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Šťastné a veselé a zdravé

Opravdu, už je tu zase advent? Také máte pocit, 
že čas běží rychleji? Může za to určitě i covid, se 
kterým jsme se stále ještě nenaučili dobře fun-
govat. Aktuální počty osob s pozitivním testem 
prudce rostou, a byl vyhlášen nouzový stav. 

Jako  všude na světě, i na Dobříši se názory na 
očkování a nejrůznější omezení liší. Sociální sítě 
jsou plné argumentů, které nás často jen utvrzu-
jí v  té „naší“ pravdě. Fakta jsou však neúprosná. 
Většina osob v nemocnicích na covid odděleních 
jsou neočkovaní. To ale nijak nesnižuje stovky in-
dividuálních příběhů a konkrétních důvodů, proč 
se někdo může rozhodnout neočkovat. Buďme 
k sobě prosím ohleduplní, nejen v předvánočním 
čase. Ohleduplnost znamená nejen nošení rouš-
ky, ale i respekt k jinému názoru. Ať už jste očko-
vaní, nebo ne, jedno pravidlo platí pro všechny. 
Každý z nás by měl dlouhodobě pracovat na silné 
imunitě vlastního organismu. Je to dlouhodobé 
úsilí a nikdo to za nás dost dobře neudělá. Však 
to znáte: spánek, strava, pohyb, méně stresu, 
veselá mysl. Adventní čas k tomu přímo vybízí: 
zklidněme se v tom celoročním shonu, sejděme 
se s rodinou a přáteli – i kdyby jen přes telefon, 
a radujme se z každého dne.

Jaké důvody k radosti máme my v Dobříši? Re-
konstrukce Pražské pokračuje. Aktuální termín 
dokončení je 13. 12. 2021. V prosinci se tak už 
KONEČNĚ projedeme po novém asfaltu. Pokud 

jste se po náměstí pohybovali v posledních týd-
nech, jistě vám neuniklo, jak stavba nyní rychle 
postupuje. Vstup do obchodů je z nových chod-
níků, lampy svítí, semafory blikají, lavičky lákají 
k posezení. Finální práce závisejí ve velké míře 
na počasí, zatím stavbě velmi přálo. I tak ale po 
zimní přestávce zbydou dokončovací akce na 
jaro příštího roku. Z dalších investic a událostí 
byla v  listopadu dokončena venkovní čítárna 
u  knihovny, takzvaný Relax BOox. Finišují také 
práce na Březové ulici. Mírně se zde zkompli-
kovalo napojení na Pražskou a Rukavičkářskou, 
takže původní termín otevření na konci listopa-
du se posunul do poloviny prosince. Na zimním 
stadionu byla zahájena bruslařská sezóna. Svou 
činnost po mnohaleté přestávce obnovil místní 
hokejový klub. Nadšení začínajících bruslařů 
a profesionální vedení je velkým důvodem k ra-
dosti.

Vážení spoluobčané, přeji vám klidné prožití vá-
nočních svátků a pevné zdraví a štěstí do nové-
ho roku. U zdraví prosím nezapomeňte: z velké 
míry jej máte ve vlastních rukou.

Pavel Svoboda

Vážení a milí 
spoluobčané,
žijeme v poměrně složitém období. Nenech-
me strach, obavy, závist a nenávist vstoupit do 
svých životů, do svých vztahů k okolí a sobě 
samým. Buďme k sobě tolerantní, nenechme 
se rozdělit virem, tím, zda je někdo očkovaný či 
nikoli. Každý máme ve svém okolí někoho blíz-
kého, kamaráda, přátele, kteří jsou či nejsou oč-
kováni jako my. Žijeme v demokracii, na různé 
názory máme všichni právo, vraťme se k diskuzi, 
ne každý, kdo má jiný názor, je nepřítel, či do-
konce hlupák.

Všem nám přeji klidné, radostné prožití Vánoc. 
Do roku 2022 zdravý rozum, pevné zdraví, vzá-
jemné pochopení, toleranci a lásku.
Chovejme se k sobě s respektem a úctou.
Šťastný nový rok všem.

Dáša Mášová

Stručně ze Zastupitelstva města Dobříše konaného 
dne 11. 11. 2021
Na 22. zasedání rozhodli zastupitelé města 
o hlavních bodech programu zasedání takto:
Schválené body:
• Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–

2024
• Rozpočtové opatření č. 5 vč. přehledu o pří-

jmech a výdajích k 31. 10. 2021
• Příspěvek do Sociálního fondu regionu Brdy–

Vltava ve výši 514 tis. Kč
• Změna úrokové sazby na úvěru od Komerční 

banky
• Odkup 4,97 % podílu na Středisku zdra-

ví, s. r. o., od ostatních sedmi společníků
• Dohoda o partnerství s polskou gminou Wą-

growiec
• Darovací smlouva, na jejímž základě město 

získá 8 parkovacích míst v ul. Plk. Petroviče
• Darovací smlouva, na jejímž základě město 

získá novou komunikaci a veřejné osvětlení 
v lokalitě nové zástavby za Větrníkem

• Odkoupení části pozemků v lokalitě sběrné-
ho dvora společnosti Dokas

• Prodej bytu v ul. Lidická vítězi elektronické 
aukce za 3,67 mil. Kč

• Vydání 6 nových obecně závazných vyhlášek 
v rámci revize pro jejich zveřejnění ve Sbírce 
předpisů územně samosprávných celků

Konkrétně: požární řád města; vyhlášky o stano-
vení systému odpadového hospodářství; o  zá-
kazu konzumace alkoholických nápojů na ně-
kterých veřejně přístupných místech; o volném 

pohybu zvířat; o používání zábavní pyrotech-
niky; o stanovení podmínek pro pořádání spor-
tovních a kulturních akcí
• Prodloužení plánu prevence kriminality o rok
• Dodatek ke zřizovací listině Pečovatelské služ-

by města Dobříše

Neschválené body:
• Žádost o sepsání souhlasného prohlášení 

o vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 
303/17

• Prodej pozemků p. č. 1096/95 a části 1096/17 
v lokalitě Za Branou

• Prodej pozemku p. č. 1086/34 v lokalitě Čs. ar-
mády

• Návrhy na změnu územního plánu pro mož-
nou výstavbu na pozemcích p. č. 448/1 (lokali-
ta u hřbitova) a p. č. 1082/25 (lokalita Bzdinka) 

 
Další rozhodnutí zastupitelů:
Jednání o změně územního plánu v okolí čerpa-
cí stanice Shell bylo odloženo. 
Zastupitelé odmítli nabytí majetku nepatrné 
hodnoty po zemřelém spoluobčanovi. 
Žádost Gymnastiky Dobříš o příspěvek 400 tis. Kč 
na dokončení projektové dokumentace pro vý-
stavbu gymnastického sálu byla projednána, 
usnesení však nebylo přijato. 
Zastupitelé projednali žádost spol. AZMOTO 
Praha. Vzhledem k probíhajícímu soudu rozhod-
li o ponechání věci na rozhodnutí soudu.
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V říjnových DL jsem v článku Lokálka a odpady 
slíbil, že se kvůli omezení velikosti příspěvků 
k odpadům ještě vrátím. Kritizoval jsem přístup 
vedení města při omezování osobní vlakové 
dopravy na Dobříš. Vedení Středočeského kra-
je včele se STAN přenáší náklady na dopravní 
obslužnost stále větší měrou na starosty, přes-
něji řečeno na rozpočty menších obcí, které 
pak nemají třeba na opravu chodníků. V čem je 
zakopaný pes? Základní dopravní obslužnost 
zajišťuje ze zákona kraj. Je autobus či vlak v de-
set dopoledne základní obslužností zajišťující 
cestu k lékaři, nebo jen rozmar obce, který si 
musí zaplatit? To rozhoduje kraj a s obcemi se 
o tom příliš nebaví. Pro zachování alespoň něja-
kých vlakových spojů se v rámci našeho regionu 
sdružil Mníšek, Čisovice, Hraštice, Mokrovraty, 

Reakce na článek p. Helebranta
Pracovníci Integrované dopravy Středočeské-
ho kraje od jara letošního roku vysvětlují sta-
rostům, jak je současný systém veřejné dopra-
vy neudržitelný. Toto téma bylo i předmětem 
veřejné debaty s paní hejtmankou a radními při 
jejich návštěvě v Dobříši na konci října. Se sta-
rosty dotčených obcí náklady a dopady reduk-
ce vlakových spojů intenzivně diskutujeme. 
Do rozpočtu města na r. 2022 za vedení radni-
ce navrhujeme částku 80 tis. Kč jako příspěvek 
na železniční dopravu. Obce se takto složí na 
částku 2,3 mil. Kč, která zajistí zachování 4 vy-
braných spojů v pracovní dny. Středočeský kraj 

k tomu přidá finance na další 2 spoje. Navržený 
příspěvek Dobříše odpovídá poměru, v jakém 
budeme příští rok přispívat i na autobusovou 
dopravu, kterou využívá výrazně více občanů 
Dobříše. O tomto příspěvku města zatím roz-
hodnuto není, bude to předmětem schvalová-
ní rozpočtu na r. 2022 na prosincovém jednání 
zastupitelstva. Doufám, že náš spíše solidární 
příspěvek zastupitelé v rámci rozpočtu schválí. 
Souhlasím s kolegou zastupitelem, že je v zá-
jmu našeho města spolupracovat s okolními 
obcemi. O to se ve vedení radnice snažíme. 
V loňském roce zastupitelé schválili majetkový 
vstup Dobrovolného svazku obcí Pokocábí do 

Vodohospodářské společnosti Dobříš. Okolní 
obce prostřednictvím svazku vlastní 1  % spo-
lečnosti VHS. Podobnou změnu připravuje 
i  jednatel společnosti Dokas. Pokud se ji po-
daří dotáhnout a bude zastupiteli schválena, 
získají okolní obce majetkový podíl také v Do-
kas, s. r. o. Spolupráce se firmou ISNO IT, s. r. o., 
která provozuje i  pro naše město systém  
MESOH, je přínosná pro obě smluvní strany. 
Proto jsme se dohodli, že budeme v dalším 
roce využívat systém MESOH za současných 
nezměněných podmínek.

Pavel Svoboda

Odpady po 3. čtvrtletí
Letošní rok byl podobně jako loňský atypic-
ký. Jarní lockdown způsobil, že řada obyvatel 
byla nucena zůstat doma. Mnozí čas využili 
k pořádnému úklidu. To s sebou neslo zvýšené 
množství odpadu, protože část znovunaleze-
ných „pokladů“ skončila v popelnicích nebo na 
sběrném dvoře. I tak se nám množství směs-
ného komunálního odpadu (SKO) letos poda-
řilo snížit o 6 %. Za prvních 9 měsíců letošního 
roku jsme v  Dobříši vyprodukovali 997,6 tun 
SKO. To  je téměř o 60 tun méně než za stejné 
období předchozího roku. Jen na skládkovném 
jsme tak ušetřili 78 000 Kč. Naopak vytříděné-
ho plastu i papíru se svezlo více než za stejné 
období roku 2020. Výsledné tuny těchto kate-
gorií vzrostly každá o 5 %. V průběhu letošního 
roku také byla rozšířena síť biotejnerů na ku-
chyňský odpad. V  létě si obyvatelé rodinných 
domů vyzvedli kompostéry financované z do-
tace. Postupným jednáním s vlastníky byto-
vých domů přibývá také zamykacích stání. Pak 
je svoz odpadu skutečně adresný. Výsledkem 
různých opatření je omezení vzniku černých 
skládek. V  systému MESOH je aktuálně zapo-
jeno 73 % rodinných domů. U bytových domů 
zapojenost za poslední rok vzrostla o 9 % na 
celkem 26 %. Svoz odpadu od bytových domů 
představuje oblast, na kterou se zaměříme 
i v roce 2022. 
Před pár lety jsme si těžko dovedli představit, že 
místo týdenního svozu budeme svážet jen 2× za 
měsíc. Jak ukazují aktuální čísla, většina domác-
ností začala více třídit, přemýšlí nad odpadem 

a snižuje množství směsného komunálního od-
padu. Za posledních 10 let kleslo množství SKO 
z 214 kg na 156 kg za osobu a rok! To je skvělé. 
Od října 2020 do září 2021 tvoří hodnota vytří-
děného odpadu, tj. plast, papír, kov, sklo a bio 
celkem 47 % celkového odpadu. Nový zákon 

o odpadech všem městům v ČR ukládá do roku 
2025 zvýšit podíl vytříděných složek na 60 %. 
Jsme na správné cestě, stále však máme kam 
postupovat. Děkujeme, že nad odpadem pře-
mýšlíte.

Pavel Svoboda a Dagmar Mášová 

S kým by měla Dobříš 
spolupracovat?

Nová Ves a Stará Huť a platí bez našeho přispě-
ní i pár spojů na Dobříš. Myslím, že právě tady 
v rámci přirozeného regionu bychom měli více 
spolupracovat. V dopravě, zajištění vody, při li-
kvidaci odpadů apod. Avšak v případě odpadů 
prosazuje vedení města další platby firmě od 

Břeclavi, která provozuje MESOH, nově si vy-
myslela ještě spolek Naše odpadky a cenovým 
nátlakem nutí obce ke vstupu, aby mohla inka-
sovat jen od Dobříše další až stovky tisíc navíc. 
Za co? Za pořádání seminářů a setkání starostů, 
dialog se zástupci svozových firem, podporu 
spolupracujících svozových firem, oslovování 
potenciálních členů s cílem posílit vyjednávací 
pozici apod. Více v materiálech na 21. zastupi-
telstvo k bodu 18. A v čem spočívá nátlak? Buď 
obec vstoupí, zaplatí poplatek za členství ve 
spolku a zdraží se jí MESOH o 11 %, nebo ne-
vstoupí, ale má zájem pokračovat v MESOHu, 
pak se jí zdraží MESOH o 40 % ! Závěr je jasný. 
Ukončit spolupráci s touto firmou, nechat sys-
tém svozu odpadů zatím, jak je, jen bez lepení 
cedulek, a hledat optimální řešení pro město ve 
spolupráci a se zkušenostmi obcí našeho regio-
nu. Chytrých lidí tu máme dost.

