 
moc ochotné rodiče, kteří se s dětmi podělili o své 
znalosti a dovednosti. Šesťáci si tak pod vedením 
paní Bartákové vyrobili vlastní mouku z obilí, kte-
ré si museli sami vymlátit, a pan Velebil je vzal na 
výpravu do nedalekého lomu, aby se seznámili 
s geologickými zajímavostmi regionu. Jsme jim 
za tuto každoroční pomoc moc vděční,” děkuje 
zástupkyně ředitelky. Následovala exkurze do 
plzeňské Techmánie a závěrečná prezentace vý-
stupů z celého týdne před spolužáky.
Obdobný průběh měla výuka také v sedmé 
a osmé třídě. Sedmáci se soustředili na péči 

o  své zdraví. Probrali témata od vyvážené 
stravy (kdy si připravovali zdravé svačiny) 
a čištění zubů přes seznámení se s tělesnými 
změnami v pubertě a také při fyzické zátě-
ži až po psychiku, emoce a možné závislosti. 
„Na  workshop o  nelátkových závislostech jsme 
využili zkušeností externí lektorky Anety Zápo-
tocké z blízké organizace Magdalena. Osmáci 
zase v rámci tématu médií a zkoumání jejich 
role a vlivu ve společnosti vyjeli do pražské gale-
rie DOX na výstavu Kouzelník design,“ přibližuje 
Markéta Svobodová. Žáci a žákyně osmého 
ročníku nakonec vytvořili plakáty k závěrečné 
prezentaci podle principů, které v médiích vy-
pozorovali a  zanalyzovali. Kromě toho přibyl 

Zprávy z Lidické
Základní škola v Lidické ulici žije svým školním 
životem a tempem. Žáci s nadšením vyzdo-
bili své kmenové třídy a vedle plnění školního 
vzdělávacího programu a kontroly České školní 
inspekce jsme stačili během prvních dvou mě-
síců navštívit pražské planetárium, rožmitálský 
zámek, podniknout výlety do podzimní přírody 
a namalovat spoustu obrázků…
Den ochrany člověka za mimořádných událostí 
nás přesvědčil, že se žáci dobře orientují v zá-
chranných integrovaných složkách a věděli by 
si rady při nebezpečných životních nástrahách, 
jako je oheň, náhlé zranění osoby při automobi-
lové nehodě atd.
Každoroční návštěvy v městské knihovně 
(I.  a  II.  stupeň má vždy svoje téma povídání-
-přednášky) jsou přínosným zpestřením běžné 
výuky a  věříme – tolik potřebným podnětem 
pro čtení a obecný kulturní přehled dětí tohoto 
„počítačového“ věku.
Příští rok oslaví naše škola 80. výročí existence 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami v Dobříši, tak věříme, že budeme 

každodenně od každého z nich zápis na třídní 
blog o průběhu projektu. „Pro další týdny, kdy 
bude projektová výuka probíhat, plánujeme 
prezentace pro větší okruh žáků a do budouc-
na přemýšlíme i o možném přesahu výstupů do 
veřejného prostoru,“ doufá zástupkyně a dodá-
vá: „Připravit projektový týden je pro pedagogy 
dost náročné, stojí to hodně času i energie jak 
ve škole, tak při přípravě. Závěrečné prezentace 
žáků nám však pravidelně dokazují, že se inves-
tovaná energie neztratí a naopak je podněcuje 
k zapojení se do školního dění.“

Za ZŠ Trnka 
Adéla Sauerová

moci uvítat bývalé pedagogy, žáky a dobříšskou 
veřejnost na malé oslavě v našich prostorách.  
Proto také děkujeme za případné příspěvky, fo-

tografie a podněty do připravovaného výroční-
ho katalogu.

Mgr. Eva Burešová, ředitelka školy
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„Noc vědců“ na Gymnáziu Karla Čapka Dobříš
V pátek 24. září se na odborných pracovištích po 
celé republice uskutečnila tradiční „Noc vědců“. 
Laboratoř biologie dobříšského gymnázia se 
k  této akci symbolicky a neformálně také při-
pojila. V 17 hodin se tak otevřely dveře učebny 
pro účastníky z řad našich studentů, absolventů 
i návštěvníků z jiných středních škol.
Díky vstřícnosti Rady rodičů GKČ disponujeme 
novou laboratorní technikou, která ovšem díky 

covidové době a dlouhodobé distanční výuce 
zatím nedostala mnoho příležitostí k využití. 
Podstatnou součástí večera tak bylo mikrosko-
pické praktikum, kdy se účastníci mohli pře-
svědčit o tom, že ve zdánlivě obyčejných objek-
tech kolem nás lze mnohokrát nalézt netušené 
půvaby. 
Součástí večera byla také izolace látek z rostlin-
ného materiálu, konkrétně jednoduché metody 

Podzim ve 2. mateřské škole Dobříš
Na začátku školního roku a podzimního období 
jsme měli velké množství aktivit, které bohatě 
doplňovaly náš školní vzdělávací program. 
S dětmi jsme 22. 9. na zahradě školy oslavili pod-
zimní rovnodennost a přivítali podzim.
Podařilo se nám zapojit do celoročního projek-
tu Živá zahrada s motivačním názvem Rok s dě-
dou Neposedou. Veškeré aktivity v  projektu 
jsou zaměřeny na praktické činnosti v oblasti 
polytechnického vzdělávání dětí předškolního 
věku.
V rámci projektu jsme již v září s dětmi vybu-
dovali ze dřeva nový vyvýšený záhon i kompo-
stér a instalovali jsme nádrž na dešťovou vodu. 
Na zahradě školy jsme zasadili nové keře rybízu, 
ostružiny, maliny, moruše a jahody. Máme i dva 
nové ovocné stromy – jabloň a švestku. Děti si 

všechny pracovní činnosti a postupy aktivně 
vyzkoušely a prožily. V současné době se o no-
vou výsadbu starají a těší se na další pozorování 
a první úrodu v příštím roce.
Děti se také seznamovaly s regionálními potra-
vinami, vyzkoušely si chytré nakupování a tiskly 
na plátěné nákupní tašky, které nahrazují plast 
a jsou k opakovanému použití. Nenásilnou for-
mou se seznamovaly se základy ekologie a zís-
kávaly povědomí o chování, které je pro zacho-
vání čisté přírody důležité. Jeden projektový 
den byl věnován i životu včel a práci včelařů.
5. října jsme se vydali do skanzenu ve Vysokém 
Chlumci, kde se děti názorně seznamovaly s ži-
votem našich předků – jejich bydlením, pracov-
ními nástroji, šetrným způsobem hospodaření 
i různými druhy výroby.

získání kofeinu a DNA. Posledním bodem pro-
gramu bylo poodhalení stavby některých živo-
čišných orgánů.
Ke spokojenosti návštěvníků jistě přispěla 
skutečnost, že všechny uvedené laboratorní 
činnosti se vydařily. Nelze ovšem opomenout 
i  společenskou stránku večera, setkání s naši-
mi absolventy, kteří se tak mohli podělit i o své 
zkušenosti z vysokoškolského studia, bylo velmi 
milé. 
Noc vědců na gymnáziu v Dobříši tak lze hod-
notit jistě kladně. Soudě podle pozitivní vazby 
od letošních účastníků se již nyní můžeme těšit 
na ročník příští.

PhDr. Jan Veverka, 
Gymnázium Karla Čapka Dobříš

V rámci poznávání místa, kde žijeme, jsme na-
vštívili Mníšek pod Brdy. Prohlédli jsme si pro-
story zámku, zahrady, kostela a náměstí.
Nezapomínali jsme ani na kulturní vyžití. Byla 
uspořádána dvě divadelní představení ve škole 
a nejstarší děti jely i do divadla Gong v Praze.  
Pohádka Z deníku kocoura Modroočka byla 
o malém kocourkovi, který poznával svět a ně-
kdy to měl doopravdy těžké, tak jako děti.
Staronově jsme zahájili cvičební lekce ve velké 
tělocvičně ZŠ Lidická v rámci projektu Se Soko-
lem do života, kterého se rovněž účastníme. Dále 
několikrát navštívíme i 2. ZŠ, kde se v počítačové 
učebně budeme seznamovat se základy práce 
na počítači.
Škola byla zapojena do dotačního programu 
Šablony II, který jsme v srpnu 2021 zakonči-
li. Z  projektu byly nakoupeny mimo jiné nové 
herní prvky na zahradu – hrazda a lezecká py-
ramida, vrbové stavby – iglú a tunel. Dále nám 
projekt umožnil plně financovat dva projektové 
dny mimo školu (FOK Praha v r. 2019 a exkur-
zi Prahou v r. 2021). Díky projektu proběhlo 6× 
odborně-tematické setkání s rodiči dětí (logo-
pedie, školní zralost, nevyhaslé primární reflexy, 
vývojová psychologie dětí), 6× projektový den 
ve škole (policie a hasiči, planetárium, hudební 
nástroje, kouzlo lesa, velikonoční pomlázka). 
Neméně důležité bylo vzdělávání zaměstnan-
ců. Osm pedagogů se zúčastnilo školení na 
prohloubení znalostí anglického jazyka, práce 
v prostředí MS Word a prohloubilo své kompe-
tence na školení o práci s dětmi s narušenou 
komunikační schopností. Projekt nám umožnil 
také dvouletou přítomnost školního asistenta 
v mateřské škole.
Těšíme se na další aktivity, které nás čekají v pro-
jektech Rok s dědou Neposedou a Se sokolem 
do života a proběhnou během školního roku.

Kolektiv 2. mateřské školy Dobříš
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ronavirové pandemie ochuzena. Co se nezda-
řilo zpočátku, povedlo se ale na konec, a  tak 
vznikla dernisáž.

Nádvoří za Kopáčkovým domem ožilo pod 
moderátorskou taktovkou Karla Čiháka a ener-
getickou hudbou v podání dobříšských kapel 
Strangers a AsBest. O legraci u her a soutěží 
pro děti se postaral spolek Provas. Po celé od-
poledne probíhalo pomalovávání lesních lavi-
ček darovaných firmou Lesy Colloredo-Mans-
feld,  s.  r. o., se speciálním hostem, nejmladší 
dobříšskou skautkou – Juditkou. Přímo v  ex-
pozici pak byl vytvořen speciální fotokoutek 
z rekordně největšího rámu vyrobeného z pa-
pírových roliček, jehož autorkou je dobříšská 
rodačka Taťjana Krechová a který je součástí 
stále expozice v Muzeu rekordů a kuriozit 
v Pelhřimově, se kterým se Muzeu Dobříš po-
dařilo navázat zajímavou spolupráci. Nechybělo 
skvělé občerstvení a perfetkní servis od kavár-
ny Na  Půdě. Poděkování patří manželům Vac-
kovým, kteří se zapojili do celé realizace i režie 
výstavy. A další výslovné poděkování by mělo 
patřit také městu Dobříš za dlouhodobou pod-
poru, kterou muzeu poskytuje, a řadě dalších 
partnerů a podporovatelů od institucí přes sku-
piny po jednotlivce, které nelze pro místo jme-
novat – vám všem posíláme velké díky!
Muzeum Dobříš v tuto chvíli nabízí unikátní vý-
stavu Josef Vitásek: 99 let dobříšské kopané 
a těší se na vaši návštěvu.

Kristýna Rottová

Český rekord  
z města rukavic  
v kompozici olejomaleb
Muzeum Dobříš se na sklonku léta rozlouči-
lo s výstavou, která představila přes 12 metrů 
dlouhý český rekord z Dobříše v doprovodu 
unikání sbírky olejomaleb Jitky Vackové. Úžas-
ný výsledek vzešel i z doprovodného programu 
Umění (k) dětem. A to je paráda. Po dlouhé nu-
cené odmlce se kultura v Dobříši zas probouzí. 
Poděkování patří všem, kteří se na projektu po-
díleli, těm, kteří ho podpořili a navštívili!

Město rukavic vytváří český rekord: největší 
prstovou rukavici
Muzeum Dobříš se už na základě svého jmé-
na snaží představovat velkolepé události, 
činy a  osobnosti, které byly a jsou pro město 
výjimečné a svým významem přesahují i jeho 
hranice. Na sklonku léta se expozice rozloučila 
s výstavou Dobříš v knize rekordů představu-
jící český rekord z Dobříše, a to největší prsto-
vou rukavici o obvodu 12,12 metrů. Tu společ-
ně vytvořili Dobříšáci zhruba před deseti lety 
při příležitosti 760 let od historicky první zmín-
ky o Dobříši. Odborně vystřiženou látku od bý-
valých dobříšských rukavičkářů sešili účastníci 
májových slavností pomocí stužek v městských 
barvách – bílé a modré. Každá stužka pak skrý-
vá jedinečné přání Dobříši do dalších let. 

Dobříš v hledáčku Jitky Vackové
Tento unikátní exponát byl v muzeu k vidění 
spolu se speciální sbírkou obrazů dobříšské 
malířky Jitky Vackové, která pracuje zejména 
s olejovými barvami. Prohlédnout jste si mohli 
krásné scenérie nebo abstrakce. V rámci vý-
stavy se Jitka Vacková také stala patronkou 
úspěšného doprovodného programu Umění 
(k) dětem, v jehož rámci se zapojené třídy zá-
kladních škol z okolí Dobříše pustily do vlastní 
umělecké tvorby. Někteří se věnovali autor-
ské práci a dokázali na plátnu zaznamenat 
svá oblíbená místa, jiným byly vzorem obrazy  

Jitky Vackové, a tak vznikly i úžasné reproduk-
ce jejích obrazů. O dětskou kolekci byla výstava 
doplněna v polovině léta. 

To nejlepší na konec?
Zvyklostí bývá výstavy otvírat slavnostní verni-
sáží. Tato výstava o to však byla v důsledku ko-

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan 
zve na benefiční koncert pořádaný v neděli 
28.  11. od 19.00 v Zrcadlovém sále dobříš-
ského zámku.
Představí se Škampovo kvarteto, které vzniklo 
pod vedením profesorů AMU Antonína Kohouta 
a Milana Škampy v roce 1989 a na české hudeb-
ní scéně navázalo na ukončenou činnost legen-
dárního Smetanova kvarteta.
Helena Jiříkovská – housle, Adéla Štajnochrová – 
housle, Martin Stupka – viola, Lukáš Polák – vio-
loncello.
W. A. Mozart – Smyčcový kvartet D dur, KV 575 
L. Janáček – Smyčcový kvartet č. 1 (Z podnětu 
L. N. Tolstého Kreutzerovy sonáty) 
A. Dvořák – Smyčcový kvartet F dur, op. 96 
(„Americký“)
Vstupné dobrovolné. Prosíme o dodržení hy-
gienických nařízení platných v den konání 
koncertu.
Pro zajištění realizace stavby nových varhan 
schází na transparentním účtu (k datu uzávěrky 
DL) částka ve výši 168 000 Kč. Za vaši finanční 
podporu děkujeme. 
Číslo účtu: 115-99660227/0100.