Mgr. Tomáš Helebrant, zastupitel
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Revitalizace prostoru 
po budově kina 

Úprava plochy po budově bývalého kina byla 
zahájena již během října a během listopadu 
revitalizace tohoto prostoru zdárně pokračova-
la. Postupně zde vzniká malý park s mlatovými 
chodníky a zpevněnou hrací plochou, kde bude 
možné zahrát si například staré dobré kuličky 
nebo pétanque.
Realizace této akce se bohužel protáhla do 
podzimních dnů, protože několik měsíců trvalo 
vyjednávání se společností ČEZ o přeložce dů-
ležitého elektrického kabelu, který přes plochu 
vedl. Bez této přeložky nebylo možné zahájit 

další stavební práce, především novou trasu ve-
řejného osvětlení a mlatové chodníky.
„Jako vedení města se snažíme být zároveň dobrý-
mi hospodáři i v rámci tohoto projektu. Proto byly 
třeba na obruby chodníků ve velké míře použity 
žulové krajníky, které městu zbyly po rekonstruk-
cích místních komunikací z minulých let. Mlatové 
povrchy zase zajistí, aby dešťová voda neodtékala 

bez užitku do kanalizace. Na dobré cestě je také 
přislib finanční podpory tohoto projektu ze Stát-
ního zemědělského intervenčního fondu Č4, který 
nemalou finanční částkou přispěje například na 
výsadbu nové zeleně,“ dodává k projektu revita-
lizace prostoru po budově bývalého kina v Dob-
říši místostarosta Tomáš Vokurka.

Zpracovala DH

Účastníci říjnové výzvy 10.000 kroků obešli každý den zeměkouli
Do říjnové výzvy 10.000 kroků se tentokrát za-
pojilo více než 10 200 účastníků, a ani tentokrát 
nechyběli Dobříšáci. 

Výsledky říjnové výzvy
Ve dnech 1.–31. října se do výzvy 10.000 kroků 
přihlásilo 10 275 účastníků, aktivních jich na-
konec bylo 6 498. Téměř tři čtvrtiny z nich byly 
ženy (4 850), mužů se aktivně zapojilo 1 648. 
Nejmladšímu účastníkovi bylo 6 let a nejstarší-
mu přesně o osm dekád více. Nejlehčí účastník 
vážil 17 kg, nejtěžší v den zahájení akce 195 kg. 
O vítězi nerozhodovaly pouze zdolané kilomet-
ry, přidělené body braly ohled také na vyšší věk 
a případnou nadváhu. Absolutním vítězem se 
stal účastník z Dobříše s přezdívkou Drtikol 
(1 746 bodů, 1 496 km), který byl následován 
dvěma ženami, „Libčou“ z Želechovic a „Věroč-
kou“ z Prostějova, které obě dosáhly prakticky 
stejného ohodnocení 1 606 bodů.  
Účastníci se mohli sdružovat a vzájemně pod-
porovat v týmech, kterých vzniklo celkem 
505. Nejvíce bodů získal Baby team z Uničova 
(1 030). Čtyři členky, které ho tvořily, dohromady 
ušly 4 120 km.  
Potěšitelné je, že mezi účastníky převažovaly 
osoby se sedavým zaměstnáním (3 776). Dru-
hou nejpočetnější kategorii představovali lidé 
na rodičovské dovolené, studenti, důchodci 

a nezaměstnaní (1 164). Zajímavé je, že třetí byli 
ti, kteří se „v práci docela nachodí“ (877).
Do výsledků se počítala chůze, běh nebo tak-
zvaný nordic walking (chůze s holemi). Nejvíce 
lidí dalo přednost chůzi (154 417 vložených akti-
vit) oproti běhu (4 391) a nordic walking (2 163). 
Lidé mohli jednotlivé druhy aktivit libovolně 
střídat.

Z měst byly nejlepší Olomouc, Krnov a Dobříš
Říjnové kolo výzvy 10.000 kroků oficiálně podpo-
řilo 65 velkých i menších měst celé České repub-
liky. K nejaktivnějším patřily kraje Středočeský 
a  Olomoucký (oba po 12 zapojených městech), 
dále pak Moravskoslezský (7). Odrazilo se to 
i v postavení měst z těchto krajů na špici pomysl-
ného žebříčku: první byla Olomouc (247 aktivních 
účastníků / 50 521 bodů / 61 164 km), druhý Kr-
nov (231 účastníků / 49 930 b. / 60 927 km) a třetí 
Dobříš (211 účastníků / 41 463 b. / 49 875 km).

Slavnostní vyhlášení a co bude dál?
Slavnostní vyhlášení říjnové výzvy, které se 
uskutečnilo 20. listopadu v Bruntále, přineslo 
Dobříši hned 3 skvělá umístění. Jak bylo výše 
zmíněno, v jednotlivcích obsadil celorepubli-
kové 1. místo Miroslav Matys alias „Drtikol“, na 
2. místě v týmech skončil tým „Hovada“ a 3. mís-
to v soutěži měst obsadila Dobříš. 

Hlavní organizátoři nezahálejí a již nyní probí-
hají přípravy na dubnovou výzvu 10.000 kroků 
2022. Ta bude opět ve znamení atraktivních no-
vinek. Už nyní je možné prozradit, že pro účast-
níky vzniká i šikovná mobilní aplikace pro ještě 
snadnější zaznamenávání výkonů. 

A jak si vedla Dobříš?
Výsledky jarní celorepublikové výzvy budou 
vyhlášeny v květnu právě u nás na Dobříši. 
Za své výkony budou za město Dobříš oceně-
ny tři nejlepší ženy a muži a také týmy. Uzná-
ní si též zasloužila nejstarší účastnice „Babička 
v akci“ z Rosovic (ročník 1947), která nachodila 
222,24  km. Vám všem, kteří jste se zapojili do 
říjnové výzvy, patří velký obdiv za tak skvělé vý-
kony, které ve výsledku postavily město Dobříš 
mezi nejlepší města tohoto kola. 

Za město Dobříš Šárka Krůtová, DiS.,  
místní koordinátorka výzvy 10.000 kroků

Akce byla zařazena do kampaně NSZM ČR 
„Dny zdraví“ a vznikla ve spolupráci se spolkem 

Partnerství pro městskou mobilitu.
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Město Dobříš rozšířilo možnost testování 
na covid-19
Od začátku pandemie probíhalo v Dobříši 
testování pro veřejnost na covid-19 jeden-
krát týdně. Vzhledem k narůstajícímu zájmu 
a potřebě však bylo domluveno, že bude čet-
nost testování do konce roku navýšena. 
„Další den, kdy se lze v Dobříši otestovat, jsme 
přidali z důvodu narůstajícího počtu nemocných. 
Navíc negativním testem je dnes podmíněno 
i  mnoho nejen volnočasových aktivit. Prozatím 
máme nasmlouváno do konce roku testování v ur-
čitých hodinách dvakrát týdně. Toto navýšení jsme 
objednali po domluvě s manažerkou firmy GHC, 
která u nás testování zajišťuje,“ říká k navýšení 
četnosti testování v Dobříši místostarostka 
Dagmar Mášová a dodává: „Osobně doufám, 
že testy budou povinné stejně pro ty, kteří očková-
ní podstoupili, i pro ty, kteří očkováni nejsou.“
 
KDE A KDY je možné se v Dobříši nechat otes-
tovat?
Testování veřejnosti probíhá mezi budovou Zá-
kladní umělecké školy a přízemní bubenickou 
učebnou ZUŠ Dobříš. Registrovat se na testová-
ní v Dobříši můžete předem na adrese: https://
www.covid-ghc.com/.

UPOZORNĚNÍ k registraci on-line přes žádanku 
od lékaře: Pokud má zájemce o testování vysta-
venou žádanku od lékaře, není ve výběru místa 
uvedeno město Dobříš. Dodavatel (firma GHC)  

má v tomto případě nastavena jen smluvní od-
běrová místa. Stačí však zadat v nabídce PCR 
testování zdarma a na místě pak jen oznámit 
zdravotníkům, že máte žádanku od lékaře. 
„Testování pro veřejnost probíhá od začátku 
listopadu již pouze v režimu samoplátce (a dle 
vládních výjimek, tzn. aktuálně osoby do 18  let, 
očkovaní zájemci a testování prováděná na po-
kyn lékaře jsou zdarma). Vždy je tedy nutné, aby si 
dotyčný ověřil vlastní nárok na bezplatné testová-
ní v daném režimu. Platba za testování je možná 
pouze hotově přímo na místě. Prosíme proto, aby 
testovaný měl k dispozici co nejpřesnější částku,“ 
dodává za Městský úřad Dobříš Petr Oplíštil.

Za jak dlouho přijde výsledek testu?
Výsledek antigenního testu se dozvíte na počkání 
do 15 min., potvrzení můžete dostat písemně na 
místě anebo SMS či mailem v řádu hodin. U PCR 
testu vám výsledek přijde nejpozději do 24 hod. 
od odběru (většinou do 8–10 hodin od odběru).

Termíny a časy testování:
• PONDĚLKY v čase od 15.00 do 18.00 hod.
• ČTVRTKY v čase od 13.00 do 16.00 hod.

Více informací včetně ceníku antigenních a PCR 
testů pro samoplátce naleznete na www.mesto-
dobris.cz.

Zpracovala DH

Pochod na Čtyřmezí láká stále více účastníků
Již tradičně se v  den státního svátku 28. 10. 
konal pochod na Čtyřmezí. Na ten z  Dobříše 
vyrazily hned tři skupiny. První z nich čítala asi 

30 osob a na pěší pochod dlouhý 9 km se v 9.00 
hod. vydala přímo od radnice pod vedením rad-
ního Miroslava Sochora. V 10.00 hod. za nimi pak 

v poklusu vyrazil starosta Pavel Svoboda v do-
provodu jedné odvážlivkyně. Poslední skupina 
v  počtu asi 10 osob se na trasu dlouhou 3  km 
vydala v 11.00 hod. z parkoviště pod Hradcem. 
Na Čtyřmezí – tedy místo zvané Kuchyňka – sed-
lo, místo styku čtyř katastrálních území, Buková 
u Příbramě, Dobříš, Hostomice a Rosovice jsme 
nakonec dorazili všichni a mimo nás i  mnoho 
dalších účastníků. 
Krásné podzimní počasí a oblíbenost tohoto 
místa i této akce přilákaly návštěvníky ze všech 
příchozích stran. V pravé poledne zazněla státní 
hymna v podání Dobříšského pokleslého or-
chestru lidových nástrojů, starostové obcí po-
zdravili zhruba 150 odpočívajících pochodníků, 
běžců, hůlkařů i cyklistů, kteří se občerstvili, po-
slechli několik dalších lidových písní a v dobrém 
rozpoložení se vydali na cestu zpět. Lehké ob-
čerstvení letos zajišťovala Dobříš, které pomoh-
la zajistit hlavně paní místostarostka Dagmar 
Mášová. Oblíbenost pochodu nás povzbuzuje 
vymyslet něco navíc, a tak se příští rok můžete 
těšit na malé překvapení. Tak zase za rok – na 
Čtyřmezí. 

Za město Dobříš Šárka Krůtová, DiS., 
koordinátor projektu 

Dobříš – Zdravé město a MA21 

Akce byla zařazena do kampaně NSZM ČR 
„Dny zdraví“ a říjnovou výzvu 

10.000 kroků ke zdraví.

Rejstřík prodejců 
Adventních regionálních 
trhů města Dobříše 
Vážení spoluobčané,
vládní opatření nám bohužel znemožnila 
realizaci již připraveného Adventního re-
gionálního trhu města. Dobříš, stejně jako 
mnoho dalších měst, tyto plánované akce 
musela zrušit. Za situace nouzového stavu, 
kdy bychom měli všichni bez rozdílu dodr-
žovat opatření, která mohou snížit nápor na 
nemocnice, nebudeme hledat výmluvy a ob-
cházet pravidla. Děkujeme za pochopení.

Ve spolupráci s prodejci jsme pro vás připra-
vili jejich přehled, který naleznete na webo-
vých stránkách města (www.mestodobris.cz). 
Díky němu se můžete podívat na produkty 
a výrobky, které vám měl trh nabídnout. Vel-
kou řadu produktů, připravených právě pro 
tento předvánoční čas, můžete koupit pří-
mo od daného výrobce. Tyto produkty byly 
připraveny s dobrým úmyslem, výrobci do 
nich dali svůj um i lásku k řemeslu. Pomozme 
jim najít cestu do našich domovů. Přispějte 
prosím přímým nákupem k udržení těchto 
řemesel a výrobků na dobříšském trhu.
Děkujeme vám.

Pavel Svoboda, Dagmar Mášová, 
Tomáš Vokurka
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Pan Milan Hošek se k vyřezávání dostal už jako 
malý kluk. Tehdy ho k této činnosti inspirovala 
africká maska, kterou si z dovolené přivezli ro-
diče jeho kamaráda. Ta se mu tehdy tolik  líbila, 
že si chtěl vyrobit vlastní. Nakonec v této ruko-
dělné práci našel tak velké zalíbení, že jí věnoval 
téměř celý svůj život. K samotnému vyřezávání 
betlémů se pak dostal přes svého profesora na 
gymnáziu, který ho přivedl do spolku příbram-
ských betlémářů. Pan Milan Hošek je dnes jed-
ním z výrobců legendárních kralických betlémů 
u nás. Pozorovat jeho ruce při práci je doslova 
nezapomenutelným zážitkem. 