Za Sdružení Ivo Kylar

Listopadový koncert pro dobříšské varhany
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Výtvarná dílna s Jíťou Marek Orko Vácha Den pro dítě s knihou

Knihomrně BOoK Con! 

Ručprčky, foto: J. Kleisnerová

Chvíle pro pohádku

KNIHOMRNĚ – pondělí 1. 11. od 10.00
Speciální program pro děti (zejména) od 0 do 
5  let s rytmy, říkankami, písničkami, pohádkou 
a pohybovými i dalšími různorodými prvky pra-
videlně jednou měsíčně, vstup volný. Program 
trvá zhruba 40 minut. V tomto termínu může-
te přijít bez ohlášení – nebo se nám ozvěte na 
knihovna.dobris@seznam.cz, popř. na tel. č. 
777 299 044, nabídneme vám místo ve skupině 
se stejně starými dětmi.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – INTENZIVNÍ KURZ ZDAR-
MA! pondělí 1. – středa 3. 11. od 10.00 do 12.00
Intenzivní třídenní kurz trénování paměti s oblí-
benou lektorkou Stáňou Benešovou. Díky pod-
poře MAS Brdy–Vltava vám kurz můžeme nabíd-
nout zcela zdarma! Neváhejte, nutné přihlášky 
předem!

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

KRUHOVÉ TANCE – pondělí 1. 11. od 14.00
Druhá lekce kruhových tanců se známou lektor-
kou Evou Fenclovou. Kurz probíhá vždy v pon-
dělí od 14.00, další setkání se konají 15. a 29. lis-
topadu a 13. prosince. Cena za celý cyklus 
350 Kč.

BOoK Con! pátek 5. – neděle 7. 11.
Devátý ročník BOoK Conu se konečně blíží! 
Vše, co milovník žánru sci-fi  a fantasy potřebuje 
najít na jednom místě! Více informací a přihláš-
ky v knihovně a na www.bookcon.cz. Vstupné: 
pátek 100 Kč, sobota 160 Kč, celý víkend 250 Kč, 
rodinné víkendové 400 Kč.

Marek Orko Vácha: SPOLEČENSTVO OBĚTÍ – 
pondělí 15. 11. od 17.30
Malá dobříšská univerzita vám představí další 
známou osobnost – teolog, přírodovědec a pe-
dagog si klade otázky, zda se máme bát spíš 
těch, kteří zákony porušují, nebo těch, kdo je 
dodržují; proč se tak rádi zbavujeme zodpověd-
nosti, jak důmyslně to děláme a jak se k tomuto 
postavit, aby člověk prožil zdařilý život. Vstup 
volný!

BÁSEŇ JAKO ŠOU – soutěž od 15. do 30. 11.
Natočte video-báseň a vyhrajte první díl 
Pověstí z Dobříšska s podpisem autora! Můžete 
natočit svou vlastní báseň nebo nějakou svoji 
oblíbenou, můžete ji recitovat zpaměti nebo 

dramaticky číst, můžete přemluvit kámoše 
či třeba babičku ke spolupráci... Všechno je do-
voleno! Příspěvky posílejte na e-mailovou adre-
su knihovna.dobris@seznam.cz.

RUČPRČKY – úterý 16. 11. 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.

DEN PRO DÍTĚ S KNIHOU – sobota 20. 11. od 
16.00
Hudba, scénické čtení, prezentace vybraných 
novinek z dětské literatury, křest prvního dílu 
Pověstí z Dobříšska + autogramiáda autorů (kni-
hu možno na místě zakoupit za zvýhodněnou 
cenu 249 Kč), výtvarná dílna, aukce dětských 
obrázků a na závěr občerstvení a bohatá TOM-
BOLA, ve které vyhrává každý! Vstup volný.

Knihovna: trénování 
paměti zdarma, 
Marek Orko Vácha, 
dílna i pohádka
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, prosí-
me, předem si vždy ověřte (na webových 
stránkách či facebooku knihovny, popřípadě 
telefonicky), že program nebyl v důsledku 
případných karanténních opatření přeložen 
či zrušen! Bezpečnostní hygienická pravidla 
budou v souladu s aktuálními vládními naří-
zeními.
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Chvíle pro pohádku: JAK SE JAKUB ZTRATIL 
– čtvrtek 25. 11. od 17.00
Jakub jde s tatínkem koupit vánoční stromek – 
a ani neví, jak se to stalo, najednou je sám upro-
střed velkého města. A zažije podivuhodné věci... 
Divadlo Knihovna připravilo scénické čtení z pů-
vabné knížky Ludvíka Aškenazyho Malá vánoční 
povídka, doporučujeme zejména pro děti od 5 do 
10 let, ale zaručeně pobaví i dospělé... Vstup volný.

PANELÁKY BOYS – ROMANTIKA BETONU 
– středa 1. 12. od 18.00
Filip Koryta a Teodor Kravál. Dr. Filipitch a Kra-
vál123456. Básníci. Spisovatelé. Performeři. Sla-
meři. Jeden je mistr ČR ve slam poetry, druhý 
fi nalista Mistrovství ČR ve slam poetry. Kromě 
toho oba vyrůstali na sídlišti, a proto si říkají 
PANELÁKY BOYS. Proto za vámi přijedou. Aby 
vám dokázali, že romantika betonu je ta největ-
ší romantika. Oba dva přivezou své nejnovější 
knihy, tak si udělejte volno, ať je nepropásnete. 
Vstupné dobrovolné.

Malá dobříšská univerzita: MISE: BRÁNIT 
BEZPEČÍ – čtvrtek 2. 12. od 17.00
Generál Petr Pavel a velvyslanec Petr Kolář de-
batují o svobodě, obraně demokracie, bezpeč-
nostních rizicích státu a o tom, jak se jim bránit. 
V misi UNPROFOR v Jugoslávii vyprostil Petr 
Pavel odříznuté francouzské vojáky, po řadě 
zahraničních přidělení byl jmenován náčel-
níkem Generálního štábu AČR; v roce 2015 

se stal předsedou Vojenského výboru NATO. 
Petr Kolář byl velvyslancem ve Švédsku, porad-
cem prezidenta V. Havla a poté postupně velvy-
slancem v Irsku, USA a v Ruské federaci. V sou-
časné době se věnuje občanským aktivitám. 
Vstupné 80 Kč; káva/čaj v ceně.

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).

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

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

KNIHOVNA ZAVŘENA! 
Pozor – ve středu 17. 11. máme z důvodu 
státního svátku zavřeno!

Milí čtenáři, přejeme vám dobrý podzimní čas 
a těšíme se na vás šest dní v týdnu v knihovně!

Romana Bodorová

KULTURA A SPOLEČNOSTKULTURA A SPOLEČNOST

Generál Petr Pavel Semínkovna

GALERIE EMILY – ORANŽERIE

Některé věci potřebují čas. To známe všichni… 
Některé se mnohdy zdají úplně ztracené, ale 
když opět ožijí, vypadá to jako „malý zázrak“. 
A ten se – s nadsázkou řečeno – stal po deseti 
letech v podobě vybudované galerie v oranžerii 
v anglickém parku dobříšského zámku.
Před deseti lety jsem se Zdeňkem Milerem, 
legendárním otcem pohádkové postavičky 
Krtečka, a manželi Jeronýmen a Lívií Colloredo-
-Mannsfeldovými nadšeně připravovala – ve 
spolupráci s arch. Liborem Sommerem – malou 

zámeckou galerii, která by vedle Milerových 
obrázků a fi lmů představovala práce českých 
ilustrátorů a výtvarníků, kteří se svojí tvorbou 
zaměřují na dětské čtenáře.
Kdo něco někdy stavěl nebo rekonstruoval, umí 
si představit množství nutných dokumentů, 
listin, podpisů a hodin „pouhého“ zúřadování 
takové věci. Oranžerie v zámeckém parku je 
ovšem památka I. kategorie, takže tíha nutných 
úkonů byla veliká. Bohužel Z. Miler krátce po 
křtu svojí poslední knížky (Krtek a rybka), kterou 
pro děti připravil s dcerou Kateřinou a slavnost-
ně pokřtil na dobříšském zámku, zemřel (letos 
je tomu 10 let), zemřel i mladý architekt Libor 
Sommer.
Francouzský park dobříšského zámku spolu 
s oranžerií podstoupil ekonomicky a časově 
náročnou rekonstrukci, jejíž součástí se staly 
i prostory původně zamýšlené galerie. A tak se 
původní projekt oživil a jeho myšlenka se zrea-
lizovala. Tentokrát ve spolupráci majitelů zámku 
a paní Emilie Milerové, která odkaz a přání své-
ho manžela chtěla vždy splnit.
Letos v únoru by se Zdeněk Miler dožil sta let, 
rodné Kladno svému slavnému rodákovi otevře-
lo stálou expozici, v dubnu oslavila paní Emilie 
významné životní jubileum, oběma výtvarní-
kům vyšla monografi e, před deseti lety vyletěl 
několikagramový maskot Krtečka do vesmíru 
s astronautem A. Feustelem… Je mnoho důvo-
dů, proč do prostor oranžerie nahlédnout, třeba 
v týdnu otevřených dveří, které si všichni přeje-
me zrealizovat malou vernisáží v den tradičního 
adventního trhu na nádvoří zámku. Ale o tom 
všem až v prosinci…

Pavla Slancová
Autor foto: Michael Kočí 

ZE ZÁMKU 
A PODZÁMČÍ…
V listopadu se můžete těšit v Zrcadlovém sále na 
následující koncerty: 
25. 11. koncert žáků ZUŠ a 28. 11. Benefi ční 
koncert na obnovu varhan v kostele Nejsv. 
Trojice v Dobříši – zahraje Škampovo kvarte-
to. Koncert se bude konat od 19.00. 

11. 12. chystáme opět Vánoční trhy na nádvo-
ří zámku. Jste srdečně zváni!

Provoz zámku na měsíc listopad a prosinec 
bude upřesněn na webových stránkách zámku.

Tereza Vyhlasová
Foto: archiv návštěvního centra

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



22 | DOBŘÍŠSKÉ LISTY KULTURA A SPOLEČNOST

Kultura listopad 2021
12. 11. Clarinet Factory – koncert
Koncert tohoto netradičního tělesa se jistě sta-
ne jedním z vrcholů letošního hudebního pro-
gramu KD. 
„Na hudební scéně je klarinetové kvarteto Clari-
net Factory více než pětadvacet let. Úspěšně kon-
certuje po celém světě. Má na kontě spolupráci 
s  Bobbym McFerrinem, Lenkou Dusilovou, Janou 
Koubkovou, Ivou Bittovou, Tata Bojs, Filharmonií 
Brno, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, 
Prague Philharmonia či divadelníky VerTeDance,“ 
píše Jarda Špulák na Novinkách.cz. Letos navíc 
vydali i nové album. Jmenuje se Pipers a je na 
něm patrný příklon k elektronice. 
Mezinárodně oceňovaný ansámbl Clarinet Fac-
tory tak pokračuje v objevné cestě za možnost-
mi zvuku klarinetů i hudby obecně. 
Společenský sál KD, pátek 12. listopadu 2021 
od 20.30 hod. Stolové a divadelní uspořá-
dání hlediště. Vstupné: 270 Kč (předprodej 
Dobříš) a 300 Kč (on-line prodej na GoOut 
a na místě). Předprodej vstupenek on-line již 
od 13. 10. Telefonická rezervace vstupenek 
již není možná.

13. 11. 26301čka opět na scéně
Jako jediní v okolí 26301čky hrají něco jiného, 
a tím jsou různé scénky a skeče jak z české tvor-
by, tak zahraniční. Přijďte se podívat a zažijete 
kopu srandy. Těšme se na nás!
Společenský sál KD, sobota 13. listopadu 
2021 od 19.00 hod. Vstupné dobrovolné. 
Ve spolupráci s KD Dobříš.

14. 11. Mise na Mars – hraje Divadlo za vodou 
Čenkov
Děj této hry začíná startem rakety s pečlivě vy-
branou mezinárodní posádkou zkušených kos-

monautů a odborníků, zástupců pořádající země, 
resp. velkého vůdce. Cíl cesty je patrný z názvu, 
ovšem důležitá je samotná cesta... Na představe-
ní vás zve i pořádající divadlo Kruh Dobříš.
Společenský sál KD, neděle 14. listopadu 
2021 od 20.00 hod. Vstupné dobrovolné. 

25. 11. Vernisáž výstavy Bezčasí. Vystavují 
členové katedry výtvarné výchovy Pedago-
gické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích.
V rámci oslav třicetiletého výročí existence  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se 
v Kulturním domě v Dobříši koná výstava s ná-
zvem Bezčasí, na které svá díla představují čle-
nové katedry výtvarné výchovy PF – Petr Brož-
ka, Ivan Bukovský, Olga Divišová, Josef Lorenc, 
Aleš Pospíšil, Karel Řepa, Petra Vichrová a Lenka 
Vilhelmová. „Součástí expozice jsou kresebná, 
malířská, grafická a sochařská díla realistického 
i abstraktního charakteru inspirovaná přírodou, 
konkrétními každodenními či naprosto banálními 
situacemi, se kterými se mohl setkat každý člověk. 
Díla se navzájem prolínají a obsahově doplňují 
pod pojmem bezčasí, v němž se odráží současná 
atmosféra, a nabízejí se otázky související s vní-
máním plynutí času. Výtvarný přístup jednotlivých 
vystavujících často odhaluje jejich nejniternější 

pocity, a přitom nechává diváka zkoumat sebe 
sama,“ sdělila k výstavě její kurátorka paní Zu-
zana Duchková. 
Výstavní sál KD, čtvrtek 25. listopadu 2021. 
Vernisáž výstavy se uskuteční ve výstav-
ním sále KD Dobříš od 17.00 hod. Výstava 
potrvá do 19. 12. 2021. Otevřeno: po–čt 
8.30–16  hod., pátek a sobota zavřeno, ne 
14–16 hod. Vstup zdarma! 

26. 11. Sto zvířat – 30! Tour
Bude to téměř na den přesně rok, kdy jsme 
měli se Sto zvířaty oslavit 30 let na scéně. 
Zjevil se covid, a nebylo nic. O to víc se ale 
těšíme na jejich koncert letošní a nepochy-
buji, že těch 31 let oslavíme společně, a o to 
radostněji… 
STO ZVÍŘAT vzniklo v roce 1990 jako reakce na 
anglickou vlnu ska, prezentovanou kapelami 
jako Madness, Specials nebo Selecter. Od té 
doby kapela ušla v rámci žánrů dlouhou cestu 
lemovanou rocksteady, reggae, swingem i roc-
kem.
Honza Kalina, kapelník Sto zvířat, a textař sku-
piny Tomáš Belko se shodnou: „Kdyby nám ně-
kdo na jaře roku 1990 v bistru v Nerudově ulici na 
Malé Straně, kde jsme po tři dny vymýšleli název 
tehdy ještě neexistující kapely, předpovídal, že se 
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Festival se povedl
Druhý podzimní divadelní festival ochotnic-
kých souborů se povedl. Diváci měli možnost 
zhlédnout v kulturním domě čtyři hry, a  to 
Cyrana, Audienci, Divadelní léčebnu opět 
v akci a pohádku O čarodějnici Popletě. Tento 
festival vznikl na základě velkého diváckého 
zájmu o  květnový festival a navazuje tak na 
tradici Divadelního spolku Kruh, který vznikl 
v roce 1963. Spolky, které letos Dobříš navští-
vily, opět ocenily skvělou diváckou základnu 
v  Dobříši. Letos poslední představení patřilo 
dětem a jsme velice rádi, že byl sál plný malých 
i velkých diváků. Hru uvedla teprve čtyřletá 
Sandruška s tatínkem Ivanem Sutnarem z po-
řádajícího spolku Kruh.

Spolek Kruh Dobříš 

Divadelní představení 
Mise na Mars
Divadelní spolek Kruh vás srdečně zve na 
představení spřáteleného souboru Divadla za 
vodou Čenkov, které představí hru Mise na 
Mars. V Kulturním domě dne 14. 11. 2021 od 
19 hodin. 
Hra je autorská a za scénářem a režií stojí 
Ludmila Boudová. Hry tohoto souboru jsou 
v Dobříši hojně navštěvované a často je uvá-
díme v  květnu na festivalu ochotnických di-
vadel. 
Vstup na představení je jako vždy dobrovolný. 
Tak neváhejte a podpořte kulturu na Dobříši!

Ivan Sutnar

dožijeme se ZVÍŘATY třiceti(jedna) let, asi bysme 
za něj zaplatili a řekli si, hele asi nějakej šílenec... 
Mohli jsme se jmenovat taky DRUHÁ DOBA, nebo 
TROLLEJBUS, takže to vlastně dopadlo dobře, né?"
Společenský sál KD, pátek 26. listopadu 2021 
od 20.30 hod. Vstupné: 280 Kč (předprodej 
Dobříš); 310 Kč (online prodej na GoOut a na 
místě). VSTUPENKY z r. 2020 PLATÍ!!! Telefo-
nická rezervace vstupenek již není možná.

2. 12. Snow film fest 2021 – Zažij dobrodruž-
ství na plátně tvého kina
Filmová přehlídka o extrémních zimních 
sportech. 

Program:
19.30 – 1. promítací blok
Crossing Lebanon (Německo, 2020)
Viktor (Slovensko, 2019)

Float to Ski (USA, 2020)
Persian Lines (ČR, 2019)
21.20 – 2. promítací blok
K2: The Impossible Descent (Polsko, 2020)
Hors Piste (Francie, 2018)
Více o promítaných filmech na https://snow-
filmfest.cz/promitani_sff/dobris/.
Společenský sál KD, čtvrtek 2. prosince 2021 
od 19.30 hod. Stolové a divadelní uspořádání 
hlediště. Vstupné: Děti, studenti (do 26  let), 
senioři a ZTP 50 Kč; ostatní 100 Kč.
Vstupenky bude možné zakoupit až na místě 
při vstupu na promítání. 

Připravujeme na prosinec: 
3. 12. Vánoční koncert Swing bandu Dobříš
6. 12. Tradiční setkání se sv. Mikulášem a roz-
svícení vánočního stromu na náměstí.
22. 12. Vánoční koncert na zámku pod ná-
zvem Magická vánoční noc. Na koncertu zazní 
vánoční hudba – Mozart, Vivaldi, Corelli a dal., 
vánoční koledy a také hudební vzpomínka na 
geniální umělce Enia Morriconeho a Karla Gotta. 
Hrají: Komorní sdružení SOČR a sólisté České 
filharmonie Vlastimil Kobrle (housle), Andrea 
Rysová (flétna) a Zdeněk Rys (hoboj). Koncer-
tem provází herec a moderátor Dalibor Gondík. 
Dramaturgie a režie koncertu: Ludvík Sklenář.
Předprodej vstupenek bude zahájen 8. 11. 
2021 v Informačním středisku Dobříš.

Jindřiška Kastnerová
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Nová expozice „Po stopách hutí a hamrů v kra-
ji Čapkovy Strže“ mapuje proměny industriální 
krajiny za uplynulá čtyři století. Nechybí reka-
pitulace nedávné historie a současnosti obce 
Stará Huť, na fotografiích dost možná poznáte 
své příbuzné, kamarády, známé. Informační pa-
nely s obrazovkou jsou instalovány v magickém 
industriálním prostoru původní garáže Karla 
Čapka. Stará Huť, s. r. o., místní umělecká slévár-
na rodiny Svojitkovy, tu navíc prezentuje svoji 
dlouhou tradici a zajímavá díla z litiny či bronzu, 
která šíří slávu místního slévárenství v řadě čes-
kých a moravských měst i za hranicemi.
Před prohlídkou krásné vily naberete síly v na-
šem bistru s posezením pod vzrostlými stromy. 
Je jen na vás, jestli se nejdříve vydáte po stopách 
Karla Čapka, Olgy Scheinpflugové a Ferdinanda 
Peroutky prostřednictvím letos modernizované 
expozice umístěné ve třech podlažích nebo zda 
se zaposloucháte do nahrávek cyklu povídek 
namluvených herci pražského Divadla Na Fidlo-
vačce v rámci covidového projektu „Nehrajeme. 
Čteme Čapka!“. Vybrali pro vás povídky Básník, 
Kupón, Případ Dr. Mejzlíka, Smrt barona Ganda-
ry, Telegram, Ukradený spis, Věštkyně a  Zločin 
na poště.
Zkrátka podzim v zahradě a domě na Strži je 
zárukou nezapomenutelných zážitků, a to za 
každého počasí. V listopadu máme otevřeno již 
jen v pracovní dny, tedy od pondělí do pátku 
9.00–16.00. Těšíme se na viděnou!

A kde najdete podrobnosti?
www.capek-strz.cz
www.facebook.com/PamatnikKarlaCapka 
www.instagram.com/pamatnikkarlacapka/

Zdeněk Vacek 
Foto: archiv Památníku Karla Čapka

KULTURA A SPOLEČNOST

Pozvání na listopad a začátek adventu 
Zveme na výstavu „Jak zní krátké odpoled-
ne“ / olejomalby od Marie Gabriely Lhotové. 
Výstava je ke zhlédnutí (od 17. 10.) do 19. 11. 
v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Od 4. 11. nabízíme od 18.30 do 20.30 „Večerní 
malování s Mirem a Danielou aneb Odpočiň 
si s paletou“ (pro dospělé), celkem 5 večerů 
(do  2.  12.). Jde o relaxační malování, při němž 
budou provázet zkušení výtvarníci Miro Pogran 
a Daniela Doubková. Cena je 1 500 Kč, výtvarný 
materiál v ceně. V Pastoračním centru sv. Tomáše.

V neděli 7. 11. se uskuteční modlitby za ze-
snulé. Na hřbitově ve Svatém Poli v 15.00 a na 
Dobříši v 16.00. 

Ve čtvrtek 9. 11. od 18.00 zveme na přednášku 
MUDr. Radkina Honzáka „O zdraví z pohledu 
psychosomatika – o zdraví tělesném, dušev-
ním i duchovním“. Přednáška se mimořádně 
koná v Kulturním domě v Dobříši. (Pro vstup 
je nutné se prokázat QR kódem OTN, příp. bude 
možné si zakoupit covid-test na místě.) Akci po-
řádá ŘK farnost společně s Henotes – ambulan-
ce PL MUDr. Magdaléna Ježková. Vstup je volný, 
rezervace předem není možná.

V sobotu 13. 11. od 16.00 do 18.00 si můžete 
přijít zatancovat kruhové tance, které vede  

arteterapeutka Eva Fenclová. Vstupné je 
200  Kč, snížené (děti, senioři, rodiče na RD) 
150 Kč. V Pastoračním centru sv. Tomáše.

V neděli 21. 11. od 10.00 zveme na vernisáž 
výstavy „Od podzimu k adventu“ – výtvar-
né práce dětí z výtvarného kurzu Malování  
s Mirem a Danielou. Žáci představí své malby, 
tisky a prostorové práce. V Pastoračním centru 
sv. Tomáše. Výstava potrvá do 19. 1. 2022.

V sobotu 27. 11. od 9.00 do 13.00 nabízíme 
adventní duchovní obnovu s uvedením do křes-
ťanské meditace „Setkání u hořícího keře“, 
zakončenou společným slavením eucharistie. 
Vede P. Pavel Pola OCD, kněz z kláštera bosých 
karmelitánů u Pražského Jezulátka v Praze. Akce 
se koná v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dob-
říši. Přihlašování předem není nutné. 

V sobotu 4. 12. od 10.00 do 17.00 se bude ko-
nat benefiční adventní jarmárek v Pastorač-
ním centru sv. Tomáše. Akce se koná ve spolu-
práci s Cestičkou, z. s., a je určena na podporu 
Azylového domu sv. Ludmily v Mokrovratech. 
Těšit se můžete na originální výrobky místních 
umělců, doprovodný program pro děti a pokoj-
nou adventní atmosféru. Srdečně zveme.

Ludmila Musilová

Radost pro oči i uši
Také máte rádi toulky po Dobříšsku a jako lokálpatrioti jste hrdí na úspěchy místních lidí? Pak si 
určitě nesmíte nechat ujít novou část stálé expozice Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše 
věnovanou tradici hutí, hamrů a sléváren! Jako bonus vás čekají Čapkovy povídky namluvené zná-
mými herci.
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Příměstské tábory s ČÁPEM
Přestože už stromy oblékly barevné podzimní ka-
báty a svatý Martin co nevidět přijede na bílém 
koni, rádi bychom vás pozvali na pár okamžiků 
do nedávné minulosti – ke kouzelným, sluncem 
zalitým prázdninám :-).
Letos se nám podařilo realizovat devět turnu-
sů příměstských táborů pro děti 1. stupně ZŠ, 
z toho šest na Dobříši (v prostorách MAS Brdy–
Vltava, Pionýrů 892) a tři na Felbabce (Felbab-
ka 79, Hořovice). Celkem se zúčastnilo 124 dětí.
Tábory byly opět inkluzivního charakteru, to 
znamená, že jsme do kolektivu zdravých dětí 
začlenili děti se zdravotním znevýhodněním 
a  letos nově také se sociálním znevýhodně-
ním. Projekty tohoto typu – tábory s inkluzí 

dětí se znevýhodněním – jsou v Čechách velmi 
ojedinělé. Svou činností se mimo jiné snažíme 
pomáhat odstraňovat bariéry ve společnosti 
a spojovat zdánlivě nespojitelné.
Díky částečné podpoře projektu z Evropského 
sociálního fondu – Operačního programu Za-
městnanost nám bylo umožněno stanovit cenu 
tábora na 850 Kč / týden, a učinit ho tím dosaži-
telným i pro rodiče s nižšími příjmy.
Pokud budete mít zájem o účast vašich dětí 
na příměstských táborech s ČÁPEM, nezapo-
meňte své malé dobrodruhy a dobrodružky 
zaregistrovat již od 1. března 2022 na našich 
stránkách www.taboryscapem.webnode.cz. 
Na www.dccap.cz najdete témata a fotografie 
z letošních táborů.
Budeme se těšit na setkání s vašimi dětmi o let-
ních prázdninách, ať již ve společnosti pirátské, 
brázdíce rozbouřené vody Karibiku, s páskou na 
oku, papouškem na rameni a náušnicí v uchu, 
či  ve společnosti divošské, za zvuků tamtamů 
prodírajíce se džunglí plnou nástrah :-).
O dobrodružství opět nebude nouze!
Podzim plný barev a úsměvů vám za celý tábo-
rový tým přeje

Silvie Pilecká, o. p. s. ČAP
www.taboryscapem.webnode.cz, 

www.dccap.cz

Gymnastika Dobříš má za sebou 
první závody v tomto školním 
roce
10. října 2021 se zúčastnily závodu v Týnci nad 
Sázavou naše nejmladší gymnastky.
7letá Tereza Strnadová obsadila 5. místo a 2. mís-
to, stříbrnou medaili, si odvezla 8letá Jana Če-
chová.

Blahopřejeme děvčatům a jejich trenérům 
H. Hoškové a R. Baudisovi k úspěchu!

Gymnastika Dobříš

Program zápasů  
MFK Dobříš – listopad
Muži A Divize
Všechny zápasy odehrány.

Muži B I.B
 7. 11. neděle 14.00 MFK Dobříš B – Sedlčany B 
 
Dorost KP
 6. 11. sobota 14.00 MFK Dobříš B–Sedlčany B

Žáci starší (mladší) KP
 14. 11. neděle 10.15 (11.55)  MFK Dobříš – Psáry

Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsku 
na nám. Komenského a stránky: www.mfkdob-
ris.cz, souteze.fotbal.cz.
Přijďte povzbudit naše hráče! 

Děkujeme za podporu!