Proč jste se rozhodl věnovat zrovna vyřezá-
vání betlémů?
Když jsem byl malý kluk, vodil nás dědeček 
o Vánocích takzvaně po betlémech. To v pod-
statě znamenalo, že jsme šli na návštěvu k jeho 
známým, kde si on dal štamprličku a my děti 
jsme ochutnávaly cukroví a okukovaly betlémy. 
Už tehdy se mi betlémy moc líbily, a když jsem 
pak poznal spolek betlémářů, všechno se mi to 
tak nějak krásně spojilo. Začal jsem vyřezávat 
hlavně betlémy a najednou z toho vznikla moje 
živnost, kterou jsem dělal od roku 1991 až do 
důchodu, téměř 30 let.

Jak vlastně vznikla betlémářská tradice?
Za to může v podstatě Josef II., který vydal zá-
kaz vystavování betlémů v kostelech, protože 
lidé pak neposlouchali kázání pana faráře, ale 
prohlíželi si vystavené betlémy. Bohatší měšťa-
né si tak začali u řezbářů zadávat výrobu vlast-
ních betlémů. A protože ty byly velmi drahé 
a poptávka přicházela i od chudých lidí, začali 
řezbáři vyrábět kralické betlémy, které byly 
jednodušší a levnější. Tak se postupně betlémy 
dostávaly mezi lidi.

A právě v Příbrami má betlémářství obrovskou 
tradici. Mezi světovými válkami tam bylo něco 
okolo 2 000 domácností a alespoň malinkatý 
betlém měli doma i ti nejchudší lidé, kteří si  
pořizovali levnější figurky takzvaného kralic-
kého typu. Lidé si pak každoročně své betlémy 
doplňovali o další postavy, zvířata nebo domky. 
Některé betlémy měřily i několik metrů a lidé si 
z nich stavěli své vlastní příběhy, které si o kaž-
dých Vánocích doplňovali novými figurkami. 
Taková zajímavost třeba je, že v některých rodi-
nách se Ježíšek přidával až na Štědrý večer a na 
Tři krále se vše zase přestavělo. Ze stavění bet-
lémů se tak v rodinách stávala rodinná záliba. 
Největší betlémy byly schodovité a měly třeba 
i 200 až 300 figurek. 

Jak velký je zájem o ručně vyřezávané bet-
lémy v dnešní době?
Zájem o betlémy se vrátil ve větší míře až po 
revoluci. Mnoho lidí tehdy díky různým výsta-
vám a akcím betlémářských spolků zjistilo, že 
na půdě vlastně něco takového po svých před-
cích mají. Protože většinou ale byly jednotlivé 
části a figurky z betlémů poničeny, přinášeli je 
lidé k  betlémářům, aby jim je pomohli opra-
vit. Hodně lidí se pak o betlémy začalo opět 
zajímat. Zjistili, jak je to zajímavé a začali si je 
doma opět stavět a doplňovat. Dá se říct, že 
zájem je čím dál tím větší. Spousta rodin tomu 
dnes opět propadla a mají doma betlémy s de-
sítkami figurek, které si o Vánocích každoročně 
doplňují.
Mám třeba jednoho zákazníka, který si pořizu-
je již několik let novou figurku až na poslední 
chvíli a dává si ji pod stromeček. Na Štědrý ve-
čer si ji pak rozbalí a betlém si přestavuje. Je to 
taková krásná tradice, která se opět vrátila do 
našich rodin. Jak už jsem řekl, dlouhou historii 

Řezbář Milan Hošek z Dobříše
Přichází čas Vánoc a k nim neodmyslitelně patří také betlémy. Tradice vystavování 
nejrůznějších betlémů v kostelech, domácnostech, ale i v muzeích nebo na zámcích 
a hradech sahá daleko do naší historie. O těch nejstarších, vyřezávaných ze dřeva, 
jsme si povídali s řezbářem Milanem Hoškem z Dobříše a jeho ženou. Ti se tomuto 
řemeslu věnují už 30 let. 

má tento zvyk hlavně v nedaleké Příbrami, ale 
tady u nás na Dobříši je to spíše výjimka. 

Z jakého dřeva vyřezáváte kralické figurky 
a  kolik času zabere výroba jednoho betlé-
mu?
Správné kralické figurky se dělají ze dřeva smr-
kového, ale my je děláme ze dřeva lipového. 
A to proto, že smrkové dřevo se musí nejprve 
tři týdny máčet, pak minimálně půl hodiny va-
řit (než se do něj může řezat) a nakonec musí 
pořádně vyschnout. Takový proces trvá i víc jak 
měsíc, ale protože doba je rychlá a lidé chtějí 
dnes všechno hned, používáme na vyřezávání 
špalíčky z lipového dřeva.
Výroba takového klasického betlému s hlavní-
mi figurkami mi dnes zabere asi týden práce 
i s malováním. Je to ale dřina a člověk musí mít 
velkou trpělivost i talent. Trvá i několik let, než 
dostanete jednotlivé řezy ro ruky. Můj osobní 
rekord vyřezání jedné figurky je asi 8 minut. 

Co je na vyřezávání figurek nejtěžší a dá se 
případná chyba řezbáře nějak napravit?
Nejtěžší je obličej a pak zkompletování figurky. 
Když chci, aby to anatomicky vypadalo dobře, 
tak se musí noha správně nasměrovat a ruce 
ohnout. Nejtěžší jsou třeba koně nebo sloni, 
protože mají čtyři nohy. Chyba se moc napra-
vit nedá, ale dá se okecat – prostě jsem to tak 
chtěl. 

Jaké nářadí k výrobě figurek a betlémů po-
třebujete?
Kralické figurky jsou velmi jednoduché a k  je-
jich výrobě mi stačí v podstatě jeden nůž, jed-
no kulaté dláto, popřípadě jedno rovné – plo-
ché, a to je vše. K figurkám se pak ale dávají 
i různé doplňky nejen ze dřeva. Místo ovoce se 
nasype třeba hořčičné semínko a místo hroznů 
vína se lepí půlky hrachu.

Kde berete inspiraci k výrobě jednotlivých 
figurek?
Na výstavách, na internetu, něco si vymýšlím 
sám a někdy přicházejí s nápady sami zákazní-
ci. Jednou u mě byl pán, který chtěl pro svou 
maminku udělat figurku zahradnice, proto-
že to bylo její povolání. Ona pak zase pro něj 
chtěla figurku právníka. Vyřezal jsem tak paní 
s ošatkou květin a konví a právníka s knihou, 
na které bylo napsáno „Kauza Ježíšek“. Chce to 
mít nápad. Řezbáři a betlémáři se často také 
trumfují mezi sebou, a tak vznikají nejrůznější 
tematické betlémy s krásnými příběhy.

Dokázal byste říct, kolik jste za ty roky vy-
robil figurek a kde všude bychom je mohli 
najít?
V době mého podnikání jsme vyráběli i 3 000 
figurek za rok. Za celou dobu to může být asi 
něco přes 100 000 celkem. Vyřezával jsem pro 
velké betlémy, soukromé osoby, muzea v Če-
chách i v  zahraničí. Naše figurky byste našli 
ve Francii, Itálii, Německu, Rakousku, Polsku, 
vlastně po celé Evropě, v Americe a nejdál asi 
v Japonsku, kde je jeden pastýř a Madona. Vel-
ký čtyřstupňový betlém, který čítal přes 80 fi-
gurek, jsme jednou vyráběli i do Madridu.

Svou zálibou a prací jste postupně „nakazil“ 
celou svou rodinu. Máte práci na jednotli-
vých figurkách nějak rozdělenou?
Řezbářskou techniku kromě mě ovládá i náš syn 



DOBŘÍŠSKÉ LISTY | 7

Michal a dcera Hanka. Oba začali vyřezávat už 
jako malé děti. Michal vyřezává od svých 8 let 
a chvíli se tím i živil a Hanka vyřezala svůj první 
výtvor už ve 3 letech, ale řezbařinu má spíš jako 
relaxaci. Manželka pak všechny figurky maluje 
a zdobí. 

Čím se vyřezané figurky malují a jak dlouho 
to trvá?
Paní Hošková: Na jejich malování používám 
temperové barvy ředitelné vodou a speciální 
kuní štětce. Takovou klasickou figurku velkou 
7 cm mi trvá precizně namalovat asi 10 minut. 
Větší figurky ale musím přetírat několikrát, aby 
na nich nebyly tzv. kocouři. Někdy je pak ještě 
třeba na figurku nanést patinu, aby zapadla do 
starého betlému.

Dokázali byste říct, na který svůj betlém 
nebo figurku jste nejvíc pyšní?
To je těžké říct. Ale jednou jsem daroval figurky 
vyřezané takzvanou klackovou metodou, které 
měly asi půl metru, a daroval jsem je známému. 
On mi za ně na oplátku daroval obrovský ob-
raz, z kterého mám radost dodnes. 
Zajímavé jsou třeba i miniaturní betlémky. Na-
příklad nejmenší, který jsem dělal, se vešel do 
skořápky od ořechu. Vyřezával jsem i zajímavé 
věci jako třeba oboustrannou dekoraci, která 
měla z jedné strany betlém a z druhé strany byl 
důl s horníky.
Vlastně každý betlém v sobě nese příběh, který 
si mohou jeho majitelé tvořit sami, a to je na 
tom to krásné a kouzelné.
Paní Hošková: Já osobně jsem nejvíc pyšná na 
Madonu, kterou mám u sebe v pokoji. Manžel 
ji vyřezal někdy v devadesátých letech a jen její 
obličej dělal asi tři hodiny. Ten její výraz je ale 
nádherný. 

Zpracovala DH

Z MĚSTA A RADNICE

Tisíc tulipánů pro Dobříš
V Dobříši proběhla na podzim výsadba 
okrasných květin pod názvem „Tisíc tu-
lipánů pro Dobříš“. Květiny by měly na 
jaře zdobit pás podél hlavní Pražské uli-
ce a také revitalizovaný jedlový hájek.

Nejdříve se 25. 10. 2021 sázení ujali zástupci 
z vedení města, odboru správy majetku a jejich 
přátelé. Ti všichni společnými silami zasadili část 
sazenic tulipánů, narcisů, hyacintů, kosatců, 
modřenců a dalších cibulovin podél Pražské uli-
ce v úseku před parkovištěm P+R.
Následující den se pak na sázení vrhly děti 
z  dobříšských základních škol. Žáci ZŠ Lidická 
a ZŠ Trnka zasadili krokusy, okrasný česnek, ko-
satce, tulipány a narcisy a žáci ZŠ Komenského 
nám. zasadili hyacinty. Třída z 2. ZŠ Dobříš do-
stala za úkol upravit nové záhonky a uklidit po 
sázení. Děti byly ale nakonec tak akční, že vlast-
ními hráběmi upravily i prostor v jedlovém háj-
ku okolo doskočiště a doskočiště samotné.

Pokud se to všem povedlo, můžeme se těšit, že na 
jaře příštího roku se nám Dobříš rozzáří pestroba-
revnou záplavu květů. 

Zpracovala DH

Informace pro rodiče nově narozených občánků 
města Dobříše
Vážení rodiče, 
vítání občánků města Dobříše se koná již mno-
ho let. Rodiče nově narozených dětí si však 
musejí sami zažádat o účast na tomto slav-
nostním obřadu, kam jsou zváni pouze na 
základě vyplněné přihlášky. Přihlášku na ví-
tání občánků je možné stáhnout na webových 
stránkách města, popřípadě si ji vyzvednout 
na matrice Městského úřadu Dobříš, Mírové ná-

městí 119. Vyplněnou a podepsanou přihlášku 
k vítání občánků včetně souhlasu se zpracová-
ním osobních údajů doručte nejlépe osobně na 
matriku Městského úřadu Dobříš, popř. zašlete 
e-mailem na matrika@mestodobris.cz nebo poš-
tou. Formulář obdržíte přímo na matrice a je také 
zveřejněn na stránkách města Dobříš.

Vítání občánků města Dobříše se mohou zú-
častnit děti, které mají v době podání žádos-
ti o přivítání na Dobříši trvale hlášený pobyt. 
Zároveň musí být jeden z rodičů v době naro-
zení dítěte trvale hlášen na Dobříši (dle usne-
sení RM č. 11/9/2018 RM ze dne 24. 4. 2018).
O termínu a konkrétním čase konání budou ro-
diče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni 
prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslá-
na na jimi uvedenou adresu.
V případě dotazů můžete kontaktovat matriku 
na tel. 318 533 313 a 318 533 316.

Odbor správních agend
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4. ročník Tvoříme Dobříš 
začíná
Dne 12. 12.  2021 startuje sběrem návrhů další 
ročník Tvoříme Dobříš. Předpokládaná částka 
pro rok 2022 bude 250 000 Kč a bude potvrzena 
schválením městského rozpočtu. Příjem návrhů 
bude ukončen 15. 1. 2022. Veřejné projednání 
a představení návrhů, které budou mít šanci 
postoupit do následného veřejného hlasování.
Pravidla zůstávají beze změn. 

Mezi základní pravidla patří: 
– Návrh může podat osoba starší 15 let a každý 

může podat jen jeden návrh. 
– Do hlasování budou přijaty návrhy s maxi-

málním rozpočtem ve výši 125 000 Kč.
– Podmínkou pro zařazení do hlasování je účast 

navrhovatele na prezentaci návrhů. 
Harmonogram a detailní pravidla jsou zveřejně-
na na stránkách www.tvorime.dobris.cz.

Který projekt doplní již realizované projekty 
venkovní posilovny v Lipkách, doplnění dětské-
ho hřiště na Větrníku či osázení jeho okolí no-
vou zelení a úpravu vstupu do rybníka Papež na 
jeho jižním břehu?

Pojďte s námi opět tvořit z Dobříše hezčí místo 
k žití. 

Šárka Krůtová, Pavel Svoboda, 
Miroslav Sochor

Usměvavá provozní Monika Kocourková tu zá-
kazníkům nabízí čerstvé ryby a mražené maso 
ze zvěřiny. Vedle toho si můžete vybrat i nezbyt-
né doplňky k přípravě pokrmů z ryb a zvěřino-
vého masa – čerstvé koření, marinády na maso, 
víno či pochutiny jako domácí pesto z česneko-
vých květů.

Jak to, že tady nevidím žádné ryby?
Všechny máme venku, živé v kádích. Zákazník si 
vybere a já mu pak rybu chytím a zpracuji, aby 
ji dostal co nejčerstvější. Může si ji vzít celou, 
ale klidně jen část, vnitřnosti nebo třeba filety. 
Aktuálně máme v nabídce, amura, štiku, lína, 
okouna a kapra. Všechno jsou to ryby z collore-
do-mannsfeldských rybníků.

Jaké nabízíte zvěřinové maso?
Jelení, daňčí, srnčí a z divočáka. U všech nabí-
zíme kýtu bez kosti, gulášové maso a krk bez 
kosti. Na doobjednání je možné si tady koupit 
ještě třeba bažanty.

Jak si lidé zvykají na znovu otevřenou pro-
dejnu?
Týden od týdne je návštěvnost větší. Snažíme 
se o propagaci přes sociální sítě a online kanály. 
Zdá se, že si lidé zvykají rychle.

O co je největší zájem?
Jednoznačně vede kapr, ale zájem je i o candáty 
a štiky. Ze zvěřiny vítězí maso na guláš.

Jak jste se dostala k vedení zdejší prodejny?
Vystudovala jsem na střední škole v Praze-Čako-
vicích obor chovatel cizokrajných zvířat. Během 
školy jsem měla hodně praxí, ale dlouho jsem 
nevěděla, co budu dělat po studiu. Zároveň 
moje mamka jezdí na kamionu, tak jsem taky 

chtěla nějakou chlapskou práci, abych se jí vy-
rovnala (smích). Kluci tady se mnou mají trpěli-
vost, všechno mě učí a mě to baví.

Jaké máte s prodejnou plány?
I pro mě osobně je velká výzva právě nabízení 
koření a vína. Chtěla bych se naučit rozumět 
tomu, jak správně rybí a zvěřinové maso dochu-
tit a jak správně spárovat masitá jídla s víny. Jiná 
vína jsou dobrá ke zvěřině, jiná k dravým rybám, 
kaprovitým a podobně. Není to nic jednodu-
chého. V létě bych tady ráda nakládala ryby do 
marinád a nabízela je zákazníkům, aby je mohli 
doma rovnou hodit na gril.

Chutná vám rybí a zvěřinové maso?
Jasně. Dříve jsem si kupovala vakuované maso 
v supermarketu a teď vidím, jaký je v tom obrov-
ský rozdíl. Už bych si asi rybu v Lidlu nekoupila 
(smích). Těším se, až budu umět poradit, jak na 
konkrétní recepty z ryb a zvěřiny.

Michaela Fialová Rozšafná

Na konci října se v prostorách sádek v Dobříši otevřela po roční pauze  
nová podniková prodejna s produkty firmy Colloredo-Mannsfeld

Provozní doba MĚÚ Dobříš o vánočních svátcích 
Provoz MěÚ Dobříš se může v případě změny situace v důsledku pan-
demie covid-19 měnit. Před návštěvou dobříšského úřadu si proto pro-
síme ověřte aktuálně platnou otevírací dobu na internetových strán-
kých města (www.mestodobris.cz).

Čtvrtek 23. 12. 2021 – ZAVŘENO
Pondělí 27. 12. 2021 – čtvrtek 30. 12. 2021 – běžný provoz
Pátek 31. 12. 2021 – 7.00–11.00 hod.
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Zase ty stejné Vánoce…
… jako před rokem, před pěti či deseti lety. 
Opravdu stejné? Ani ne, protože letos máme 
velmi specifickou situaci, poznamenanou mno-
ha „krizemi“: covidovou, ekonomickou, energe-
tickou… V těchto posledních dvou letech se 
mnoho jistot stalo nejistými – svátky Vánoc však 
jistotou zůstávají, i přes vnější podmínky, které 
se překotně mění. Tyto svátky zůstávají stejné, 
ale mohou vyznít nově díky novým okolnostem 
letošního roku: mohou nově promluvit. Jak?
Vánoce jsou symbolem Boha, který sestupuje 
do našeho provizoria, do chudého chléva.
Vánoce jsou symbolem Boha, který dává, i když 
my strádáme a nemáme co dát (jako Maria,  
Josef, pastýři).
Vánoce jsou symbolem Boha, který přichází 
tam, kde jsme – přichází do naší krize, i manžel-
ské či osobní.
Vánoce jsou symbolem Boha, který dává dar Sy-
na-Ježíše, a tak nám hlasitě říká: „Myslím to s te-
bou vážně, nemám pro tebe jen slovo, ale sebe.“

A tato Boží přítomnost proměňuje naše životy 
i dnes, pokud ji bereme vážně – vždyť stejný Bůh 
proměňoval celá pokolení lidí před námi, proží-
vající daleko hlubší krize než my dnes. Vánoce se 
stále znovu ukazovaly ne jako pohádka, ne jako 
idylka, ale jako síla k životu:
– k darování druhým (podobně jako Bůh daruje 

nám),
– k statečnosti i ve strachu,
– k jistotě ve skálu Boží věrnosti vůči mně 

a tobě… i v bouřlivých změnách těchto dnů.
P. Angelo

Betlémské světlo na Dobříši
Světýlko každoročně zažehnuté v místě narození Ježíše Krista dorazí letos opět na Dobříš. Pokud 
byste ho chtěli mít o Vánocích doma, můžete si pro něj přijít ve čtvrtek 23. prosince. Přibližně v 14.30 
bude slavnostně přineseno skauty a skautkami do kostela Nejsvětější Trojice. Mezi 15.00 a 17.00 
bude k dispozici v Pastoračním centru sv. Tomáše nebo na náměstí u vánočního stromečku. 
Světýlko si můžete vyzvednout v čase 15.30 až 17.30 i na dalších místech v rámci akce Rozsvícená 
Dobříš (viz plakát). 

Za dobříšské skautské středisko Jana Šigutová a Jan Záruba

pátek 24. 12. 2021, 
Mírové náměstí 10.30 hod. 

Dobříšský pokleslý orchestr 
lidových nástrojů

s podporou města Dobříš 
vás zve na tradiční

Štědrodenní dopolední 
zastavení s koledami 
a vánočními písněmi

pátek 24. 12. 2021, 
Mírové náměstí 10.30 hod. 

Dobříšský pokleslý orchestr 
lidových nástrojů

s podporou města Dobříš 
vás zve na tradiční

Štědrodenní dopolední zastavení 
s koledami a vánočními písněmi
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Město Dobříš ve spolupráci s Městskou policií 
Dobříš připravilo novinku v oblasti ochrany ma-
jetku. Jedná se o forenzní identifikační značení 
prostřednictvím syntetické DNA.

„Jde o nejmodernější metodu, která je založena 
na technologii mikroteček s obsahem jedinečné-
ho kódu DNA. Tyto mikrotečky přenesou strážní-
ci městské policie na vaše kola či kompenzační 

pomůcky a předmět zároveň opatří upozorňující 
samolepkou. Ta potencionálního pachatele varu-
je, že věc je označena syntetickou DNA a zároveň 
je zaregistrována v národním registru forenzního 
značení REFIZ. Pro případného lupiče se pak věc 
stává bezcenná z hlediska jejího dalšího zpeněže-
ní,“ říká k novince manažerka prevence krimi-
nality Mgr. Eva Přibylová. 
 
O forenzní značení jízdních kol je v Dobříši 
velký zájem. 
První značení jízdních kol proběhlo na služebně 
MP Dobříš v neděli 14. 11. 2021 a od té doby se 
městským strážníkům zaplnily všechny volné 
termíny doslova bleskovou rychlostí.

„Forenzní značení představuje silný nástroj při 
ochraně majetku a zejména jeho jednoznačné 
identifikaci. Lidé mají o tuto službu velký zájem. 
Bohužel forenzní značení kol v Dobříši je až do 
konce prosince 2021 plně obsazeno. Další objed-
návky budeme přijímat až od ledna 2022, kdy bu-
deme mít k dispozici konkrétní termíny,“ dodává 
strž. Alena Kovaříková, zástupkyně velitele 
MP Dobříš.

Zpracovala DH

Rozšíření městského kamerového  
systému v roce 2021
Město Dobříš v letošním roce získalo z Ministerstva vnitra v rámci pro-
gramu Podpora prevence kriminality dotaci na rozšíření kamerového 
dohlížecího systému o dva kamerové body. Kamerové body jsou umístě-
ny na Mírovém náměstí a u kruhového objezdu. Výše celkových nákladů 
na realizaci činí 296 310 Kč, výše dotace činí 264 000 Kč a vlastní zdro-
je města Dobříše tedy byly 32 310 Kč. Kamerové body instalovala firma  
T-Technology, s. r. o.
Projekt je součástí komplexního opatření k zajištění veřejného pořádku 
ve městě Dobříš.

Městská policie Dobříš: Upozornění pro řidiče a majitele vozidel
Stání na chodníku není dovoleno
MP Dobříš často řeší nepovolené parkování 
osobních automobilů na chodnících v našem 
městě. Upozorňujeme proto řidiče, že strážník 
je v těchto případech povinen v mezích zákona 
provést kontrolu a učinit opatření. Nejdříve je 
samozřejmě třeba posoudit, zda vozidlo zapar-
kované na chodníku tvoří překážku silničního 
provozu či nikoli. Přestupek se pak může řešit 
na místě pokutou, případně předat do správní-
ho řízení. V případě, že vozidlo tvoří překážku 
v  silničním provozu, je strážník oprávněn roz-
hodnout i o odtahu vozidla. 

Autovraky na městských komunikacích
Strážníci MP Dobříš řeší dlouhodobě také od-
stavená vozidla, která blokují mnoho parkova-
cích míst na dobříšských ulicích a parkovištích. 
Týká se to nejen typických autovraků, ale obec-
ně všech vozidel bez platné technické kontro-
ly, která parkují na veřejných prostranstvích. 

V návaznosti na novelu zákona č. 13/1997 Sb., 
o  pozemních komunikacích, platné od 1. 7. 
2020, řeší strážníci tento problém v součinnosti 
s Městským úřadem Dobříš. 
Novela zákona o pozemních komunikacích 
dala nově vlastníkům komunikací právo od-

straňovat z pozemní komunikace vozidla, 
která nemají déle než 6 měsíců platnou tech-
nickou prohlídku. Dalším častým porušením 
zákona bývá, že majitel ponechá vozidlo na 
veřejné pozemní komunikaci, aniž by měl 
uhrazeno pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla. Pokud strážníci městské policie tako-
vé vozidlo zjistí na základě oznámení občanů 
nebo při běžné kontrolní činnosti, prověří 
v  registrech zaplacení povinného ručení, vo-
zidlo viditelně označí a  majitele oznamují ke 
správnímu orgánu. Tím  zákonné možnosti 
městské policie končí a další kroky jsou na 
správním orgánu a správci komunikace. Jak 
dlouho bude trvat, než budou vraky z pozem-
ní komunikace odstraněny, nedokáže městská 
policie ovlivnit.

Strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš 

Novinka v oblasti ochrany majetku: Forenzní značení jízdních kol

Za město Dobříš Ing. Eva Hladíková, 
projektová manažerka
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Kotlíkové dotace 2022
Na jaře roku 2022 bude Středočeský kraj 
vypisovat novou výzvu na výměnu kotlů 
1. a 2. třídy. 
Příspěvek na výměnu zastaralého kotle mo-
hou získat nízkopříjmové domácnosti, kterým 
dotace pokryje až 95 % nákladů. 
Výměna se bude týkat kotlů na tuhá paliva 
s ručním přikládáním, které splňují 1. a 2. třídu. 

Maximální možná dotace záleží na druhu nové-
ho kotle. 
• Plynový kondenzační kotel
 – max. 100 000 Kč
• Tepelné čerpadlo
 – max. 130 000 Kč
• Kotel na tuhá paliva (biomasa) se samočin-

nou dodávkou paliva
–  max. 130 000 Kč
• Kotel na tuhá paliva (biomasa) s ruční do-

dávkou paliva
–   max. 130 000 Kč

V případě nákupu kotle na biomasu s ruční 
dodávkou paliva je povinností žadatele pořídit 
i akumulační nádobu o objemu, který je určen 
výkonem kotle.
Nízkopříjmovou domácností se v tomto pří-
padě myslí domácnost s čistým příjmem, kte-
rý nepřekročil v roce 2020 limit 170 900 Kč 
(14 242 Kč na osobu a měsíc). Domácnosti, kde 
žijí pouze důchodci se starobním, případně 
invalidním důchodem 3. stupně, mají automa-
ticky nárok na 95% dotaci bez nutnosti doka-
zování příjmu. U dětí a studentů do 26 let, kteří 
žijí se žadatelem ve společné domácnosti, se 
počítá nulový příjem. Příjmy se dokládají za 
rok 2020, rozhodné ale je, v jaké životní situaci 
se budete nacházet v okamžiku podání žádos-
ti o kotlíkovou dotaci. To znamená, že pokud 
je žadatel v době podání žádostí již důchodce, 
ale v roce 2020 ještě důchodce nebyl, příjmy 
nedokazuje, i když v  roce 2020 ještě příjmy 
měl. 