Komise rovných 
příležitostí ČOV
Chceme se s vámi podělit o milou událost, která 
si zaslouží vaši pozornost.
V letošním roce se konala akce Trenérka, cviči-
telka roku. Kolektiv trenérů Gymnastiky Dobříš 
proto přihlásil do soutěže, vyhlášené Českým 
olympijským výborem, naši trenérku mládeže 
Jitku Holcovou.
Svou příkladnou trenérskou činností má velmi 
významný podíl na rozvoji gymnastiky v našem 
městě. Od 80. let 20. století působila jako trenér-
ka gymnastiky. Spoluzakládala oddíl sportovní 
gymnastiky v Dobříši v roce 1982 a od té doby 
se pravidelně věnuje trénování několik hodin 
týdně. Účastní se soutěží, organizuje soustředě-
ní a působí jako rozhodčí. Jejím vedením prošly 
v dobříšském oddíle stovky děvčat. Z mnoha 
z  nich si následně vychovala nové trenérky.  
Především díky ní oslaví letos Gymnastika Dob-
říš své 40. výročí.
A jaké bylo naše překvapení… 
Velice nás potěšilo, že zasloužilá trenérka Jitka 
Holcová byla členy Komise rovných příležitos-
tí ve sportu zvolena jako jedna z oceněných 
v rámci projektu Trenérka, cvičitelka roku 2020.
Jitko, velká gratulace!
Tvého ocenění si vážíme. Vnímáme Tvou práci 
a přístup k ní nejen jako velmi profesionální, ale 
i jako práci konanou s radostí, silnou vůlí a lás-
kou ke sportu.
My Ti za to velmi děkujeme a jsme rádi, že tomu 
věnuješ tolik energie a úsilí, i když to není vždy 
snadné.

Za kolektiv Gymnastiky Dobříš 
Soňa Lásková
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Zářijové akce 
s Provasem
Dne 11. 9. se uskutečnila akce nesoucí jméno 
Opičí dráha, která je určena pro děti od 4 do 
15 let. Celá opičí dráha se skládala z osmi sta-
novišť, na kterých si děti a mládež mohly pro-
cvičit rychlost, hbitost a svou sílu. Akce se zú-
častnilo celkem 55 dětí. Novinkou byl pan Petr, 
otec chlapce, který si rád vyzkoušel všechny 
disciplíny. Byla to velmi příjemná událost. 

Sousedské setkání konané dne 11. 9. 2021
I v letošním kalendářním roce jsme se za spo-
lek zapojili do sousedského setkání, abychom 
občany z Dobříše a okolí mohli seznámit s naší 
činností. Akce se konala na hřišti u bývalého 
kina v odpoledních hodinách. Byli jsme mile 
překvapeni, že nás přišly pozdravit nejen 
děti, které se účastní našich aktivit, ale i rodi-
če a  prarodiče. Byla možnost společně sdílet 
veřejný prostor, ve kterém jsme mohli pohos-
tit dobrou kávou, čajem, slaným zákuskem 
a sladkým moučníkem. 
Projekt je spolufi nancován městem Dobříš for-
mou veřejné fi nanční podpory.

Spolek PROVAS Dobříš,
Mgr. Jaroslava Apeltauerová 

a Sylva Řeháková, 
rehakovasylva@seznam.cz, 

732 937 442

Podzim v Aerobik studiu Orel Dobříš
V orlovně jsou již dětské kurzy od začátku školního roku v plném proudu. Po loňském přerušení 
činnosti jsme letos zaznamenali o kroužky veliký zájem, za který jsme moc vděční. I přesto můžete 
v průběhu děti přihlašovat do všech kurzů, kde máme ještě volná místa. 
V minulém článku jsme vás informovali, že máme v plánu opět uspořádat tradiční vánoční exhibici 
ve sportovní hale. Bohužel neumíme odhadnout, za jakých podmínek a za jaké epidemické situace 
by se tato událost na konci listopadu konala. Rozhodli jsme se proto ještě tuto akci odložit a soustře-
dit se spíše na akce pro děti v nižším počtu účastníků. 
V sobotu 27. listopadu zveme všechny děti, které rády tančí, na Sportovní den s Orlem plný taneč-
ních lekcí. Program včetně stravy a 4 pohybových lekcí bude od 9 do 16 hodin. 
Také našich 6 závodních týmů již dává dohromady nové choreografi e sestav pro sezónu 2022 a po 
bezmála dvouleté pauze, kdy byly závody zrušeny, se už moc těší nejen před dobříšské publikum. 
Věříme, že na jaře bude situace pro organizování vnitřních akcí jednodušší a budeme moci udělat 
třeba exhibici velikonoční. 
Přejeme všem krásný podzim a těšíme se na viděnou u nás ve studiu při nějaké sportovní aktivitě.
Informace o nás naleznete na našich internetových stránkách www.aerobikdobris.cz a také na 
ofi ciálním facebooku studia. Tým ASOD

Světýlko každoročně zažehnuté 
v místě narození Ježíše Krista 
bude opět letos 23. 12. slavnost-
ně přineseno skauty a skautkami 
na Dobříš.

Zvláště pro starší občany Dobříše opět 
nabízíme donášku světla až domů. 
Stačí se nám do 15. 12. ozvat na mobilní 
telefon 777 839 850 a my vás zařadíme 
mezi ty, kterým světýlko nosíme. 
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Tomáš Krejčí končí 
sezónu jako nejlepší 
hráč v České republice!
V letošní sezóně nastupoval na všechny turnaje 
jako první nasazený. Na každém turnaji se od 
něj očekával úspěch. Byl pod velkým tlakem, ale 
ustál to! Dobříšský hráč Tomáš Krejčí po vítězství 
na turnajích nejvyšších kategorií v ČR, ale pře-
devším na mistrovství České republiky mladších 
žáků ve dvouhře i čtyřhře ukončil tenisovou 
sezónu 2021 na skvělém prvním místě v České 
republice v kategorii do 12 let. 
Další velkou radostí byla talentovaná hráčka 
– Danielka Michálková, která se v květnu kvali-
fikovala na mistrovství České republiky v baby-
tenisu (kategorie dětí 8–9 let), které se konalo 
koncem září v Rakovníku a kde si díky svým vý-
konům vybojovala skvělé 9. místo. 
Tomášovi a Danielce k jejich úspěchům velmi 
gratulujeme a přejeme mnoho dalších vyhra-
ných zápasů v nadcházející sezóně.

Za TenisCentrum Dobříš Eliška Beranová 

Malé ohlédnutí  
za říjnem v Sokole
Konečně se vracíme k pořádání tradičních akcí. 
V sobotu 2. října uspořádal oddíl žen bazárek 
oblečení, obuvi a sportovního vybavení. Den 
sokolstva jsme oslavili 8. října. Jako připomínku 
na tragické události, které postihly sokolstvo bě-
hem 2. světové války, jsme uspořádali Večer so-
kolských světel. Sešli jsme se u pomníku 2. svě-
tové války, odkud jsme se s lampiony vydali 

k rybníku Papeži. U rybníka jsme zapálili sokol-
ská světla a pustili je po vodě. Akce byla velice 
zdařilá a těšila se hojné účasti. Všem účastníkům 
děkujeme za příjemnou atmosféru.
Mezi dalšími proběhlými říjnovými akcemi by-
chom mohli jmenovat tradiční pouštění draků 
nad rybníkem Bzdinka nebo šipkařský turnaj. 
Děkujeme Tiskárně a grafickému studiu Petr 
Dvořák za podporu našich akcí formou vytisk-
nutí plakátů.
Naše oddíly naplno fungují. Členové taneční-
ho oddílu už získali několik medailí, florbalisté 

odehráli spoustu zápasů a oddíl žen už zase baví 
svými tanečními vystoupeními.

A co nás čeká?
Na 4. prosince plánujeme mikulášskou zábavu 
pro děti. Děti se mohou těšit jednak na taneční 
zábavu, soutěže, ale i na vánoční zvyky a samo-
zřejmě na příchod Mikuláše a jeho družiny.

Za T. J. Sokol Dobříš 
Gita Otavová
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Klub důchodců Dobříš, 
tak trochu z historie 
i současnosti
Klub důchodců byl v Dobříši ustanoven 19. 3. 
1981 a jen pro zajímavost k 31. 12. 1985 měl 
435 členů. Pro ně měl vždy zajímavou i pouč-
nou, osvětovou činnost. V samostatných začát-
cích to byly hlavně různé ruční práce jako šití, 
pletení, vyšívání, háčkování, konaly se i výstavy 
a přehlídky hotových výrobků. Předávaly se 
zkušenosti, rady, předčítaly knihy, poučné člán-
ky různého zaměření, především ze zahraničí. 
Členové navštěvovali kulturní a sportovní akce 
města, organizovali poznávací zájezdy na hrady, 
zámky, výstavy, divadla. Nechyběly ani ozdrav-
né pobyty.
Základem klubové činnosti je pravidelné se-
tkávání v klubovně. Právě s klubovnou byly od 
samého počátku jenom potíže. Členové se tak 
scházeli i v knihovně, osvětové besedě, soko-
lovně. V lednu 1987 byla klubovna ve sportovní 
hale a později i na dalších místech. Trampoty 
s klubovnou skončily, až když rada města 4. 3. 
1991 rozhodla umístit internát do budovy ru-
kavičkářských závodů na Větrníku, a získala tak 
zpět majetek města. Jednalo se o dům na Du-
kelském náměstí čp. 443, který byl postaven 
roku 1908 původně jako chudobinec, později 
sirotčinec, sídlil zde i ONV Dobříš a zmiňovaný 
internát rukavičkářských závodů. Rada města 
navrhla a 1. 7. 1992 město zřídilo pečovatelskou 
službu, dům poopravilo, službu sem umístilo 
a po úpravách bylo zřízeno několik malých bytů 
se zvláštním určením.
Konečně se dočkali i důchodci, protože 5. 10. 
1992 byl tady slavnostně otevřen – Klub dů-
chodců na Dukelském náměstí.
To bylo radosti a pohody a vytoužený pocit jis-
toty. Později jsme klub pojmenovali Permánek, 
aby ten krásný název bývalého rybníčku před 
budovou neupadl do zapomnění. 
V čele klubu na postu vedoucího se vystřídala 
celá řada pracovitých, obětavých, svědomitých 
lidí. Z nedávné doby, která má spoustu pamět-
níků, můžeme zejména připomenout p. Věru 
Reinerovou, aktivní, svědomitou, obětavou 
předsedkyni s pochopením pro každého člena 
a se snahou pomoci.
V jejích šlépějích pokračoval i p. Josef Šimonov-
ský, muzikant, člověk, velice pracovitý, svědo-
mitý, který zcela nezištně zajišťoval chod klubu 
ke spokojenosti nás všech. Byl to „klávesák“ 
a  s  jeho doprovodem neměly pondělní „zpí-
vánky“ chybu. Bylo nám radostně a vesele po 
těle i po duši. Ve středu byly „povídánky“ o by-
linkách, zdravém životním stylu, hodnotili jsme 
události doma i ve světě. Bohužel, po krátkém 
boji se zákeřnou nemocí nám tento skvělý před-
seda a člověk, náš Pepa, 18. 2. 2020 nečekaně 
zemřel.
Pro nás to byla velice zlá doba. Po celém světě se 
začínal šířit covid-19. Začala platit přísná hygie-
nická opatření, zákaz shromažďování atd. Všich-
ni jsme čekali na záchranu, na vakcinaci. Té jsme 
se dočkali, a jak se rozvolňovala pandemická 
opatření, byli jsme moc rádi, že se opět můžeme 
vídat, scházet v naší klubovně. 
Dost jsme se nalopotili s ustanovením nového, 
funkčního výboru. Věříme, že na členské schůzi 
bude schválen, stejně jako plán práce.

Mohli bychom se radovat, ale neradujeme. 
Pokračování naší činnosti v dalším období zce-
la nepříjemně ovlivňuje skutečnost, že se do 
31.  12. 2021 musíme z klubovny vystěhovat. 
Město Dobříš zde po opravách a úpravách zřídí 
a umístí denní stacionář pro tělesně či dušev-
ně postižené občany starší 26 let, a právě jeho 
součástí bude kromě 1–2 bytů i naše klubovna. 
Plně chápeme význam a poslání tohoto zaříze-
ní. Určitě by bylo vhodné, kdyby o tomto zámě-
ru s námi také někdo promluvil, seznámil nás 
s nutnou potřebou tohoto stacionáře, jaký je 
o něj zájem, jak bude využíván. Ústně nám byl 
sdělen termín vystěhování, který máme dodr-
žet! Nevíme, co bude s námi, kde a jak budeme 
pokračovat.
Město nám náhradou doporučilo klubovnu or-
ganizace Svět dobrých lidí. Je v krásném pro-
středí plném zeleně, na dosah rybníka Papež. 
Klubovna je moderně vybavena nábytkem, 
audiovizuální technikou, myčkou atd. a pracují 
tam nejen dobré, ale velice přívětivé, přátelské 
a  ochotné zaměstnankyně. Každé pondělí od-
poledne by klubovna patřila nám. Jenže!
Mezi členy jsou mnozí špatně chodící. Naší čin-
nosti se zúčastňují i členové z některých okol-
ních obcí. Nabízená klubovna je pro mnohé 
těžce dostupná. 
Naše klubovna bezmála 30 let byla naprosto 
vyhovující pro předchozí generace důchod-

ců i s  tím starým nábytkem, který byl vyřazen 
a  dávno odepsán v jiném městském zařízení. 
Byli jsme za něj vděčni a po všechny ty roky se 
všem členům v té naší klubovně líbilo, měli jsme 
pocit jistoty neboli jistou střechu nad hlavou 
za každé nepohody. Často klubovna posloužila 
i k jinému společenskému účelu. Dobře víme, že 
nejen v minulých letech, ale i v současnosti klu-
bovnu či společenskou místnost pro podobnou 
zájmovou činnost v našem městě nenajdete. 
V našem případě by pochopitelně měla splňo-
vat požadavky stáří, a ty nejsou malé. Tak co mů-
žeme dělat?! Dá se v této situaci najít uspokojivé 
východisko?

Život nám přináší různé změny, někdy dobré, ale 
také špatné. Pro nás, důchodce, je každá změna 
velice citlivá, obzvláště ta špatná. Budeme si 
tedy více všímat a radovat se z těch dobrých 
stránek života a ty horší, nepříjemné překážky, 
i  když jsme postarší, společně řešit a  překoná-
vat. Nebude to snadné, ale jedině s tímto před-
sevzetím můžeme žít a existovat dál.
Všem našim spoluobčanům přejeme pevné 
zdraví, mějte se dobře a opatrujte se!

Podle vyprávění nejstarších zápisů v kronikách 
zpracovaly členky dobříšského 

Klubu důchodců Permánek
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Nabídka cvičení,  
kurzů a dalších aktivit  
pro seniory  
z dobříšských organizací

V rámci příprav listopadových Dobříšských lis-
tů, které jsou zaměřeny na seniory, jsme oslovili 
všechny aktivní sportovní i volnočasové spol-
ky, městské organizace a další kluby s žádostí 
o informaci, jaké služby nabízejí právě pro naše 
starší spoluobčany. Nabídka volnočasových ak-
tivit pro naše starší spoluobčany přišla z Aerobik 
studia Orel Dobříš, Rodinného centra Dobříšek, 
Gymnastiky Dobříš a z komunitního centra Svět 
dobrých lidí.

Cvičení pro seniory v Aerobik studiu  
Orel Dobříš

Lekce pro starší generaci klientů probíhají 
v  orlovně každý týden již několikátým rokem 
pod vedením zkušené lektorky Ivany Ježkové. 
Od  září si mohou senioři přijít zacvičit v pon-

Reakce paní místostarostky Dagmar Mášové  
k dočasnému přestěhování Klubu důchodců Dobříš 

Vážení senioři, milí spoluobčané, 
dovoluji si napsat pár slov v reakci na článek zá-
stupkyň z Klubu důchodců Permánek. 
Ano, s klubovnou pro Klub důchodců to ne-
bylo od začátku snadné. Již mnoho dlouhých 
let nám na Dobříši chybí prostor, ve kterém 
by se některé spolky mohly scházet. Jistotu 
senioři skutečně získali až po podpisu podná-
jemní smlouvy na dobu neurčitou. Konkrétně 
se jedná o smlouvu pronájmu nebytových 
prostor – klubovny – nacházející se na adrese 
Dukelské náměstí 443, Dobříš, která byla po-
depsána Naděždou Matějkovou, ředitelkou 
Domu s  pečovatelskou službou, a paní Věrou 
Rainerovou, tehdejší předsedkyní Klubu dů-
chodců Dobříš dne 17. 10. 2012. Tato smlouva 
byla podepsána na základě smlouvy o výpůjčce 
uzavřené dne 29. 8. 2012 mezi městem Dobříš 
a Pečovatelskou službou města Dobříš. Od této 
doby probíhají pravidelně 1–2× týdně schůzky 

za účelem kulturní a společenské činnosti ply-
noucí ze zaměření klubu. Nájemné je opravdu 
symbolické a úhrada za ostatní služby poskyto-
vané v souvislosti s nájmem není po podnájem-
ci (Klub důchodců Dobříš) s ohledem na druh 
činnosti požadována. 

Rok 2020 byl pro činnost klubu velice náročný. 
Bohužel nás opustil oblíbený předseda, pan 
Šimonovský, na kterého dodnes s láskou vzpo-
míná většina členů. Možná ne všichni členové 
klubu tuší, co jim všechno pan Šimonovský 
a  předtím paní Rainerová zařídili, domluvi-
li a  vyjednali s městem. Panu Šimonovskému 
patří velký dík za spoustu práce, kterou odvedl 
pro dobříšské seniory, a jeho ženě za podporu. 
S odchodem pana Šimonovského utlumil svou 
činnost i celý výbor klubu. Do toho zasáhl ješ-
tě covid. Celou společnost ochromila covidová 
epidemie, lockdown, uzavření všeho a oficiálně 
omezená činnost spolků a aktivit. Nejen naši se-
nioři prožili rok v izolaci. Je těžké téměř po dvou 
letech obnovit činnost klubu. 
Možná ale právě dočasné přestěhování, které je 
nutné vzhledem ke stavebním úpravám v budo-
vě pečovatelské služby, bude dobrým impulsem 
do nového začátku a rozšíření činnosti klubu. 
Uvědomuji si, jak jsou pro nás všechny náročné 
změny. Je obtížné měnit zvyklosti, návyky a pro-
středí a s každým přibývajícím rokem je to horší. 
Stávající prostory klubovny se budou v násle-
dujícím roce přestavovat a vznikne zde denní 
stacionář, který bude prioritně určen pro senio-
ry, protože v našem nejbližším okolí v současné 
době žádné podobné zařízení není. 
Po ukončení rekonstrukce je do upravených 
prostor plánován také návrat Klubu důchodců. 
Prostory klubovny, která je ve vlastnictví města, 
tak budou využity mnohem efektivněji než dří-
ve, kdy se zde kromě setkávání seniorů 2× v týd-
nu žádná jiná činnost nerealizovala a prostory 
byly vlastně většinu času nevyužité a prázdné. 

dělí od 19.00 hod., kdy je cvičení zaměřeno na 
pohybový aparát, zejména na odstranění potíží 
s páteří a klouby – takzvaná FELDENKRAISOVA 
METODA – a ve středu od 18.20 hod., kdy pro-
bíhá cvičení s názvem BODY & MIND MIX, což 
je kombinovaná lekce s tanečními a posilovací-
mi prvky. Pro ideální nastartování nového dne 
jsou vhodné také naše ranní lekce JÓGY, které 
probíhají každou středu a pátek od 8.30 hod. 
Pro seniory nad šedesát let navíc studio nabízí 
zvýhodněné vstupné a permanentky. 
Podrobné informace naleznete internetových 
stránkách www.aerobikdobris.cz a také na ofi-
ciálním facebooku studia.

Kurzy a poradenství pro seniory v RC 
Dobříšek
„Naši nabídku pro seniory jsme letos rozšířili 
i  díky finanční podpoře ze strany města Dobříše.  
Aktuálně nabízíme 4 kurzy speciálně pro seniory 
a počítačové individuální poradenství pro seniory. 
Senioři jsou samozřejmě vítaní také na ostatních 
kurzech pro dospělé, např. francouzština, angličti-
na, kreativní háčkování a další i jednorázové akce. 
V případě jakýchkoliv dotazů vás rádi uslyšíme na 

telefonu 608 906 559,“ říká úvodem k nabídce ak-
tivit pro seniory koordinátorka programu a slu-
žeb centra paní Veronika Liotard. 

Malování pro seniory
Senioři se v tomto kurzu postupně seznamují 
s různými technikami tvoření a malování, které 
jsou napojeny na historické pozadí jednotlivých 
výtvarných stylů. 
 pokračování na straně 30

Se členy klubu jsme o vzniku denního stacioná-
ře hovořili až v době, kdy bylo jasné, že se pro-
jekt bude realizovat. V letošním roce jsem byla 
na několika schůzkách klubu, kdy jsme řešili 
vzniklé problémy a společně se snažili najít op-
timální řešení. Po dobu rekonstrukce je tedy ne-
zbytně nutné, aby se klub přestěhoval do jiných 
prostor. Město Dobříš nedisponuje vhodnými 
prostory, které by klub mohl dočasně využívat. 
Se členy klubu jsme hledali vhodné bezbarié-
rové a dostatečně velké prostory. Po  návštěvě 
několika vytipovaných prostor (např. ZŠ Lidic-
ká, kulturní dům – učebna) se členové klubu 
dohodli, že využijí nabídku komunitního centra 
Svět dobrých lidí (bývalý penzion). Jsem moc 
ráda, že k domluvě došlo, protože by byla vel-
ká škoda, kdyby činnost klubu byla přerušena, 
či dokonce ukončena.
Klub bude mít po návratu na Dukelák do DPS 
k dispozici krásné, světlé a multifunkční prosto-
ry s novým nábytkem. 

V návaznosti na veškeré popsané události 
jsem se s radostí účastnila společně s panem 
starostou říjnové výroční schůze Klubu dů-
chodců Dobříš. Ta se z důvodu covidu usku-
tečnila v  kulturním domě po 2 letech. Mimo 
jiné body programu bylo zvoleno nové vedení 
klubu, které nyní bude za jeho chod zodpoví-
dat. Po  oficiální části jsme s panem starostou 
gratulovali všem letošním jubilantům, kte-
rých bylo k  naší radosti opravdu hodně. Byla 
to velmi milá událost, při níž byla cítit radost 
ze  vzájemného setkání. Věřím, že do vedení 
Klubu důchodců Dobříš byli zvoleni ti správní 
lidé a všem zvoleným zástupcům přeji hodně 
sil a energie. Pro naše město je velmi důležité 
činnost klubu udržet a umožnit starším lidem 
setkávat se se svými vrstevníky. Ráda bych tím-
to také zmínila, že klub je otevřený a rád uvítá 
i nové členy. Doufám a těším se, že informace 
o činnosti klubu se budou znovu pravidelně 
objevovat také na stránkách Dobříšských listů. 

Dagmar Mášová, 
místostarostka



30 | DOBŘÍŠSKÉ LISTY

pokračování ze strany 29 
Aktivita kombinuje výhody výtvarného kurzu se 
vzdělávacím seminářem. Kurz probíhá pod ve-
dením oblíbené výtvarnice Lucie Nádvorníkové 
a koná se každé pondělí od 9.00 hod. a každou 
středu od 13.30 hod.

Počítačová setkání
Počítačová setkání v RC Dobříšek jsou určena 
pro seniory, kteří by si rádi osvojili, procvičili či 
zopakovali počítačové znalosti a dovednosti. 
Probíraná témata: nastavení/přizpůsobení po-
čítače, základní obsluha počítače, orientace ve 
složkách, práce s internetem, e-mailem, inter-
netová úložiště, zpracování a úprava fotografií, 
tvorba fotoknihy/kalendáře, podání inzerátu, 
výběr notebooku atp. Na počítačové kurzy a po-
radenství je třeba si přinést vlastní notebook. 
Lekce probíhají s oblíbenou lektorkou Vlastou 
Pechovou.

V tuto chvíli jsou otevřeny tři kurzy: 
• Základy práce na PC – začátečníci, každé úte-

rý v 10.00 hod.
• Základny práce na PC – pokročilí, každé úterý 

v 8.30 hod.
• Kreativní počítačové tvoření, každé pondělí 

v 8.30 hod.
Senioři mohou v rámci služeb RC Dobříšek vy-
užít také individuální poradenství v oblasti po-
čítačů a moderních technologií (tablety, smart-
phony). 
V úterý v 9.30 až 10.00 hod. je možné přijmout 
pozvání na kávu zdarma a pohovořit si s účast-
níky kurzu v příjemném prostředí rodinného 
centra Dobříšek. „Naše setkávání nazýváme 
Senioři na kafíčku a moc si ho užíváme,“ dodává 
k aktivitě paní Liotard.

Více informací naleznete na webových strán-
kách www.dobrisek.webnode.cz a také na face-
bookové profilu Rodinné centrum Dobříšek, z. s. 

SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST

Nabídka komunitního centra  
Svět dobrých lidí nejen dobříšským  
seniorům
„V půlce září jsme u nás přivítali velkou část dob-
říšského Klubu důchodců v doprovodu paní mís-
tostarostky Dagmar Mášové. Společně jsme strávili 
příjemný čas, kdy jsme seniorům zdarma nabídli 
prostory k aktivnímu trávení času po dobu rekon-
strukce jejich stávajícího zázemí. Nabízený prostor 
má kapacitu 40 osob a samozřejmostí je využití veš-
kerého technického a dalšího vybavení centra. 

Rovněž jsme představili nabídku našich aktivit 
a možný program, který si senioři mohou ideálně 
sestavit podle svých zájmů a možností. Koncem 
října proběhlo Tvoření pro seniory, na které chce-
me dále navázat podobnými aktivitami. Protože 
se blíží adventní čas a prostor pro trávení společ-
ných chvil a sdílení, budeme moc rádi, když se-
nioři využijí nabídku Světa dobrých lidí a aktivně 
se budou na sestavení svého programu podílet. 
Co třeba tvoření adventních věnců, společné peče-
ní cukroví, vánoček a zpívání koled? Všemu jsme 
otevření a rádi vás u nás uvítáme,“ představuje 
aktivity dobříšského komunitního centra zamě-
řené na seniory paní Eva Lenhartová. 

Pro další dotazy a informace volejte kancelář 
MAS Brdy–Vltava, 605 344 750, nebo koordiná-
torovi na tel.: 603 592 627, psát můžete také na 
lenhartova@brdy-vltava.cz.

Projekt SVĚT DOBRÝCH LIDÍ – Komunitní centrum, 
s registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0
016105, je spolufinancován Evropskou unií.

Zpracovala DH

Gymnastika Dobříš s radostí oznamuje, že od září otevřela nový kurz s názvem FIT SENIOR.
„Je pro nás velkou radostí, že po období covidu máme opět možnost se scházet a žít naplno. Proto jsme 
pro vás seniory připravili kurz cvičení, který vám dodá novou energii, radost z pohybu, uvolnění a du-
ševní pohodu,“ vzkazuje za Fit Senior paní Soňa Lásková a dodává: „Jedním z významných faktorů, 
které ovlivňují tuto dobu, je přiměřená a pravidelná pohybová aktivita. Zvýšit úroveň pohybových aktivit 
je jedním z nedůležitějších kroků pro zachování fyzického i mentálního zdraví a kvality života seniorů. 
Po tomto dlouhém covidovém období je těžké se rozhýbat. Proto jsme se pro začátek zaměřili na regene-
raci pohybového aparátu, protažení celého těla, zlepšení stability a rovnováhy. Cviky provádíme velmi 
pomalu při relaxační hudbě, například na židli. Fit Senior je skvělou možností pravidelného setkávání, 
popovídání si, možností najít si nové přátele.“

Gymnastika Dobříš nabízí také cvi-
čení v teple tělocvičny s instruktor-
kou Janou Musilovou nebo ranní 
procházky na čerstvém vzduchu 
s Věrou Pancířovou.
„Srdečně vás zveme, nezůstávejte 
doma sami a přijďte mezi nás,“ dodá-
vají instruktorky z dobříšské gym-
nastiky. 

Veškeré informace k jednotlivým 
kurzů a lekcím naleznete na webo-
vých stránkách www.gymnastika-
-dobris.cz. 

Nabídka cvičení, kurzů  
a dalších aktivit pro seniory...

RC Dobříšek s podporou 
města Dobříš představuje 

PC kurzy pro seniory 
Práce na PC – začátečníci – úterý v 10.00

Práce na PC – pokročilí – úterý v 8.30
Práce na PC – tvoření – středa v 8.30

Senioři na kafíčku – zdarma – úterý v 9.30

Dotovaná částka za kurz 35 Kč/hodina.
Registrace na dobrisek.webooker.eu 

či na tel. 608 906 559.
Lektorkou je Vlasta Pechová.

Práce na počítači 
– konzultace 

Přizpůsobení/nastavení a základní obsluha 
počítače, orientace ve složkách, práce s  in-
ternetem, e-mailem, FB, internetové úložiště, 
zpracování a úprava fotografií, tvorba fotok-
nihy/kalendáře, podání inzerátu, online ho-
vory, objednávání po internetu atp.

Ovládněte svůj počítač!
V případě zájmu volejte 608 906 559.

Konzultace probíhá v RC Dobříšek v termínu 
a čase podle domluvy za cenu 100 Kč/hod. 

díky finanční podpoře města Dobříš.