Pokud se rozhodnete pro výměnu kotle a po-
dání žádosti o dotaci, bude nutné doložit 
tyto dokumenty: 
• Doklad o kontrole technického stavu původ-

ního kotle.
• Fotodokumentace původního kotle napoje-

ného na otopnou soustavu a komínové těleso.
• Potvrzení o příjmech členů domácnosti za rok 

2020 (daňové přiznání, potvrzení o příjmech 
od zaměstnavatele; potvrzení o důchodu – 
starobní, invalidní, vdovské a sirotčí; potvr-
zení ČSSZ – nemocenská, peněžitá pomoc 
v mateřství; potvrzení Úřadu práce ČR – stát-
ní sociální podpora, dávky v hmotné nouzi, 
podpora v nezaměstnanosti, rodičovský pří-
spěvek.

• Písemný souhlas spoluvlastníka nemovitosti.
• Písemný souhlas druhého z manželů v přípa-

dě vlastnictví.

Po výměně kotle budou předpokládané do-
klady potřebné k proplacení dotace tyto:
• Fotodokumentace odpojeného původního 

zdroje tepla.
• Potvrzený Doklad o likvidaci kotlového tělesa 

(formulář k dispozici také na MěÚ Dobříš, od-
bor výstavby a životního prostředí).

• Kopie úhrady (výpis z bankovního účtu, pří-
jmový pokladní doklad, potvrzení platby).

• Fotodokumentace nově instalovaného zdroje 
tepla.

• Protokol uvedení nového zdroje do provozu.
• Zpráva o montáži (plynový kotel).
• Revize spalinové cesty u nového spalovacího 

zdroje.
• Osvědčení osoby oprávněné k instalaci obno-

vitelných zdrojů energie.

Podpora bude poskytována na instalace reali-
zované od 1. 1. 2021.
Žádosti bude možné podávat do 31. 8. 2022. 

Středočeský kraj zahájil na svých webových 
stránkách dotazníkové šetření k průzkumu 
zájmu o 4. výzvu kotlíkových dotací. Tento do-
tazník není závazná žádost o kotlíkovou dota-

ci, pouze slouží k poskytnutí základních infor-
mací o budoucím žadateli, jeho nemovitosti 
a požadovaném zdroji vytápění a zároveň pro 
stanovení výše alokace finančních prostřed-
ků na kotlíkové dotace pro Středočeský kraj 
z operačního programu Evropské unie. Jeho 
vyplnění také zaručí, že vám budou zasílány 
aktuální informace k připravované dotační 
výzvě. 
Bližší informace zde: www.kr-stredocesky.cz.

V případě dotazů můžete kontaktovat také Ka-
teřinu Kučerovou v budově odboru výstavby 
a životního prostředí (nad Penny Marketem), 
druhé patro, kancelář č. 2.07, email: kucerova@
mestodobris.cz, tel.: 318 533 369.

Odbor výstavby 
a životního prostředí MěÚ Dobříš
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Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35
Klip „Sebeláska“ žáků 7.C v hlavním programu mezinárodního  
filmového festivalu

Výuka japonštiny na Starce
Popularita japonských anime filmů a seriálů 
v posledních letech zvedla vlnu zájmu o japon-
skou kulturu a japonský jazyk. Proto jsme v  le-
tošním školním roce v rámci zájmových útvarů 
(vedle francouzštiny a španělštiny) otevřeli 
i kroužek japonštiny. Kromě japonského jazyka 
se zde žáci seznamují i s japonskou kulturou 
a  písmem. Od září se toho již mnoho naučili – 
umí se představit, pojmenovat barvy a členy 
rodiny, seznámili se se systémem japonského 
písma a umí se i japonsky podepsat. Všichni se 
také těší na plánované suši párty.

Alexandra Kubátová

Pětidenní soutěžní výzva od Albi 
– ocenění školní družiny
Přetahovaná, čtení mrňouskům, putovní kame-
ny, komiks a úsměvy – do této pětidenní zářijové 
soutěžní výzvy na podporu pozitivní atmosféry 
od Albi se zapojila naše oddělení školní družiny 
Tygříci a Slůňata. Paní vychovatelky M. Janovská 
a G. Cintulová zdokumentovaly a poslaly foto-
grafie z plnění jednotlivých úkolů a čekaly, zda 
vyhrají jeden z 15 speciálních boxů naplněných 
hrami. Tygříci se výhry speciálního boxu s hrami 
dočkali, získali společně se Slůňaty pro naši ško-
lu 5. místo. Slůňata se mohou těšit z drobných 
dárků za účast a splnění úkolů ve výzvě.

Martina Zemanová

Němčina nekouše
Dne 13. a 14. října jsme se zapojili do projektu 
„Němčina nekouše“. Naši školu navštívil lektor 
z organizace JASAN pan Karel Hájek. Postupně 
se v připravené učebně vystřídaly všechny sku-
piny dětí, které si zvolily jako druhý cizí jazyk 
němčinu. Podle stupně svých znalostí si žáci vy-
zkoušeli různé hry a aktivity, pomocí kterých si 
obohatili svoji slovní zásobu a dozvěděli se něco 
z historie i současnosti všech německy mluví-
cích zemí. Projektové hodiny si žáci velmi užili 
a určitě to nebyl poslední projekt týkající se ně-
meckého jazyka, který na naší škole proběhl – již 
nyní máme spoustu plánů do budoucna. Doufá-
me, že i díky podobným hodinám se zájem žáků 
o němčinu ještě více prohloubí.

Zuzana Kočí

První a druhé místo ve florbalovém turnaji 
Ve středu 10. listopadu se uskutečnil turnaj 6. a 7. ročníků. Po postupu 
z 1. místa v základní skupině jsme v semifinále porazili družstvo ZŠ Bratří 
Čapků a postoupili do finále proti týmu ZŠ Březové Hory. Naši hoši (Tobiáš 
Rezek, Lukáš Pavrovský, Václav Pernica, David Machek, Štěpán Kvapil, Petr 
Knejzlík, Jakub Doležal, Tomáš Hrubý, David Dufek, David Faiereisl, Šimon 
Pecka, Antonín Fejk) vkládali do hry maximální úsilí a po celý zápas drželi 
s protihráči krok. Po základní hrací době skončilo utkání bez branek a ná-
sledovalo pětiminutové prodloužení, ve kterém se štěstí přiklonilo k sou-
peři. Kromě skvělého druhého místa jsme získali i diplom pro nejlepšího 
brankáře celého turnaje. 
Ve čtvrtek 11. listopadu se proti sobě postavily výběry 8. a 9. ročníků. 
Naši hoši (Matyáš Bartoň, Matouš Měrka, Patrik Šafranko, Ondřej Panuška, 
Lukáš Micka, Tadeáš Stibor, Tomáš Koten, Matyáš Lohr, Vojtěch Dragoun, 
Tomáš Obermajer, Karel Vejvoda) po hladkém postupu ze základní skupi-
ny porazili v semifinále výběr ZŠ Březové Hory B těsným výsledkem 1:0. 
O  vítězství jsme se utkali s výběrem 2. ZŠ Sedlčany a přesvědčivým vý-
konem jsme soupeře zdolali poměrem 5:1. Hoši podali perfektní výkon 
a ani v jednom utkání nepoznali pachuť porážky. Díky tomu jsme si domů 
odvezli pohár za 1. místo v turnaji a individuální ocenění pro nejlepší hrá-
če turnaje.

Petr Hlinka

Žáci třídy 7.C ve složení Sabina Pincová, Anna 
Zavázalová, Michal Duba, Václav Pernica, Noemi 
Dudlová, Lukáš Pavrovský, Anna Doležalová, 
Jakub Doležal, Sophia M. Křížková, Kristýna 
Moussilli, Tereza Englártová, Michaela Švecová, 
Karolína Janoušková, Vanesa Horáková a Tobiáš 
Rezek natočili krátký klip o tom, jak důležité je 
mít rád sám sebe. Položili jste si někdy otázku, 
jak moc se necháte ovlivnit názorem ostatních? 
A co když na názoru jiných nezáleží? Máme rádi 
sami sebe? Klip se probojoval do hlavního pro-
gramu Mezinárodního online festivalu filmů 
pro děti a mládež A FILM TEENS FEST (afilm-
teensfest.com). Po načtení QR kódů se můžete 
podívat jak na trailer, tak na celý klip. Vyhlášení 
nejlepších snímků proběhne v prosinci, tak nám 
držte palce! 

Monika Cieślik
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Tonda Obal opět připomněl 
význam třídění a recyklace 
odpadu na 2. ZŠ Dobříš

Žáci na 1. stupni si společně s programem „Tonda 
Obal na cestách“ zopakovali, jak správně třídit 
odpad. Během přednášek si aktivně vyzkoušeli 
samotné třídění do barevných kontejnerů a na 
zajímavých videích si ukázali i procesy recyklace 
jednotlivých materiálů. Všichni byli překvapeni, 
jak taková recyklace probíhá a kolik užitečných 
věcí z recyklovaného odpadu vlastně můžeme 
získat. Pro většinu žáků (odhadem 90 % a více) 
je třídění odpadu běžná věc, kterou doma prak-
tikují.
Avšak odpad žáci netřídí pouze doma, ale i ve 
škole. V každé třídě je možno třídit papír a plast. 
Na chodbách pak nově přibyly krabice na pou-
žité nápojové kartony. Do školy je také možno 
přinést staré baterie a vhodit je do takzvaného 
baterkožrouta.
Děkujeme dětem i rodičům za jejich aktivní za-
pojení do třídění odpadu a posíláme „palec na-
horu“ od planety Země!

Kolektiv 2. ZŠ Dobříš

Ve školní družině pečeme i tvoříme
V naší školní družině jsme pro děti připravili tento měsíc tvořivé dílničky s názvy: Pečeme, Vaříme 
s radostí a Keramické tvoření. Mezi dětmi jsou tyto dílničky velmi oblíbené a těší se na ně. Naučily se 
a samy připravily a upekly například piškotovou roládu plněnou nutelou nebo marmeládou. Spolu 
s kakaem si moc pochutnaly. V keramické dílně se děti učí základy práce s hlínou. Výrobky jsou tema-
ticky spojené s Vánocemi, takže si děti z keramické hlíny tvarují anděly a tácky na vánoční cukroví. 
Jsou to příjemné chvíle, které si děti užívají.

Za vychovatelky ŠD Libuše Turynská

2. ZŠ Dobříš
Adventní čas ve škole
V době adventní je čas na zklidnění mysli, přemýšlení i vyhodnocování toho, co jsme v daném roce 
udělali, co jsme mohli udělat lépe a co se nám naopak podařilo. Rok 2021 pro školy nezačal pří-
liš šťastně. Žáci seděli doma u svých počítačů, učitelé vyučovali distančně a nikdo z nás nevěděl, 
co nám nový rok přinese. Dnes se ukazuje, že jsme se mnohému naučili a při tomto způsobu učení 
překonali i řadu překážek. Jak my učitelé, tak naši žáci a rodiče. Nebojíme se techniky, dokážeme 
vyučovat takzvaně „hybridně“, kdy učitel učí žáky ve třídě a zároveň žáky z domova. Žáci plní i dnes 
řadu úkolů v prostředí Teams. Není už pro nás nic nového uskutečnit on-line třídní schůzky nebo 
seminář či poradu. Nezaskočí nás nařízená karanténa ani nošení roušek.
Přesto ale osobní kontakt je osobní kontakt. A tak doháníme, co nám chybělo. Vydali jsme se s žáky 
na výlet do Drážďan, aby se zdokonalili v německém jazyce, vyjeli se s nimi podívat na výlov rybníka, 
učili se třídit odpad s Tondou Obalem, podívali se do muzea hudby i muzea strašidel, strávili den 
s lesníkem v lese a probíhá plavecká výuka v plaveckém bazénu. V hodinách pracovní výchovy žáci 
vyrábějí domečky pro hmyz, ale i keramické výrobky a učí se točit na hrnčířském kruhu. Vydali jsme 
další číslo školního časopisu a proběhla soutěž o výzdobu areálu školy přírodními výrobky. Chceme 
věřit, že to tak zůstane a budeme moci v blížícím se roce 2022 uskutečnit naplánované akce a užívat 
si naplno školního života.
Zaměstnanci naší školy přejí všem čtenářům klidný advent a pozitivní myšlenky při bilancování roku 
2021.

Mgr. B. Pallagyová, ředitelka školy

Svatá Tekla podle výtvarníků  
ZUŠ Dobříš aneb Pozvání 
na jednu minivýstavu 
Předseda Okrašlovacího spolku města Dobříše 
přišel za profesorkou výtvarného oboru ZUŠ 
Dobříš Annou Vančátovou s aktuálním námě-
tem z našeho města. Slovo dalo slovo a dobříšští 
výtvarníci se pustili do práce… 

Od 20. listopadu je v suterénu ZUŠ Dobříš k vi-
dění originální výstava kreseb sv. Tekly, kterou 
můžete navštívit ještě do 4. prosince 2021. 
Žáci k malování využili tentokrát pastelky, vo-
dovky, tužky, redispera i další výtvarné potřeby, 
aby vytvořili svůj vlastní obraz sv. Tekly podle 
předlohy. Díla jsou to nádherná a všem výtvar-
níkům k nim gratulujeme.

Zpracovala DH
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Zprávy z Lidické
Ani celospolečensky neoptimistická situace ne-
může zastavit běžné starosti dospívajících dětí, 
takže naši „deváťáci“ se připravují na své budou-
cí povolání. Každoroční schůzka rodičů vychá-
zejících žáků naší školy se zástupci středních 
odborných učilišť se konala 11. listopadu, a tak 
se můžeme těšit na budoucí mladé truhláře, te-
saře, zahradníky či kuchařky.
Sportovně zaměření žáci, ale i úplní začátečníci 
vyrazili konečně (po 2 letech) na zimní stadion, 
který svým otevřením připomněl dobříšským 
školám a veřejnosti blížící se čas zimních rado-
vánek a nadcházejícího adventu, na který se 
škola v Lidické již začala připravovat. 
A co jsme ještě stihli před „zimním spánkem“? 
Návštěvu Ochrany fauny Hrachov a návštěvu 
místního dobříšského nízkoprahového zařízení 
Terén, které svými projekty napomáhá dětem 
řešit jejich problémy, se kterými se mnohdy do-
spělým v nejbližším okolí nesvěřují.