Gymnastika Dobříš: „SENIOŘI, POJĎTE SPOLEČNĚ CVIČIT“  
– POHYB NENÍ JEN PRO MLADŠÍ

Uzávěrka příspěvků  
do prosincového vydání 

Dobříšských listů 
bude 15. listopadu 2021.

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

e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz
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Jak jsou prostory denního stacionáře navrže-
ny a jak v nich počítáte s Klubem důchodců, 
který v těchto místech fungoval do současné 
doby? 
Prostory stacionáře jsou navrženy multifunkčně, 
tak aby bylo možné je v odpoledních a večer-
ních hodinách využít také k pořádání komor-
ních společenských akcí a programů pro seniory 
– vernisáže ve spolupráci s místními výtvarníky, 
komorní koncerty amatérských hudebních těles 
(mládežnická hudební uskupení atd.), promítání 
filmů a dokumentů, společná setkání seniorů při 
příležitosti oslav tradičních svátků (Vánoce, Veli-
konoce, …), spolupráce s dobříšskou městskou 
knihovnou (pravidelná návštěva knihovníka 
u obyvatel DPS – ukázka vybraných knih, četba, 
zprostředkování jejich zapůjčení). 
Co se týče Klubu seniorů, předpokládáme, že 
po stavebních úpravách prostor navážeme na 
předchozí dlouholetou spolupráci a nabídneme 
klubu možnost nadále se v naší budově pravi-
delně scházet, tak aby činnost stacionáře i klubu 
mohly vedle sebe nerušeně fungovat. 

Budou mít občané Dobříše a ORP přednost 
před uchazeči ze vzdálenějších lokalit? A bu-
dou mít lidé žijící mimo ORP možnost dobříš-
ský denní stacionář využít?
Občané z ORP Dobříš budou mít před klienty ze 
vzdálenějších lokalit přednost, ale i klienti z dal-
ších míst budou mít možnost služeb stacionáře 
využít, budou-li spadat do cílové skupiny a bu-
dou-li ve stacionáři volná místa. 

Okamžitá kapacita zařízení je navržena pro 
6 osob – mohou zde být současně?
Služba bude ale v praxi využívaná větším po-
čtem klientů – z dosavadních zkušeností víme, 
že klienti nejčastěji navštěvují stacionář cca 
2–3  dny v týdnu. Bude tedy možné uspokojit 
více zájemců o službu, kteří se zde mohou pro-
střídat. 

Jak plánujete samotný každodenní provoz 
denního stacionáře?
Provozní doba stacionáře bude od 7.00 do 15.30 
hod. s možností prodloužené provozní doby po 
domluvě. 

Bude služba finančně dostupná? Bude případ-
ně možné žádat nějakou finanční podporu?
Je plánováno, že úhrada za poskytování základ-
ních sociálních služeb a úkonů bude stanovena 
dle našeho současného ceníku, tedy 100 Kč / 
1 hodina skutečně spotřebovaného času ne-
zbytného k zajištění úkonu. Pokud poskytování 
těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich 
zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se 
poměrně krátí dle spotřebovaného času.

Ve stacionáři budou poskytovány tyto zá-
kladní služby: 
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu

Denní stacionář Pečovatelské služby města Dobříše 
v roce 2022
V roce 2022 má město Dobříš v plánu investovat 
7 100 000 Kč vč. DPH do výstavby nové sociální 
služby denního stacionáře, který se bude na-
cházet v přízemí budovy Domu s pečovatelskou 
službou města Dobříše v ulici Dukelských hrdi-
nů čp. 443. Součástí stavebních prací bude i pří-
stavba zimní zahrady do dvora DPS a stavební 
úpravy na úpravu vnitřního dvora.
Na výše uvedené stavební práce je přislíbena 
dotace ze 7. výzvy MAS Brdy–Vltava: IROP – So-
ciální infrastruktura II, ve výši 3 137 850 Kč. 

Plánovaná výstavba denního stacionáře by 
měla probíhat v období 02/2022–08/2022
Z analýzy dostupných sociálních služeb, která 
proběhla v rámci podání žádosti o dotaci na 
výstavbu denního stacionáře, vyplynulo, že po-
dobná sociální služba se v blízkém okolí nevy-
skytuje a pro cílovou skupinu je potřebná.
Díky zavedení nové sociální služby nebudou 
muset klienti z cílové skupiny jezdit do vzdále-
ných míst. Dojíždění je časově, finančně i orga-

nizačně náročné pro osoby se sníženou sobě-
stačností i pro osoby pečující.

Nový denní stacionář v Dobříši bude sloužit 
lidem od 26 let
Sociální služba bude změřena na cílovou sku-
pinu osob od 26 let (horní věková hranice není 
stanovena). Jedná se o osoby se sníženou sobě-
stačností v základních životních schopnostech 
a dovednostech, a to z důvodu věku, zdravotní-
ho postižení či chronického onemocnění nein-
fekčního charakteru. Další cílovou skupinu bu-
dou tvořit osoby se sníženou orientací (s lehčími 
formami demence). Okruh osob bude vymezen 
pozitivně – není specificky stanoveno, pro koho 
služba není určená. Žádost uživatele bude po-
suzována vždy individuálně v rámci vstupního 
sociálního šetření a s ohledem na schopnost 
zájemce zapojit se do kolektivu ostatních uži-
vatelů.

Julie Peterková, 
odbor místního rozvoje

Jak bude denní stacionář fungovat, upřesňuje ředitelka Pečovatelské 
služby města Dobříše paní Mgr. Lucie Přádová:

• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu

• Poskytnutí stravy
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• Zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím
• Sociálně terapeutické činnosti
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zá-

jmů a při obstarávání osobních záležitostí

Dále všichni klienti denního stacionáře vyu-
žijí v průběhu pobytu tyto základní služby:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• sociálně terapeutické činnosti ve formě akti-

vizačního programu, kondiční cvičení, tréno-
vání paměti – 1 hodina dopoledne, 1 hodina 
odpoledne v ceně 100 Kč / 1 hodina

Tzn. každý klient za den pobytu ve stacionáři za-
platí paušálně 200 Kč (pokud tam stráví dopole-
dne i odpoledne) a dále pak dle reálně využitých 
úkonů pečovatelské služby (někdo více, někdo 
méně, dle míry soběstačnosti). 

Klienti mají možnost na úhradu služby pou-
žít příspěvek na péči – žádají o něj na úřadu 
práce a dle potřebné míry pomoci v běžných 
denních činnostech je jim přidělena adekvátní 
výše příspěvku (4. stupně – 880 Kč, 4 400 Kč, 
12  800 Kč, 19 200 Kč dle míry snížené sobě-
stačnosti). 

Plánujete nějak finančně zvýhodnit klienty, 
kteří budou využívat stacionář nepřetržitě?
Zatím nepočítáme s tím, že by byli tito klienti 
nějak finančně zvýhodněni. Ze zkušenosti z ji-
ných podobných zařízení víme, že seniorů, kteří 
by opravdu navštěvovali stacionář pravidelně 
každý všední den, nebývá mnoho. Častější je 
docházka 2–3 dny v týdnu. 

Bude rozhodování o zařazení žadatelů do 
denního stacionáře plně v kompetenci vaší 
pečovatelské služby? 
O zařazení nového klienta bude rozhodovat 
standardně sociální pracovník stacionáře na 
základě sociálního šetření a příslušnosti k cílové 
skupině. Samozřejmě budeme spolupracovat se 
sociálním odborem města Dobříše a reagovat 
na případná doporučení z jeho strany. 

pokračování na straně 32
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Denní stacionář Pečovatelské 
služby města Dobříše  
v roce 2022

pokračování ze strany 31
Evidujete již nyní nějakou poptávku ohledně 
umístění klientů?
Co se týče poptávky ze strany klientů ohledně 
umístění ve stacionáři, zatím samozřejmě ne-
máme žádný konkrétní seznam uchazečů.
Služba bude reálně spuštěná zhruba za rok, 
a to je ještě relativně dlouhá doba. S klienty ale 
o chystaném stacionáři příležitostně mluvíme 
a od několika z nich již máme zpětnou vazbu, 
že by to pro ně byla dobrá varianta. Věříme, že 
služba osloví i některé zájemce mimo současný 
okruh klientů pečovatelské služby. 

Jak bude denní stacionář v Dobříši vybaven? 
Většina programu se bude odehrávat v hlav-
ním prostoru – denní místnosti, která bude 
vybavena projektorem + projekčním plátnem 
a čtyřmi polohovacími křesly, ve kterých si bu-
dou klienti moci v průběhu dne dle potřeby 
odpočinout. Součástí denní místnosti bude 
také pracovní kout oddělený od hlavního pro-
storu nábytkovou stěnou (knihovnou) a vyba-
vený stolem se dvěma pracovními místy a dvě-
ma počítači. S  denní místností bude přímo 
spojená malá jídelna s kuchyňským koutem, 
který bude vybaven veškerým příslušenstvím 
sloužícím k uchovávání a servírování dováže-
ných obědů a mytí transportních boxů, lednicí 
i myčkou na nádobí. K terapeutickým účelům 
zde bude také k dispozici varná deska i pečící 
a mikrovlnná trouba. 
Na denní místnost bude navazovat přístavba 
(relaxační zóna), která je s venkovním prosto-
rem spojená bezbariérovým nájezdem. Zde 

bude umístěna pohovka, konferenční stolek 
a vyklápěcí televizor. Přístavba bude prosklenou 
stěnou opticky propojena s venkovním prosto-
rem ve vnitrobloku budovy. 
V denní části stacionáře se bude nacházet také 
šatna a jedno bezbariérové WC pro klienty a záze-
mí pro personál (kancelář, sociální zařízení, sklad).
Součástí stacionáře bude rovněž odpočinková 
místnost s bezbariérovým sociálním zařízením 
oddělená od hlavních prostor chodbou a vyba-
vená kamerou z důvodu bezpečnosti klientů. 
Odpočinková místnost bude disponovat 4 lůžky 
a jsou zde navrženy také uzamykatelné skříňky 
na osobní věci klientů. 

Jaké další služby máte v plánu klientům 
v rámci denního stacionáře nabízet? 
V hlavním prostoru budou probíhat sociálně te-

rapeutické a aktivizační činnosti v dopoledním 
i odpoledním bloku, sem patří například výtvar-
né činnosti, ruční práce a jiné kreativní aktivity, 
společné pečení a vaření, čtení, trénink paměti, 
muzikoterapie, společné zpívání, pohybová te-
rapie – kondiční cvičení, jemná jóga, ale i promí-
tání filmů, další aktivity s dobrovolníky – vyprá-
vění, hraní her apod. 
Odpočinková místnost bude sloužit k delšímu 
odpočinku po obědě a bude vybavena lůžky a zá-
věsy, tak aby klienti měli opravdu soukromí a klid. 
Na přístavbu s relaxační zónou bude navazo-
vat samostatná venkovní plocha s posezením 
a upravenou zelení. 

Zpracovala DH 

Ceník masáží
na vybrané druhy masáží
Šíje (15 min.)          1      
Antistresová masáž hlavy (20 min.)
Záda (30 min.)
Záda a ruce (45 min.)
Záda a nohy (45 min.)
Masáž celého těla (60 min.)
Masáž lávovými kameny

RELAXAČNÍCH MASÁŽÍ 
A PEDIKÚRY

nabízí také PÉČI O TĚLO formou 

150 Kč
250 Kč
300 Kč
400 Kč
400 Kč
500 Kč
550 Kč
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150 Kč
250 Kč
300 Kč
400 Kč
400 Kč
500 Kč
550 Kč

letak-masaze3.indd   1 06.10.2021   15:08:11

Ceník vybraných druhů masáží
Šíje (15 min.) 150 Kč
Antistresová masáž hlavy (20 min.) 250 Kč
Záda (30 min.) 300 Kč
Záda a ruce (45 min.) 400 Kč
Záda a nohy (45 min.) 400 Kč
Masáž celého těla (60 min.) 500 Kč
Masáž lávovými kameny 550 Kč

Spolu s masáží si můžete dopřát také  
odbornou péči o vaše chodidla
Pedikúra 200 Kč

Služba je určena klientům pečovatelské služ-
by i veřejnosti.
Kde a jak je služba poskytována:
• v masážním či pedikérském salonu v Domě 

s pečovatelskou službou, Dukelské nám. 443, 
Dobříš,

• terénní formou v domácnostech klientů 
s  vážným pohybovým omezením (po před-
chozí domluvě a dle aktuálních kapacitních 
možností, příplatek za práci v terénu).

Službu je možné si objednat:
• telefonicky na čísle: 770 153 508 nebo 
 318 522 874,
• v kanceláři Pečovatelské služby města Dobří-

še, Dukelské nám. 443, Dobříš, každý pracovní 
den mezi 7.30–15.30 hod.,

• na e-mailu: ps.dobris@seznam.cz.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Vzpomínky

Dne 7. listopadu 2021 uplyne 7 let od úmr-
tí pana Václava Vlasatého (bývalý vedoucí 
technických služeb). 
Vzpomíná manželka Libuše a děti s rodinami

Dne 8. listopadu 2021 to budou 2 roky, co 
zemřel náš bratr Miroslav Průcha. A 11. říj-
na 2021 to bylo již 13 let, kdy zemřela naše 
švagrová Dana Průchová. 

Vzpomínají sestry Jana a Věra

Dne 28. listopadu 2021 
uplyne 5 smutných let, 
co nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček pan 
Jiří Kurc.
Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi.

S láskou vzpomínají manželka, 
děti a vnoučata

PŘIŠLO DO REDAKCE

Milostivé léto
Od 28. října 2021 odstartuje tříměsíční období 
pro takzvané milostivé léto. Lidé budou moct 
vymazat své „veřejnoprávní“ dluhy.

Principy
K odpuštění zbytku dluhu dojde v případě, 
že povinný zaplatí v období mezi 28. 10. 2021 
a  28.  1. 2022 jistinu dluhu a 908 Kč (poplatek 
+ DPH). Jedná se pouze o dluhy, kde je opráv-
něným veřejnoprávní subjekt a dluh je zároveň 
vymáhán soudním exekutorem.

Na co si dát pozor?
• Odpouštění příslušenství se týká pouze exe-

kucí vymáhaných soudním exekutorem. 
Na daňové a správní exekuce se milostivé léto 
nevztahuje! Dlužník nesmí být v insolvenci.

• Milostivé léto je účinné až od 28. 10. 2021. 
Platby exekutorovi před tímto datem budou 
nejspíše použity na úhradu příslušenství, ni-
koli jistiny! Exekuční srážky nebudou do plat-
by na milostivé léto započítány!

• Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že 
chce využít institut milostivého léta a vy-
zývá exekutora, aby postupoval dle zákona 
č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25.

Kterých veřitelů se to týká?
Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto 
zákona rozumí:
• Česká republika;
• územní samosprávný celek včetně městské 

části nebo městského obvodu nebo městské 
části hlavního města Prahy;

• státní příspěvková organizace, státní fond, 
veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vy-
soká škola;

• dobrovolný svazek obcí, regionální rada regio-
nu soudržnosti;

• příspěvková organizace územního samo-
správného celku;

• ústav založený státem nebo územním samo-
správným celkem;

• obecně prospěšná společnost založená stá-
tem nebo územním samosprávným celkem;

• státní podnik nebo národní podnik;
• zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Čes-

ká televize, nebo
• právnická osoba, v níž má stát nebo územní sa-

mosprávný celek sám nebo s jinými územními 
samosprávnými celky většinovou majetkovou 

účast, a to i prostřednictvím jiné právnické 
osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).

Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, ne-
mocnice, dopravní podniky, technické služby obcí 
a měst, ČEZ.

Kontakt na dluhové poradce: 
Helena Šebková, tel. 778 473 013, 
helena.sebkova@clovekvtisni.cz 

Michael Chmiel, 
tel. 778 520 785, michael.
chmiel@clovekvtisni.cz 
Člověk v tísni, o. p. s., 
nám. T. G. Masaryka 3, 
Příbram,  
/ Mírové nám. 75, Dobříš
Zdroj foto: www.freepik.com

Nezvaní návštěvníci
V květnu letošního roku se objevili v blízkosti bytovek u sanatoria dva dospělý daňci. Byli velmi krot-
cí, nebáli se lidí ani psů. Zdržovali se na dětském hřišti a spásali i květinové záhonky pod balkony. 
Jejich chování bylo absolutně netypické, protože daňci si i ve farmových nebo zájmových chovech 
zachovávají plachost. Často přecházeli velmi frekventovanou silnici z Dobříše směrem na Trnovou 
a hrozilo nebezpečí autonehody. Přicházely i stížnosti obyvatel bytovek na škody. O daňky se začala 
zajímat městská policie, krajská veterinární správa a odbor životního prostředí v Dobříši. Původ ani 
majitele se nepodařilo zjistit. V létě oba daňci přešli do pšeničného pole proti sanatoriu, ale stále 
nepravidelně chodili k bytovkám. Koncem léta vytloukli paroží o ovocné stromy a způsobili další 
škody. Čekali jsme, zda neodejdou do lesů, ale po sklizni pšenice se trvale usídlili v zeleni u bytovky. 
Na žádost oddělení myslivosti městského úřadu byli oba daňci za pomoci obyvatel bytovky bezpeč-
ně uspáni narkotizační střelou a přemístěni do farmového chovu.

Václav Pařízek
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Městské muzeum
„Spolek okresního musea v Dobříši“ byl založen 
ustavující valnou hromadou 27. května 1912 
v Občanské besedě. Hlavní postavou byl od sa-
mého počátku ředitel měšťanské školy František 
Tatar, ačkoli prvním předsedou spolku se stal 
okresní starosta Josef Hodys z Nové Vsi, jenž měl 
na starosti především vyjednávání s institucemi. 
Spolek měl 67 členů a velice brzo se jim z darů 
podařilo sestavit slušnou sbírku o 1 420 polož-
kách. Hlavní podíl na tom měl Ludvík Kopáček, 
jenž přispěl do rodící se muzeální sbírky čet-
nými vzácnými exponáty. Zlatý věk městského 
muzea trval však pouze dva roky, kdy počáteční 
nadšení vystřídal pokles zájmu veřejnosti. Ten 
kromě neexistence výstavních prostor umocni-
lo i vypuknutí první světové války. Poslední ra-
nou pak bylo úmrtí Josefa Hodyse, čímž spolek 
v květnu 1915 fakticky zanikl.
Muzeální sbírka byla po celý čas uskladněna 
v budově měšťanské školy, odkud ji v roce 1932 
ředitel František Tatar začal postupně přemis-
ťovat do budovy č. 75 na náměstí. Od poloviny 
třicátých let Okrašlovací spolek v Dobříši opako-
vaně volal po znovuobnovení muzea, k čemuž 
však došlo až po okupaci země německou ar-
mádou. Konkrétně 24. května 1939 se v hotelu 
Heinz konala valná hromada „Musejního spolku 
v Dobříši“, na které se novým předsedou stal 
hodinář František Stich. Tou dobou byla už celá 
sbírka o 2 300 položkách natěsnaná do dvou 
místností v domě č. 75 a za velmi skromných 
podmínek se vytvořila i jakási provizorní expo-
zice. Znovuoživení muzea opět mělo pouze tří-
leté trvání, protože po popravě starosty města 
a člena musejního spolku Adolfa Scharta došlo 
prakticky k dalšímu zániku.
Na třetí pokus se po válce už muzejníci neob-
těžovali s nějakou valnou hromadou a snažili se 
hlavně opatřit pro „Městské museum ředitele 

Františka Tatara“ nějaké prostory. Sbírka se po-
stupně a na přeskáčku stěhovala mezi domem 
č. 75, Kopáčkovým domem a židovskou synago-
gou. Při těchto přesunech se nenávratně ztratilo 
či poškodilo mnohé ze sbírky, čímž pochopitel-
ně došlo i k výraznému poklesu inventarizova-
ných položek, a začínalo se vlastně od začátku. 
Když se konečně od roku 1952 sbírka zabydle-
la na dlouhých čtyřicet let v prvním poschodí 
staré fary v ulici A. Dvořáka, už dávno spadala 
pod Okresní národní výbor Dobříš. Vedoucím 
„Okresního vlastivědného musea v Dobříši“ se 
stal Jan Veber, jenž spravoval sbírky od konce 
druhé světové války prakticky až do své smrti 
v roce 1962. Po něm převzal otěže Josef Třešňák, 
jenž vydržel tuto nevděčnou a osamělou práci 
vykonávat až do roku 1984.
V letech 1985 až 1987 došlo k sloučení s Okres-
ním muzeem v Příbrami a dobříšský archiv byl 
přesunut do Okresního archivu v Příbrami. 
V  nevyhovujících a nevytápěných prostorách 
staré fary tak zůstalo pouze 3 824 sbírkových 
předmětů. Po pádu komunismu se objekt staré 
fary vrátil v rámci restitucí katolické církvi a mu-
zeální sbírka i se správcem Pavlem Pincem se 
v roce 1992 stěhovala do zadní části kulturního 
domu. V květnu 1994 se zde podařilo otevřít 
malou expozici, čímž se fakticky stvrdilo převe-
dení muzea zpět pod Městský úřad v Dobříši. 
O čtyři roky později se sbírka přestěhovala do 
sklepních prostor městské spisovny v bytovém 
domě v ulici Na Tarásku a současně se vytvořila 
malá expozice na zámku. Zámecká expozice pak 
začala žít vlastním životem a postupně se obo-
hatila o výstavu motocyklů či dětských hraček, 
což ovšem nemělo s historií města ani s rodem  
Colloredo-Mannsfeld nic společného. V roce 
2006 se musel depozitář muzea vystěhovat 
z bytového domu Na Tarásku a definitivně pře-

sídlil do stávajících prostor v čp. 71 na Mírovém 
náměstí, kde se netradičně v únoru následující-
ho roku otevřela stálá výstava „Stará Dobříš“.
Městské muzeum sice už dávno oslavilo sto let 
existence, ale ve skutečnosti se může oslavo-
vat pouze jubileum muzejní sbírky, která je od 
září 2018 zapsána v Centrální evidenci sbírek 
ČR. Muzeum města Dobříše totiž v pravém slo-
va smyslu nikdy neexistovalo. V roce 2013 sice 
vzniklo „Muzeum Dobříš“ Muzejního spolku 
Dobříšska, z. s., sídlící v Kopáčkově domě, ale to 
svým názvem dost mate, protože se ve skuteč-
nosti jedná o muzeum rukavičkářské výroby ve 
městě. Ani to ovšem není plnohodnotným mu-
zeem, jelikož nemá vlastní sbírku ani depozitář 
a slouží spíše jen jako výstavní sál, což ovšem 
také není nic nového. Již v padesátých letech 
se „Dům osvěty“, jak se tehdy říkalo Kopáčkovu 
domu, stával pravidelně místem výstav městské 
sbírky a přednášek historiků. 
Městské muzeum víceméně tvořila pouze sa-
motná sbírka kdesi uskladněná a neustále se pro 
ni hledaly odpovídající prostory, které se nikdy 
nepodařilo nalézt. V každém depozitáři nebo 
výstižněji řečeno: v každém skladišti se pokusili 
nadšení muzejníci pomocí různých prosklených 
skříní vytvořit malou expozici, která však nikdy 
dlouhodobě nepřilákala a ani nemohla přilákat 
souvislé zástupy návštěvníků. V  průběhu exis-
tence sbírky se tak vystavovalo ve staré škole, 
v kulturním domě, na zámku a v již zmiňovaném 
Kopáčkově domě. V současném sídle „Muzea 
města Dobříše“ je sedm místností, přičemž dvě 
jsou věnovány výhradně expozici, další dvě jsou 
kombinací výstavních prostor a úložiště sbírko-
vých předmětů a zbývající tři místnosti jsou vý-
hradně depozitem.

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

Vedoucí muzea Jan Veber ve své kanceláři  
na staré faře v roce 1956

Výstava s názvem „Vývoj české mince“  
se konala v Domě osvěty v roce 1954

V letech 1952 až 1992 sídlil depozitář městského 
muzea v prvním patře staré fary. 

Snímek z roku 1972
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Výsledky voleb 
do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR 2021 
v naší obci 
Volební účast: 72,30 %
SPOLU 31,37 %
PIRÁTI A STAROSTOVÉ 20,19 %
ANO 2011 18,62 %
PŘÍSAHA Roberta Šlachty 8,29 %
SPD 6,49 %
ČSSD 4,80 % 
KSČM 4,20 % 
Trikolora 1,56 %
Strana zelených 1,20 %
Volný blok 1,08 %
Švýcarská demokracie 0,84 %
Urza.cz 0,48 %
Otevřeme ČR normálnímu životu 0,48 %
Hnutí Prameny 0,12 %
Senioři 0,12 %
Koruna Česká 0,12 %

Klub důchodců
Uskuteční setkání letošních jubilantů v neděli 
28. listopadu 2021 ve 14 hodin v kulturním 
domě. K příjemné pohodě zahraje osvědčená 
hudební skupina Kamarádi.

Setkání šedesátníků
V sobotu 2. října se konalo v obřadní síni Obec-
ního úřadu Stará Huť slavnostní odpoledne. 
Místní SPOZ uspořádal setkání šedesátníků, ob-
čanů, kteří žili během svého života ve Staré Huti. 
K hostům promluvila velmi procítěně paní  
Jindřiška Němcová. Každý z pozvaných hostů se 
pak podepsal do kroniky SPOZu a obdržel růži. 
Hosté se pak přesunuli do kulturního domu. 
Tam jim členové Místního kulturního střediska 
předvedli velice pěkný vtipný program. Je obdi-
vuhodné, kolik lidí se podílelo na přípravě toho-
to nádherného odpoledne. Všem jim patří veliké 
poděkování. Odpoledne skončilo v místní škole, 

kde si účastníci setkání připomněli svá dětská 
léta. Kdo mohl, přišel potom do restaurace Me-
xiko, kde se vzpomínalo na školní léta a probíra-
ly se zážitky ze života. Děkuji všem svým býva-
lým žákům za krásné odpoledne a hezký večer.

Mgr. Marie Volfová

Chtěl bych touto cestou poděkovat SPOZu 
a  MKS za krásně prožité odpoledne na setkání 
jubilantů, kteří v tomto a loňském roce oslavili 
šedesát let. Vím, kolik práce se skrývá za tímto 
obřadem.

Za šedesátníky Petr Dragoun

Cesta od Památníku Karla Čapka k lokalitě 
nad Strží
Většina z vás jistě zaznamenala, že v průběhu 
září byla provedena oprava povrchu komu-
nikace od posezení u Památníku Karla Čapka 
směrem k rozcestí U Borovic a dále k lokalitě 
Nad Strží. Byla tím tak vytvořena jakási okruž-
ní cesta pro pěší a cyklisty kolem Staré Huti. 
Záměrem bylo vytvořit prostor pro příjem-
né procházky nejen pro maminky s kočárky, 
ale hlavně bezpečný pro malé děti na kolech. 
Protože tuto opravu zaznamenalo i mnoho ři-
dičů, využívají ji pro jízdu směrem na Rybníky. 
Pochopitelně jsme museli okamžitě přikročit 
k procesu schválení umístění zákazových zna-
ček. Žádáme řidiče, aby tento stav respektovali 
a neohrožovali tak chodce a cyklisty.
Další lokalitou, kterou jsme chtěli opětovně ře-
šit, je konec obce směrem na Nový Knín, kde 

jsme neúspěšně žádali o posunutí dopravní 
značky „začátek/konec obce“ a tím zklidnit do-
pravu kolem zastavěné lokality. Dále o umístě-
ní přechodu pro chodce v blízkosti autobusové 
zastávky. Ani jedna žádost nebyla odsouhlase-
na dopravním odborem Policie ČR. Zkoušíme 
hledat jiné možnosti umravnění řidičů v tomto 
místě a ochránění chodců, kteří dochází na au-
tobusovou zastávku Knínská. 

Výstava o historii naší obce, otevřená letos 
v září v areálu Památníku Karla Čapka, se může 
stát cílem vaší podzimní vycházky i v měsíci 
listopadu, kdy bude otevřená v souladu s ote-
vírací dobou muzea – pouze ve všední dny od 
9 do 16 hodin. 

Pozvánka
Jak jste si jistě všimli, na místě odstraněného 
„vánočního“ smrku u vstupu do obce byl zasa-
zen stromek nový. Věříme, že se epidemiolo-
gická situace zlepší a veřejný život již nebude 
nutné omezovat přísnými hygienickými opat-
řeními, takže se budeme moci po dvou letech 
u tohoto stromku sejít a užít si jeho rozsvícení 
s programem a občerstvením. Srdečně zveme 
v sobotu 27. listopadu v 17 hodin.

Blahopřání
V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum 
paní Anna Marešová a Jana Jarešová. 

Srdečně blahopřejeme!