Pomáhám, protože chci

Základní škola Lidická v Dobříši se každý rok 
pravidelně zapojuje do projektu 72 hodin. Jed-
ná se o realizaci dobrovolnické aktivity, která 
nese heslo: „Pomáhám, protože chci.“ Letos žáci 
pomohli psímu útulku Domov fauny v Hracho-
vě u Sedlčan. Začátkem listopadu ho navštívili 
a  předali pejskům dárky v podobě pamlsků, 
konzerv a hraček. Následně se ještě podívali 
k sousední Ochraně fauny, kde byl pro děti při-
praven výukový program spolu s prohlídkou 
zde žijících zvířat.

Mgr. Libuše Kabylová, DiS., učitelka

V Trnce se plánovalo 
vánoční divadelní 
představení
Letošní listopad přinesl kromě chladného po-
časí další covidovou vlnu, a tak i vzhledem ke 
stále se měnící situaci a pravidlům jsou fakta 
v tomto článku pouze orientační. V době, kdy 
budete tyto řádky číst, může být vše zcela ji-
nak než ve chvílích, kdy byly napsány. Přesto 
pevně doufáme, že probíhající pandemie naše 
plány nezhatí úplně. Navzdory složité situaci 
jsme se v Trnce snažili zachovat klid a plánova-
li prožít adventní čas, co nejlépe to jen půjde. 
Kromě vánočních dílen, které bychom chtěli 
uskutečnit těsně před zimními prázdninami, 
by tak jako každý rok (kromě loňského) měly 
touto dobou probíhat intenzivní přípravy 
na vánoční divadelní představení, tentokrát 
v provedení žáků a žákyň prvního stupně. Re-
žie se ujaly naše kreativní paní učitelky Han-
ka Ošťádalová a Katka Budíková. Divadelní 
hra snad vznikne během mikulášského týdne 
v rámci čtyř různých stanovišť nazvaných Režie, 
Kostýmy, Kulisy a Hudba. „Jak už názvy napo-
vídají, na prvním stanovišti se bude řešit hlavně 
finální ztvárnění scénáře a mluvený projev našich 
dětských herců. Na dalších dvou mají děti za úkol 
výtvarné pojetí celého představení a  poslední 
stanoviště pak řeší jeho zvukovou podobu,“ při-
bližuje Hanka Ošťádalová a sděluje, o čem le-
tošní divadlo bude: „Vybrali jsme si zpracování 

klasického vánočního příběhu. Jeho název zní 
Škola mezi nebem a zemí.“ Divadelní představe-
ní by mělo být k vidění v KD Dobříš ve čtvrtek 
16.  prosince od 17 hod. za aktuálně platných 
vládních nařízení.
K trnkovému adventu tradičně patří i benefič-
ní akce. Na sobotu 4. prosince je v prostorách 
školy naplánován v čase od 10 do 18 hod. trn-
kový fashion bazar, kde můžete nakoupit sice 
obnošené, ale stále nositelné stylové kousky. 
A konečně také letos bylo možné objednat si 

trnkový kalendář obsahující výtvarné práce 
žáků a žákyň ZŠ Trnka. Obě benefiční akce již 
několik let zaštiťují a ve svém volném čase or-
ganizují maminky našich žáků a žákyň. Jejich 
práce během těchto projektů si velmi vážíme 
a děkujeme jim za jejich nasazení. 

Vážení čtenáři, přejeme vám co nejspokojeněj-
ší prožití vánočních svátků a do nového roku 
hlavně hodně zdraví a optimismu.

Za ZŠ Trnka Adéla Sauerová

A úplným letošním závěrem přejeme všem lidem dobré vůle hodně zdraví a štěstí, které jistě 
potřebujeme.

Mgr. Eva Burešová, ředitelka školy
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Den otevřených dveří 
na dobříšském gymnáziu
Plánujete studovat střední školu a uvažujete 
o následném studiu školy vysoké? Potom je lo-
gickým řešením studovat na gymnáziu. A třeba 
zrovna na dobříšském Gymnáziu Karla Čapka.
Dobříšské gymnázium otevírá následující škol-
ní rok opět dvě třídy. Jak do primy osmiletého 
oboru, tak do 1. ročníku oboru čtyřletého přijme 
30 žáků.
Studium osmiletého oboru navazuje na pátou 
třídu základní školy. Vzdělávání probíhá v ob-
dobných předmětech jako na školách základ-
ních, důraz je ale kladen na větší porozumění 
jednotlivým vzdělávacím oblastem. Kromě po-
vinné angličtiny vyučujeme od tercie další cizí 
jazyk. Výuka informatiky nově probíhá v rozšíře-
ném rozsahu, což v budoucnu jistě ocení neje-
den absolvent naší školy.
Žáci z devátých tříd mohou studovat čtyřletý 
obor, ten je stejně jako obor osmiletý zakon-
čen maturitní zkouškou. Výsledky maturitních 
zkoušek absolventů naší školy jsou v obou ty-
pech studia v celostátním srovnání dlouhodobě 
převážně nadprůměrné (ověřit si to můžete na 
https://vysledky.cermat.cz/data/).
Studium na gymnáziu je objektivně náročnější 
než na většině jiných typů středních škol. Sklad-
ba předmětů umožňuje žákům získat všeobec-
ný přehled, během posledních dvou ročníků 
pak dochází ke specializaci, kdy si žáci vybírají 
volitelné předměty-semináře a cvičení podle 
svých preferencí a záměrů dalšího studia či za-
městnání. Nedílnou součástí vzdělávacího pro-
cesu jsou exkurze, sportovní a ekologické kurzy 
či pro zájemce výjezdy do zahraničí.

Pokud uvažujete o studiu na naší škole, rádi vás 
přivítáme v úterý 7. prosince 2021 na dni ote-
vřených dveří. S ohledem na aktuální situaci 
jsme ale nuceni jeho podobu oproti předkoro-
navirovým zvyklostem poněkud modifikovat. 
Budova školy bude pro návštěvníky otevřena 
od  16  do 19 hodin. V každou celou hodinu vás 
rádi seznámíme s organizací a průběhem gymna-
ziálního studia, zodpovíme vaše otázky a násled-
ně umožníme prohlídku školy včetně komento-
vané návštěvy odborných učeben a laboratoří.
Přihlášky ke studiu naše škola přijímá od 1. úno-
ra do 1. března 2022. Přihlášky vám připraví 
vaše stávající základní škola. Jednotné přijímací 
zkoušky proběhnou v dubnu a skládají se z ma-
tematiky a českého jazyka. 
Další informace naleznete na webu školy: 
www.gymkc.cz / Pro uchazeče

Simulace předvolebních duelů, říjen 2021

Ekokurz 3. ročníku, září 2020

Na dobříšském gymnáziu byla 
předána Cena Františka Hrubína

Dne 21. října v pět hodin odpoledne proběhlo 
v  prostorách dobříšského Gymnázia Karla Čap-
ka slavnostní předávání Ceny Františka Hrubína, 
literárního ocenění Středočeského kraje a Klu-
bu českých a slovenských spisovatelů, které se 
předává nejlepšímu autorovi spjatému se Stře-
dočeským krajem. Laureátem se stal Jiří Žáček, 
český spisovatel, básník a mimo jiné také autor 
školních učebnic, čítanek a slabikářů, který byl 
oceněn za celoživotní dílo. Slavnostní události 
se zúčastnil také starosta Dobříše Pavel Svo-

boda, hejtmanka Středočeského kraje Petra 
Pecková nebo ředitel gymnázia Jiří Kastner. 
Po předání a proslovech byl program obohacen 
o recitační vystoupení dvou studentek, které 
tematicky přednesly právě verše Františka Hru-
bína. Ředitelka Klubu českých a slovenských 
spisovatelů vybrala úryvky z tvorby letošního 
laureáta. Když přednes skončil, pan Žáček obě 
studentky odměnil knihou s osobním věnová-
ním. Po předávacím ceremoniálu měla akce vol-
ný průběh, který v sobě ovšem po celou dobu 
nesl formálního ducha. O své pocity z celé udá-
losti se podělila jedna z recitujících studentek,  
Natálie Kociánová ze sexty: „Akce se mi moc líbila.  

Probíhala v milé a přátelské atmosféře, která se ale 
po celou dobu nesla na formální úrovni. Podílení 
se na na průběhu události s takto slušnou společ-
ností je pro mě velká zkušenost. I přes účast, která 
byla spíše komorní, se dle mého názoru podařilo 
navodit tu správnou atmosféru. Radost mi udělal 
také dárek od pana Žáčka.“ O příjemnou náladu 
se zasloužil i samotný Jiří Žáček, který přímo při 
předávání ceny zavtipkoval: „No co, někdo to 
vyhrát musel, tak jsem to byl letos já.“ Volný pro-
gram pokračoval až do sedmé hodiny večerní, 
kdy už nastal pozvolný konec celé události.

Štěpán Böhm, sexta
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Knihovna: dílna,  
generál Pavel i slam poetry
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.

KNIHOMRNĚ – pondělí 6. 12. 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. číslo 
777 299 044, nabídneme vám místo ve skupině 
se stejně starými dětmi.

VÝTVARNÁ DÍLNA S JÍŤOU: STROMEČEK 
Z PAPÍRU – pondělí 6. 12. od 12 do 17 hodin

Nápadité vánoční přáníčko, které může sloužit 
i jako malá stolní dekorace – Jíťa vám ho pomů-
že vyrobit. Vstup volný, materiál zdarma.

Malá dobříšská univerzita: MISE: BRÁNIT 
BEZPEČÍ – čtvrtek 9. 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 za-
hraničních přidělení byl jmenován náčelníkem  

Generálního štábu Armády ČR; 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.

SLAM POETRY NIGHT NA KUKLÍKU – sobota 
11. 12. od 20.00
Konečně další slam na Dobříši! Skvělí mladí muži 
a možná i ženy se svými bouřlivými texty – je 
to vtipné, je to zajímavé, je to sexy, má to drajv! 

Anatol Svahilec, Mishel, Dave a L´eviathan. Uvi-
díme kdo další. Vstupné dobrovolné. Děkujeme 
Pivnici Kuklík za spolupráci!

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. čísle 732 360 253.

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

PROSINCOVÝ PROVOZ KNIHOVNY
Knihovna je naposledy před Vánoci otevřena ve 
středu 22. 12.
Po Novém roce otvíráme v pondělí 3. 1.

Milí čtenáři, přejeme vám krásný adventní a vá-
noční čas a stále se na vás těšíme šest dní v týd-
nu v knihovně!

Romana Bodorová
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Dobříšský RELAX BOoX je otevřen veřejnosti!
Zaujala vás záhadná bleděmodrá kostka před 
sportovní halou? Přijďte ji prozkoumat! 

Možná si vzpomenete, že v roce 2020 se Měst-
ská knihovna Dobříš stala úspěšným žadatelem 
o podporu z participativního rozpočtu Středo-
českého kraje s projektem venkovní čítárny. Dílo 
je nyní hotovo a od soboty 20. 11. 2021 je ote-
vřeno veřejnosti.

„Tento pavilon je určen ke klidnému odpočinku ve-
řejnosti a zároveň jako venkovní čítárna knihovny 
a prostor pro realizaci jejích programů – budou 
zde probíhat hlavně besedy s třídami mateřských 
a základních škol,“ uvádí k novému RELAX BOo-
Xu za Městskou knihovnu Dobříš paní Romana 
Bodorová.

Podobu RELAX BOoXu navrhl Ing. arch. Michal 
Vajtrem, který byl současně také jeho zhotovi-
telem. Náklady na vybudování tohoto altánu 
byly vyčísleny na 558 794,59 Kč vč. DPH, z čehož 

získaná dotace činí 399 700 Kč. Celý projekt fi-
nančně zaštítilo město Dobříš.

Nový relaxační altán budete moci využít k pře-
čtení knih, které zde budou umístěny, a pracov-
níky dobříšské knihovny pravidelně doplňo-
vány. V šeru a tmě si zde zároveň budete moci 
i posvítit. „V RELAX BOoXu na vás čekají knihy pro 
děti i dospělé: Můžete si je zde přečíst a pokud vás 
zaujmou, bezplatně odnést domů. Nabídku knih 
bude knihovna pravidelně doplňovat,“ říká paní 
Bodorová a dodává: „V čase konání programu 
městské knihovny bude RELAX BOoX pro veřejnost 
nepřístupný. Otevřen bude v příznivém počasí 
v otevíracím čase knihovny, v zimních měsících 
bude uzavřen.“

Otevírací doba knihovny se může dle situace 
měnit a v návaznosti na to se může změnit i ote-
vírací doba RELAX BOoXu (například víkendový 
provoz, státní svátky apod.).

Otevírací doba RELAX BOoXu  
(s výše uvedenými výjimkami):
• pondělí a středa:  8.00–17.00 hod.
• úterý a pátek:  8.00–18.00 hod.
• sobota:  9.00–12.00 hod.
• neděle:  14.00– 17.00 hod.

Jak se chovat v RELAX BOoXu, aby nám dlou-
ho vydržel?
Vedení města i městské knihovny prosí návštěv-
níky RELAX BOoXu, aby v jeho prostoru nekou-
řili, nepožívali alkoholické nápoje a  omamné 
látky a chovali se ohleduplně k jeho zařízení 
i  dalším uživatelům. Na stěny RELAX BOoXu 
je zakázáno malovat, psát, vylepovat plakáty 
nebo umisťovat jakékoli další předměty. Pobyt 
v RELAX BOoXu je pouze na vlastní nebezpečí. 
Za děti si zde ručí rodiče, odpovědný zástupce 
či jiná osoba starší 18 let.