Vzpomínka
Dne 30. 11. 2021 uplyne 
10 smutných let, kdy nás 
ve věku 51 let navždy 
opustil milovaný manžel, 
táta a dnes i dědeček, 
pan Zdeněk Hrubý ze 
Staré Huti. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. 
Stále jsi v našich srdcích 
a moc nám chybíš. 

Manželka Stáňa, syn David 
a dcera Lenka s rodinou.
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Základní škola
Milí čtenáři,
máme tu krásný, barevný 
a teplý podzim. V odpoledních 
hodinách si užíváme podzimní 

sluníčko a trávíme čas venku na školním hřišti, 
kde naši žáci hodně sportují. Většina chlapců, ale 
i děvčat velmi rádi hrají kopanou a vybíjenou.
Spousta žáků je i hudebně nadaných a tak se 
jednoho dne vydali obveselit i místní seniory 
do jejich klubu, kde jim zazpívali, zahráli na fl ét-
ny a akordeon. Bylo to takové milé a příjemné 
setkání...
Začátkem měsíce října navštívili žáci čtvrtého 
a pátého ročníku dopravní hřiště na zimním 
stadionu v Dobříši. Dopravní výchova je velmi 
důležitá, nesmí se zanedbávat, zvlášť u dětí ne. 
Všichni žáci si vyzkoušeli jízdu na kole a kolo-
běžkách, provozu se účastnili i jako chodci a to 

vše sledovali strážníci městské policie, za což jim 
moc děkujeme.
Stalo se již tradicí, že v měsíci říjnu máme ve 
škole barevný týden. Žáci se na tuto akci moc 
těší, neboť každý den se chodí v jinak barevném 
oblečení. V pondělí zavládla modrá, v úterý čer-
vená, ve středu žlutá barva, ve čtvrtek byl pru-
hovaný a v pátek bílý den.
Jsme rádi, že můžeme chodit do školy, odpo-
ledne se věnovat různým aktivitám a dělat 
to, co  nás baví. Svoji činnost zahájily zájmové 
kroužky a letos je výběr opravdu velký. Máme 
zde kroužky sportovní – kopaná, gymnastika, 
jóga, taneční, pak umělecké – výtvarný, hra na 
hudební nástroj, dramatický, ale i vzdělávací – 
anglický jazyk.
Novinkou v letošním roce je doučování slabších 
žáků, do kterého se zapojili učitelé i asistenti.

Jestlipak víte, že na naší malé škole funguje již 
několikátý rok školní parlament? Z každé třídy 
jsou voleni dva zástupci. Práce je to odpovědná 
a velmi důležitá. Pořád je co zlepšovat, vymýšlet 
nové akce, které budou pro všechny zajímavé.
Žáci prvního ročníku navštívili 8. října Památník 
Karla Čapka ve Strži. Shlédli pohádku, prohlédli 
si dům a zahradu, kde pobýval náš slavný spi-
sovatel.
26. října proběhne ve všech třídách projektový 
den pod názvem „Trikolora“. Oslavíme tak státní 
svátek Den vzniku samostatného Českosloven-
ského státu.
A pak už nás čekají podzimní prázdniny, které si 
náležitě užijeme. Hezký a teplý podzim...

Dana Kunrtová

Zprávičky z mateřské školičky
Milí čtenáři.
Opět Vám přinášíme novinky z naší školičky. 
První měsíc nového školního roku je za námi 
s menšími starostmi i většími radostmi. Ve třídě 
Sluníček jsou opravdu malinké děti, a některé 
z nich byly bez maminky úplně poprvé. Neobe-
šlo se to bez slziček a stýskání, nicméně už mů-
žeme říct, že většina Sluníček je krásně zadapto-
vaných a začínají si pěkně hrát, kreslit, povídat 
a orientovat se v prostředí školky bez strachu 
a s úsměvem. Ve třídě Srdíček a Pastelek se nově 
přijaté děti krásně zapojily do všech činností 
a jsou velmi šikovné. V průběhu září a října pro-
běhlo několik vzdělávacích akcí. Navštívili nás 
pánové z Konga s programem „Africká kultura“. 
Společně jsme si zazpívali a zatančili na jejich 
národní písně a vyzkoušeli si bubnování. Při ob-
líbené vycházce ke Strži Pastelky absolvovaly 
přednášku „Lesní pedagogika“ pana Ing. Jakuba 

Máchy, kterému děkujeme, že nás již druhým ro-
kem hravou formou seznamuje s přírodou. Třídu 
Srdíček tato přednáška ještě čeká. 
Dobrou zprávou pro všechny děti i paní učitelky 
je zrevidování herních prvků na školní zahradě 
a díky tomu je můžeme od 12. 10. 2021 využívat.
V průběhu října nás čeká první celodenní vý-
let do Čechovy stodoly s Halloweenskou té-
matikou a následně Dýňová slavnost během 
dopoledne ve školce. Budeme doufat v dobré 
počasí, abychom venkovní programy nemuseli 
rušit. Pokud nás opět nebude omezovat covid, 
děti se můžou během roku těšit na další zají-
mavé akce.
Všichni zaměstnanci školky se neustále snaží 
vytvářet příjemné a pohodové prostředí, což se 
odráží hlavně na spokojených dětech, a to je pro 
nás nejdůležitější.

Kolektiv zaměstnanců MŠ



DOBŘÍŠSKÉ LISTY | 37NOVÝ SMĚR

Vzpomínky lidového muzikanta
Část první
Zaujal mne článek z Pičínského zpravodaje 
o  působení muzikantů amatérů na Pičínsku 
a okolí. Inspirovalo mne to udělat něco podob-
ného z  oblasti Knínska, Staré Huti, Dobříšska 
a zavzpomínat na kamarády, se kterými jsem se 
setkal, hrál, a také oživit vyprávění táty a jeho 
vrstevníků. V této oblasti bylo několik kapel. 
Já  pamatuji na Knínskou dechovku pod vede-
ním p. Tchána. Táta říkal, že vyhrála tato kapela 
soutěž Kmochův Kolín v kategorii lidových ama-
térů. Na Dobříši pak byla známá dechovka pod 
vedením p. Vitáska. Ve Staré Huti to byla kapela 
p. Aloise Synka, který napsal o Staré Huti písnič-
ku „Vesničko zlatá“. V těchto kapelách se vyučilo 
mnoho hudebníků, kteří pak utvářeli další ka-
pely. Dříve se učili budoucí muzikanti u starších 
hráčů, nebo u některého učitele ve škole a hlav-
ně pak přímo v některé kapele. Až později byla 
na Dobříši založena známá „Liduška“ – Lidová 
škola umění. Vzpomínám na toto muzikantství 
s  láskou, neboť mám tento žánr opravdu rád. 
Ovšem pěkná písnička i z jiného žánru, dobrá 
hudba, melodie, mne osloví. Mám třeba rád 
„Olympic“, jdu si zatancovat na „Kabáty“. Zkrát-
ka osloví mne vždy dobrá muzika, ale dechov-
ka  –  to je moje. „Hudba je lék“, jak říká moje 
žena – „když sedneš za buben, už tě nic nebolí“.
Ale abych začal od začátku. Narodil jsem se do 
rodiny kapelníka pana Libického v Mokrých 
Vratech, který pocházel z Libice. Děda Libický 
měl také kapelu, kterou pak převzal můj otec. 
Hlavně začal se svými vrstevníky z Mokrých Vrat, 
ale i  z okolí, a to ve složení: alt saxofon Václav 
Douša, tenor saxofon Ladislav Kolář, třetí saxo-
fon Emil Hrabák, harmonika Josef Tůma, potom 
Josef Kadlec, a pak Josef Dolista, basa pan Holec 
z Nové Vsi, buben František Bláha, dále František 
Macháček, housle František Novotný. V tomto 
složení zvaném „štrajch“ hráli na tancovačkách, 
plesech a podobně. Ovšem hráli i do pochodu 
na 1. máj, různé hasičské akce, ale i na pohřbech. 
To si pak přijednal hlavně tenory a bas, ale i při-
znávky. Taková kapela pak čítala až l6 členů. Táta 
hrál na housle, trombon, baskřídlovku, ale i na 
heligonku a buben. Vyprávěl, že na baskřídlovku 
jej učil kapelník pan Vrba z Obořiště, který vedl 

v této oblasti také kapelu a konkuroval mému 
dědovi. Z vyprávění od starších kamarádů vím, 
že tátova kapela byla oblíbená. Říkalo se : „Kdo 
tam hraje? Libický, tak tam jdeme“. Pamatuji 
také, jak říkal táta, že třeba za písničku „Už mně 
koně vyvádějí“ vydělal hodně peněz. Bylo to 
v době zakládání JZD.
Na začátky tátovy kapely si velmi dobře pama-
tuji, na jejich zkoušky, na přípravu not. Nejprve 
to byly knihy lepené, pak v tvrdých deskách 
a očíslované. Po hře jsem to zase skládal po čís-
lech. Objížděl jsem muzikanty na kole po celém 
Knínsku. Vzpomínám na pana Hejtíka – trum-
petistu, který psal pro tuto kapelu noty. Byl až 
z Mnichovic, proto i s panem Dolistou, harmo-
nikářem, k nám přijeli dřív. Najedli se, pak šli 
nebo jeli na kole, později autem, na hru. A stalo 
se, že při večeři hrálo rádio, které hrálo pěknou 
skladbu. Harmonikář – výborný sluchař ji začal 
hrát, trumpetista pan Hejtík ji hned rozepsal 
a už večer ji hráli. Na tuto dobu vzpomínám ve-
lice rád, i na zážitky, když jsme se sestrou na ně 
čekali; také přijeli před obědem druhý den a to 
v celé parádě i s koňmi a bryčkou. Ještě musím 
připomenout, že druhý děda, otec matky, byl 
též muzikant. Hrál na příčnou flétnu, housle, 

pikolu a na malý bubínek ve vojenské kapele. 
A  tak tento děda mne učil základy na housle 
a posléze na buben.
Protože jako v jiných kapelách se hráči měnili, 
odcházeli jinam nebo zemřeli, tak i po odchodu 
bubeníka pana Bláhy (později bude o něm také 
zmínka jako o kapelníkovi) jsem již ve 14 letech 
musel zaskočit, než přišel nový bubeník pan Ma-
cháček. Tak jsem se dostal znovu ke hraní, neboť 
hru na housle jsem nedokončil. V této době totiž 
otec hodně hrál a při práci na dráze a na poli byl 
pořád pryč, hádali se s maminkou a ta nakáza-
la: „Učit se muziku nebudeš a hotovo“. Začátky 
byly krušné, zejména když jsem měl jít v prů-
vodu na 1. máje. Celý den jsem chodil s malým 
bubínkem a učil se „anšlák“. Pak přišlo ráno pan  
Kardinál, že bude tedy hrát velký buben a já 
malý; protože byl pro něho těžký, byl několik 
metrů vždy za kapelou a tak jsme si to museli 
prohodit. Když jsme přišli do zatáčky u kostela 
ve Starém Kníně, byla v cestě velká díra, já zavrá-
voral a prorazil jsem kůži. Pan Kardinál povídá, 
to nevadí, já mám kůží doma dost, otočili jsme 
buben a hráli jsme dál…

Josef Libický
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Sport – Národní házená
Oslavy získání titulu Mistryň ČR 
v katerogii starší žačky

Nedá mi nerozdělit se o silný zážitek ze sobot-
ního odpoledne 16. října. Na hřišti házené byl 
vzdán hold zlatým mistryním republiky v ná-
rodní házené. Této mety dosáhly nyní starší žá-
kyně už potřetí. Takže ocenění jejich vrcholné 
reprezentace naší obce si zcela zaslouží. Byli při 
tom všichni, kdo házenou ve Staré Huti hrají. 
Chodí a dojíždí sem i děvčata a chlapci z Dob-
říše a okolí.
Byl to nádherný obraz, když jmenovitě, jeden 
po druhém nastupovali na tu krásnou plochu 
hřiště. Utvořili duhu v barvách drezů lila, zele-
ných, oranžových a modrobílých. Ceremoniál 
probíhal bez chybičky. Plynul tak pohodově, 
radostně v tom slunečném odpoledni. Všem 
byla věnována maximální pozornost. Mistryně 
na krku zlaté medaile již měly. Ony, ale i ostat-
ní, dostali pěkně vyvedené perníkové medai-
le. Zazněla česká hymna, okamžik dojemný, 
jež vyvolal hrdost na ty, kdo před námi stáli. 
Byl přípitek. Každému se dostalo sklenky neal-
koholického obsahu a o všechny cinkla sklenka 
v ruce pana starosty.
Hovořilo se srdečně, ale věcně, bez jakého-
koli klišé. Zaznělo mnoho zasloužených díků. 
Nechyběla hudba, byť reprodukovaná, která 
k mládí a k této příležitosti patří. Překvapením 
byla píseň zkomponovaná a nazpívaná pěvec-

kým sborem Lucky Voice Band pouze pro tuto 
příležitost. 
Nic významnějšího nemohly organizátorky 
této slavnosti udělat pro silnou motivaci těch, 
kdo se rozhodli, anebo třeba ještě nejsou tak 
úplně rozhodnuti, pro tento sport. Měli před 
sebou reálné příklady obětavosti trenérů, sna-
hy hráček dosáhnout těch nejlepších výsledků 
za cenu mnohdy i fyzických bolestí, ač s hes-
lem: hrajeme BEZ FAULU. To je také vzácné.  
Ještě neumí zcela ocenit, jak mimořádně 

výborné podmínky pro sport vytváří obec. 
K tomu dospějí a budou si toho vážit jako my, 
občané, rodiče mladých sportovců, všichni, 
komu na místě svého domova upřímně záleží. 
Z vlastních zkušeností vím, co času, starostí, 
manuální i jiné práce dá zorganizovat tak vel-
mi obsahově i formálně náročnou záležitost, 
jakou byla tato. A tak silný aplaus patří orga-
nizátorkám. 

Dagmar Majzelová
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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



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

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PODPORUJE IMUNITU

VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY PŘESNĚ 

NA MÍRU

Součástí metody jsou také 

výživové doplňky. „Při každé 

konzultaci klientovi vybereme 

na míru přesně to, co potřebuje. 

Díky tomu je hubnutí zdravé, 

cílené a velmi efektivní,“ 

objasňuje dietoložka Veronika 

Slavíková. Jedná se o doplňky

 stravy a bylinné přípravky, 

které podporují správné trávení 

potravy, napomáhají pročištění 

těla a odbourávání tuku.

NEVÁHEJTE A POJĎTE DO TOHO!
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