Zpracovala DH

Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši
Varhanářská dílna Kánský–Brachtl dokončila vý-
robu nových varhan pro dobříšský farní kostel 
Nejsvětější Trojice. Natřikrát přivezl firemní vůz 
z Krásné Loučky u Krnova rozebrané zhotovené 
díly varhan včetně píšťal, aby byly 17. listopadu 
následně vyzdviženy pomocí kladky na kůr kos-
tela a vloženy do restaurované původní varhan-
ní skříně. Po sestavení v průběhu druhé polovi-
ny listopadu byl nástroj p. Brachtlem naladěn 

a předán k užívání farnosti. Slavnostní žehnání 
varhan proběhne na jaře roku 2022 a veřejnost 
bude o termínu akce včas informována. 

Za předpokladu včasného dokončení a předání 
nástroje vás Sdružení pro obnovu dobříšských 
varhan zve 28. 12. 2021 od 17.00 hodin na vá-
noční koncert do kostela Nejsvětější Trojice. 
Z kůru kostela zazní Česká mše vánoční od J. J. 
Ryby v podání pěveckého chrámového sboru 
Codex Temporis z Příbrami pod vedením Lukáše 
Marka, s varhaním doprovodem na nové varha-
ny a malým orchestrálním obsazením z hráčů 

Příbramské filharmonie. Zároveň chceme tímto 
koncertem poděkovat za zdárné ukončení stav-
by varhan, za krásný vánoční dárek, který jsme si 
nadělili, za dílo, které nás dobříšské a přespolní 
navzájem propojilo.
Pořádání koncertu též závisí na vládním opat-
ření v souvislosti s pandemií koronaviru v době 
konání koncertu.
Všem dárcům, podporovatelům, příznivcům 
a všem lidem dobré vůle přejeme klidné zasta-
vení se během adventu, radostné prožití vánoč-
ních svátků a vše dobré v nastávajícím roce 2022.

Ivo Kylar
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Kultura – prosinec 2021
Výstava Bezčasí. Vystavují členové Kated-
ry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty 
v Českých Budějovicích.
V rámci oslav třicetiletého výročí existence Ji-
hočeské 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 banální-
mi situacemi, se kterými se mohl setkat každý 
člověk. 
Výstavní sál KD Dobříš. Výstava potrvá do 
19. 12. 2021. Otevřeno: po–čt 8.30–16 hod., 
pátek a sobota zavřeno, ne 14–16 hod. Vstup 
zdarma! 

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

22. 12. Magická vánoční noc – vánoční kon-
cert na zámku 
Na koncertu zazní krásná vánoční hudba od 
Mozarta, Vivaldiho, Corelliho a dal., nebudou 
chybět ani vánoční koledy a také hudební vzpo-
mínka na dva geniální umělce Enia Morricone-
ho a Karla Gotta. 
Dramaturgie a režie koncertu: Ludvík Sklenář.
Hrají: Komorní sdružení SOČR a sólisté České 
filharmonie Vlastimil Kobrle (housle), Andrea 
Rysová (flétna) a Zdeněk Rys (hoboj). 
Koncertem provází herec Radek Valenta alias 
statečný Jindřich z Troškovy Princezny ze mlejna. 
Zrcadlový sál zámku Dobříš, středa 22. pro-
since 2021 od 18.30 hod. Předprodej vstupe-
nek v Informačním středisku Dobříš. 
Vstupné: 450 Kč (1.–4. řada); 400 Kč (5.–8. řada); 

300 Kč (9.–13. řada). V době uzávěrky DL té-
měř vyprodáno.

POZOR, TIP NA NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ 
DÁREK – vstupenka na kulturní akci
Písničky bratří Nedvědů – koncert Vojty Ned-
věda a skupiny Tie Break 
Uslyšíte ty nejkrásnější a nejznámější písničky 
bratrů Nedvědových, z nichž mnohé již zlidově-
ly, např. Stánky, Růže z papíru, Jižní Kříž či Igelit. 
Vstupenky na koncert, který se uskuteční v pá-
tek 14. 1. 2022 od 20.00 hod. v KD Dobříš, si 
můžete zakoupit v předprodeji již od 7. 12. 
2021 v Informačním středisku Dobříš. Vstup-
né: 350 Kč. Vstupenky nelze rezervovat!

Nová expozice v depozitu Muzea 
města Dobříše
Muzeum města Dobříše připravilo ve svých pro-
storách novou expozici „Dobříš od pravěku do 
současnosti“, která navazuje na stálou výstavu 
„Stará Dobříš“. S využitím nových vitrín se poda-
řilo vystavit ve čtyřech místnostech depozitu na 

Připravujeme na leden:
6. 1. – 6. 2. Výstava: Jitka Nejedlá 
(kostýmní tvorba a obrazy)

14. 1. Písničky bratří Nedvědů
 – koncert Vojty Nedvěda a skupiny Tie Break 

28. 1. United Flavour – koncert

Mírovém náměstí exponáty od doby kamenné 
v podobě kamenomlatů a pěstních klínů až do 
druhé poloviny 20. století, která je zde prezen-
tována dobovými elektrospotřebiči, předměty 
denní potřeby či tiskem. Nejvíce jsou zastoupe-
ny exponáty z 19. století. Výstava je veřejně pří-
stupná v otvíracích hodinách depozitu v úterý 
9.00–12.00 / 13.00–17.00; ve středu 13.00–18.00 
a ve čtvrtek 9.00–12.00 / 13.00–17.00 hodin 
(kromě státních svátků a dovolené). Vstup zdar-
ma. Návštěvu skupiny nad 10 osob si, prosím, 
objednejte předem prostřednictvím e-mailu 
jan.michl.muzeum.dobris@gmail.com nebo te-
lefonicky na č. +420 778 533 161.

Na vaši návštěvu se těší správce sbírky 
PhDr. Jan Michl, Ph.D.
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Pro svět umění a múz byl ten rok minulý 
velmi náročný, o tom není pochyb. A letošní 
podzim zřejmě nebude o moc snazší. Jak na 
tom byl, respektive je neziskový sektor ve 
vašem případě… ?
Existuje názor, že umění je věc pomíjivá, s čímž 
částečně souhlasím, nicméně umění dokáže 
potěšit duši a nenásilně ji přimět být tady a teď. 
Onu údajnou pomíjivost, ohraničenou délkou 
zážitku či představením, se snažím jako herečka 
již 14 let potírat prací našeho nadačního fondu, 
kdy měníme vizuální podobu zdravotnických 
zařízení po celé naší zemi. Vloni, hned na začát-

ku pandemie, jsem obvolala všechny sponzory 
s tím, že je zprošťuji všech finančních závazků. 
Až na jednu společnost, které jdou příjmy ze za-
hraniční klientely, mi všichni ovšem dali košem 
s tím, že to zvládnou. Což se i stalo. Finance tedy 
zůstaly, horší to bylo s místem realizací, protože 
lockdown paralyzoval normální chod zdravot-
nických zařízení. Paradoxně jediná nemocnice, 
která se takzvaně „nebála“ a kde jsme mohli ne-
rušeně, za dodržení všech nutných opatření pra-
covat, byla FN v Motole. Výhodou nesporně je, 
že výtvarník Libor Škrlík pracuje sólo. Pracovní 
skupinka by asi byla tehdy problém.

Neděle 12. prosince od 17 hodin 
Zrcadlový sál zámku Dobříš

Na úvod vystoupí děti z 2. MŠ Dobříš, 

taneční skupina Águilas a pěvecký sbor Pueri gaudentes.

Večerem provází Zdeňka Žádníková.

Vstupné 290 Kč. Výtěžek večera je ve prospěch Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové

Nadační fond Zdeňky Žádníkové pořádá ve spolupráci se zámkem Dobříš

Hudební host večera: 
houslový virtuos Jaroslav Svěcený

Adventní
beneficní vecer
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Připomeňte nám, jak vlastně váš fond vznikl?
Někdy mám pocit, že velké věci vznikají z úpl-
ných maličkostí, ovšem se šťastnou náhodou 
v  hlavní roli. Když jsme v roce 2007 stavěli ve 
Staré Huti dům, navštívila jsem poprvé a napo-
sledy stavební veletrh. A tam poprvé a naposle-
dy vystavoval Libor Škrlík svůj malovaný náby-
tek. Je vystudovaný učitel, obor čeština–dějepis, 
je dokonce i autorem vysokoškolských skript, 
jak učit jinak. To všechno se ostatně odráží i v té-
matech, které pro výtvarné příběhy vybírá. Libor 
je nekonformní, vizionářský, říká nahlas, co si 
myslí, a proto se ve strukturovaném molochu ja-
kékoli pedagogické instituce stává tak do dvou 
let nepohodlným. Zkrátka čeří stojaté vody. Na-
vrhl mi spolupráci a založili jsme nadační fond 
s tím, že uvidíme, zda to vyjde. Čtrnáct let to vý-
borně vychází a on tvoří čím dál úžasnější věci. 
Systematicky, dle zájmu, krok po kroku měníme 
jednotlivá oddělení i společné prostory českých 
nemocnic. Nečekejte ovšem pár barevných stěn 
nebo jednoduché šablonovité obrázky, které 
zvládne každý trochu schopnější grafik, Libor na 
stěny maluje svým osobitým stylem celé příbě-
hy, které jsou vždy jiné, nové, zábavné, poučné 
a vztahují se vždy ke konkrétnímu tématu, které 
si zdravotníci na svá oddělení vybírají. Na  dět-
ských psychiatriích mají malby terapeutický 
přesah, na ortopedii pomáhají s motivací a s re-
habilitací, oční oddělení nebo ORL mají motivy, 
které pomáhají při diagnostice. To vše lze.

A co současné plány?
Do konce roku dokončíme projekt v Olivově 
dětské léčebně v Říčanech a do půli ledna če-
kárnu motolské dětské stomatologie. Se slav-
nostním předáním ovšem asi opět počkáme na 
letní měsíce, ať si nekazíme atmosféru napětím 
a respirátory. Ve FN Motol máme pořadník na 
další oddělení, ale vždy uděláme alespoň jed-
nu věc mimo Prahu. V příštím roce to bude 
Náchod.
 
Na co se 12. prosince můžeme těšit na dob-
říšském zámku?
Jako každý rok, úvod náleží dětem z 2. MŠ. 
Ostatně celý večer bude tentokrát v režii dětí – 
menších i těch odrostlejších. Náš adventní ve-
čer by měl být zároveň večerem motivačním. 
Víte, dětem se zrušila prakticky veškerá veřejná 
vystoupení, taneční soutěže či exhibice a my 
bychom jim i nám 12. prosince tu možnost 
ukázat, co umí, rádi dali. Zavítá k nám špičkový 
pěvecký sbor Pueri gaudentes, který pro nás 
zhruba před pěti lety zpíval, a byl to skuteč-
ně nádherný zážitek. Společně se sborem vy-
stoupí jako host náš patron, houslový virtuos 
Jaroslav Svěcený. Zazní skladba Zdeňka Lukáše 
„Jaro se otvírá“, což je jedna z nejpůsobivějších 
skladeb pro sólové housle a mužský pěvecký 
sbor, kterou jsem kdy slyšela. Taneční skupina 
bude překvapení se vším všudy a nebudou 
chybět samozřejmě koledy. Dvěma slovy: ad-
vent bude.
Ráda bych poděkovala rodině Colloredo-Mann-
sfeld za laskavou a velkorysou podporu, kterou 
nám dlouhodobě poskytuje. Velmi si jí vážíme, 
obzvláště v této ekonomicky vypjaté a nelehké 
době. Přeji nám všem pevné nervy a laskavost 
v srdci, jakkoliv těžké to někdy může být.
Děkuji za rozhovor.

Zpracovala DH

Zdeňka Žádníková chystá po roční pauze 
na dobříšském zámku tradiční benefiční večer 
svého nadačního fondu
V neděli 12. prosince se po loňské pauze bude v Zrcadlovém sále zámku Dobříš 
opět konat tradiční benefiční večer Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové. Letos ve 
znamení tance a zpěvu. Při té příležitosti jsme položili několik otázek jeho zaklada-
telce, herečce Dejvického divadla Zdeňce Žádníkové.
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Více jak před dvaceti lety jsem se seznámila 
se Zdeňkem Milerem a jeho ženou Emilií. V té 
době jsem na dobříšském zámku provozovala 
galerii JCM (iniciály majitele zámku, se kterým 
jsem měla dohodu o postupném představování 
ilustrátorů dětských knih), a tak nebylo možné 
neuvést do útulných prostor slavného otce po-
hádkové figurky Krtečka…
Manželé Milerovi v té době pravidelně jezdili 
na chatu na Slapy, kde oba nejen odpočívali, 
ale také tvořili, a naše pracovní i obyčejně lid-
ské přátelství přivedlo logicky oba výtvarníky ke 
stále častějším návštěvám na Dobříš a zámek. 
Také proto zve paní Emilie Milerová na „den 
otevřených dveří“ a PRO RADOST všechny, kdo 
mají zájem o setkání, 11. 12. od 13 do 16 hodin 
do prostor zrekonstruované zámecké oranžerie 
(vstup z anglického parku).

Letos jste na jaře oslavila významné „půlku-
latiny“, takže nakonec jste se báječného dár-
ku – vernisáže vašich obrazů v GALERII EMILY 
dočkala… 
EM: Jsem trochu netrpělivá, ale chápu, že složi-
tost rekonstrukce a všechny s tím spojené ne-
zbytnosti – tedy úřední – jsou složité, ale prostor 
je tak krásný, až se tají dech, tak čekání stálo za to. 

GALERIE EMILY: Den otevřených dveří s pozváním 
paní Emilie Milerové

Samozřejmě jsem kdysi doufala, že se otevření 
zúčastníme s manželem spolu, ale takový je běh 
života. V mém věku už nerozumím všem věcem 
kolem nás (a ani nechci…) a poslední dva roky 
jsou pro mnohé lidi, včetně mne, tak náročné na 
psychiku, že jsem se rozhodla lidem dobré vůle 
alespoň takto, při vzájemném setkání u obrázků 
a knížek, dodat trochu pozitivní energie do dal-
ších dnů nadcházejícího adventu.
Jsem naivní malířka a ilustrátorka, která se na 
vlastní tvůrčí cestu vydala až v šedesáti letech, 
a musím všem, kdo váhají, říci a vzkázat jediné: 
Nikdy není pozdě začít! Svět malování je mnoh-
dy únikem od reality, ale dává sílu přežít osobní 
i společenské překážky…

Vedle Vašich úsměvných obrázků budou 
moci návštěvníci, a tím i vaši hosté pro ten 
den ale vidět i práce docela nečekané…
EM: Mojí láskou je čínská kultura, poezie a tu-
šové kresby a písmo. Ráda se pochlubím malou 
ukázkou, pracemi, které jsem s velkým zauje-
tím tvořila v době, kdy už byl manžel nemo-
cen a  byla jsem smutná, unavená a tak trochu 
„zakletá“. V současné době připravuji souborný 
katalog, tak se pracemi nostalgicky probírám…

Jedenáctý prosinec ale bude DNEM RADOS-
TI…
EM: To bych byla opravdu ráda! Vedle samotné 
prohlídky oranžerie a obrazů připravuji auto-
gramiádu s prodejem knih, něco dobrého „na 
zoubek“ a jsem potěšena, že se pan Karel Čihák 
postará o hudební vánoční náladu. Věřím, že 
i  přes neustálou covidovou „hrozbu“ nad námi 
prožijeme příjemný den v dobříšském parku.

Pavla Slancová

I do nového roku s Josefem Vitáskem
Víte pro koho se na míru vyrobila prv-
ní brankářská hokejová maska v kraji? 
Správně, pro Josefa Vitáska, „Rytíře 
fotbalu 1995“ a jednu z legend dob-
říšského sportu. Svůj fotbalový křest 
zažil už v 18 letech na Letné, před 
40  000 diváky v předzápase meziná-
rodního utkání. Od té doby hájil brá-
nu 30 let, a to nejen fotbalovou ale i tu 
hokejovou. Dalších 30 let působil jako 
trenér, instruktor a funkcionář a spolu 
se svým bratrem Františkem sepsal 
historicky ceněnou knihu 80 let dob-
říšské kopané. Titul se velice rychle 
rozprodal a dlouhodobě není k  se-
hnání. MFK Dobříš oživuje jeho pa-
mátku skrze Memoriál Josefa Vitáska, 
kdy se dosud konalo už 19. úspěšných 
ročníků. Věděli jste ale, že byl Josef 
Vitásek i vášnivým sběratelem spor-
tovních předmětů, ze kterých ve svém 
rodinném domě vybudoval „muzeum 
slávy“? Objemná unikátní sbírka na-
bízí od nekonečna fotografií, svazků 
fotbalových kronik, z  toho některých 
autorských, přes stovky novinových 
výstřižků, odznaků, vlajek, pohárů, 
míčů, hokejek s podpisy slavných 
hráčů a  dalších sběratelských kurio-
zit, které shromažďoval po celý život. 
Jak pravil novinář už v 80. letech: 
To  nestačíte v  jeden den. Přesvědčit 
se o  tom můžete v Muzeu Dobříš,  

na  stávající výstavě 99 let dobříšské 
kopané: Josef Vitásek, která je pro vel-
ký zájem a pandemická vládní opatře-
ní prodloužena až do února 2022. 
Ponořit se tak můžete do příběhu 
dobříšského fotbalu i jedné z jeho le-
gend, Josefa Vitáska a výběru z jeho 
celoživotní sbírky z muzea slávy. To už 
dnes neexistuje, ale díky rodinnému 
uchování této sbírky, vám její část mů-
žeme představit.
V prosinci měl být spuštěn doprovod-
ný program k aktuální dočasné výsta-
vě: S Kopačkou po Dobříši. Pandemic-
ký vývoj nás však nutí doprovodný 
program posunout na lepší časy, dou-
fejme v novém roce. Ten by měl mimo 
jiné do muzea přinést novou nabídku 
programů pro školy, pátrání po zmize-
lých židech z Dobříše nebo netradičně 
pojatou výstavu věnovanou kulatému 
výročí Dobříše. 
Milí partneři, spolupracovníci, ná-
vštěvníci a přátelé, děkujeme za pod-
poru: bez vás by to nešlo. A během 
těžkých časů to platí dvojnásob. 

Muzeum Dobříš vám přeje krásné Vá-
noce a povedený nový rok 2022.

Kristýna Rottová

František a Josef Vitáskovi, 
dohromady odchytali 60 let.
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Římskokatolická farnost Dobříš, 
Pastorační centrum sv. Tomáše, 
Na Nábřeží 1650, www.farnostdobris.cz; 
e-mail: pcstomas@volny.cz

Pozvání na prosinec
V úterý 7. 12. od 18.00 zveme na přednášku 
Jany Sieberové UMĚNÍ DOPROVÁZET. Etické 
a praktické otázky týkající se domácí hospi-
cové péče o nemocné a umírající.
J. Sieberová založila mobilní hospic v Hořicích, 
je autorkou mnoha knížek na toto téma a před-
náší zdravotníkům, laikům i studentům medi-
cíny. Přednáška se koná v pastoračním centru 
za dodržení platných hygienických podmínek. 
Vstup je volný, bude požadován QR kód O-T-N. 

V sobotu 11. 12. od 16.00 do 18.00 si můžete 
přijít zatancovat kruhové tance, které vede ar-
teterapeutka Eva Fenclová. Vstupné je 200 Kč, 
snížené 150 Kč (děti, senioři, rodiče na RD). V Pas-
toračním centru sv. Tomáše. Přihlásit se můžete 
na pcstomas@volny.cz (pokud nedostáváte po-
zvánku od Evy e-mailem). V případě nedostateč-
ného počtu zájemců se akce nebude konat.
Po celý prosinec vás zveme na výstavu 
„Od  podzimu k adventu“ – výtvarné práce 
dětí z  výtvarného kurzu Malování s Mirem 
a  Danielou. Žáci představí své malby, tisky 
a prostorové práce. V Pastoračním centru sv. To-
máše. Výstava potrvá do 19. 1. 2022. 

V neděli 26. 12. od 16.00 zveme na živý bet-
lém. Společné putování od kostela Nejsvětější 
Trojice (u zámku) k živému betlému na zahradě 
Pastoračního centra sv. Tomáše. Cestou uslyšíte 
vánoční příběh s písničkami a potkáte anděla, 
pastýře i mudrce.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2021
Na Štědrý den 24. prosince od 14.30 zveme do 
kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši zejména ro-
diny s dětmi na „Zpívání u jesliček“ s vánočním 
příběhem a koledami.
Kostel bude otevřený celé odpoledne od 13 do 
17 hodin – také k tichému zastavení a modlitbě.

Půlnoční mše 24. prosince: 
21.00 Rosovice, 22.00 Dlouhá Lhota, 22.30 Svaté 
Pole, 24.00 Dobříš.
Ve Staré Huti bude od 22.00 bohoslužba slova.
Boží hod vánoční 25. 12. (slavnost narození 
Krista): mše v 9.00 v Dobříši.
 
Případné změny (dle covidové situace) sle-
dujte na www.farnostdobris.cz. 

Jana Sieberová (1965) je původně anesteziolo-
gická zdravotní sestra. V roce 2009 společně se 
svým manželem MUDr. Pavlem Sieberem zalo-
žila domácí hospicovou péči v Hořicích a od té 
doby aktivně přednáší na toto téma zdravotní-
kům, studentům a široké laické veřejnosti. Mno-
ho let byla jednou ze školitelek mezinárodního 
projektu Vzdělávacího konsorcia zdravotních 
sester pracujících s pacienty v konečné fázi živo-
ta. Snaží se o to, aby se paliativní péče stala ne-
dílnou součástí zdravotnictví. Externě přednáší 
na lékařské fakultě v Hradci Králové.

Společně s MUDr. Marií Svatošovou napsala scé-
nář k televiznímu pořadu Neboj se doplout, 
který byl vysílán na TV Noe. Je autorkou knížek 
Hospic – příběh naplněné naděje (2016),  
Naděje na konci cesty (2018), Proč se lidé 
bojí smrti (2019). V poslední knize Bůh je můj 
životní program (2021) zachycuje křesťanský 
rozměr hospicové péče: v utrpení, které proží-
váme s umírajícími lidmi, má největší hodnotu 
láska vyjádřená praktickou službou druhému 
člověku. 

V úterý 7. prosince 2021 od 18.00 v Pasto-
račním centru sv. Tomáše, (Na Nábřeží 1650, 
Dobříš)
Pořádá: ŘK farnost Dobříš; www.farnostdobris.cz; 
e-mail: pcstomas@volny.cz.
Projekt je podporován městem Dobříš.

Pojďme spolu do betléma
Putování s vánočním příběhem a písničkami od kostela Nejsvětější Trojice 
k živému betlému na zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše.
V neděli 26. prosince 2021 od 16 hodin.

Pořádá Římskokatolická farnost Dobříš, Na Nábřeží 1650, www.farnostdobris.cz, 
e-mail: pcstomas@volny.cz.

Zveme vás na přednášku – Jana Sieberová – Umění doprovázet
Domácí hospicová péče o nemocné a umírající

Etické a praktické otázky paliativní a hospicové péče. Jak zmírňovat utrpení při zachování 
důstojnosti nemocného. Vhodná komunikace s umírajícím a jeho rodinou.

Uzávěrka příspěvků 
do lednového vydání 

Dobříšských listů 
bude 15. prosince 2021.

Redakce DL: 

Ing. Denisa Havlíčková 
tel.: 731 619 667 

e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz
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Dárky od Karla Čapka
Chcete potěšit své blízké milým vánoč-
ním dárkem a podpořit dobrou věc? 
Památník Karla Čapka ve Staré Huti na-
bízí novou fotografickou knížku, stříbr-
né medaile ke 100 letům slova ROBOT 
a 70. jubileu rádia Svobodná Evropa, ale 
i látkové tašky s karikaturou „pejskaře“ 
K. Čapka, výrobky místní charity. 

V polovině prosince dorazí z tiskárny zbru-
su nová knížka „Čapkova Strž v obrazech“. 
Na 100 stranách formátu 170 × 210 mm najde-
te nejen čtivý text plný zajímavostí z historie 
letního sídla slavného spisovatele, ale hlavně 
řadu krásných dobových fotografií. Některé 
z nich jsou publikovány zřejmě poprvé. Pečlivě 
kolorované snímky vás vtáhnou do barvitého 
světa osobností, jako byli Karel Čapek s man-
želkou Olgou Scheinpflugovou, dále Ferdi-
nand Peroutka, Hugo Haas, Adina Mandlová, 
Jiřina Šejbalová, Ladislav Boháč a jiní návštěv-
níci domu pod hrází stržského rybníka. Knížku 
v ceně 180 Kč začneme od 13. prosince nabízet 
přímo v památníku, předání bude možné také 
na Dobříši, v Praze a Berouně.   
To se týká i zdařilých pamětních medailí, kte-
ré ze stříbra razí jablonecká Česká mincovna. 

Za 1  590 Kč nabízíme čapkovskou medaili ke 
100.  výročí slova ROBOT a další s tématem 
70.  jubilea rádia Svobodná Evropa, s vyobraze-
ním Ferdinanda Peroutky. Dívky a dámy jistě 
ocení vkusné látkové tašky potištěné karika-
turou „pejskaře“ Karla Čapka. Z francouzských 
látek je pro nás šije dobříšská charita Rukama 
nohama. K mání jsou v červené či modré barvě, 
za jednotnou cenu 160 Kč.
Ve vile na Strži najdete průběžně modernizova-
nou muzejní expozici, prosincové narozeniny 
Olgy Scheinpflugové připomínáme „trezoro-

vými“ unikáty z naší i soukromé sbírky. Přes 
zimu máme otevřeno od pondělí do pátku 
9.00–16.00, před Vánocemi naposledy 17. 12., 
ale dárky si můžete po předchozí dohodě přes 
pamatnik@capek-strz.cz vyzvednout i později. 
Těšíme se na viděnou! A kde najdete podrob-
nosti?
www.capek-strz.cz
www.facebook.com/PamatnikKarlaCapka 
www.instagram.com/pamatnikkarlacapka/ 

Zdeněk Vacek 
Foto: archiv Památníku Karla Čapka

Živě z čajovny: Jiří Šámal (pátek 3. 12. od 19 hod.) Přijďte si poslechnout hudbu na netradiční nástroj 
hang drum, který Jiří mistrovsky doplňuje zpěvem. Těšit se můžete na covery písní a autorskou tvorbu. 
Za finanční podporu komorních koncertů Živě z čajovny děkujeme městu Dobříš.

Prosinec v dobříšské čajovně
Srdečně vás zveme na prosincové akce k nám do čajovny. Přijďte si užít pohodovou atmosféru a na-
ladit se na nádherný sváteční čas. 

Konstelace: pohádky vaší duše (sobota 18. 12. 
10–16 hod.) Konstelace jsou velmi účinný způ-
sob, jak nahlédnout a léčit těžkosti ve svém ži-
votě. Pohádky mají v sobě skrytý smysl. Každý 
máme nějakou oblíbenou pohádku a tu v kon-
stelaci využijeme k pochopení svého příběhu. 
(vstupné: 800 Kč)

Ženský kruh: setkání v času adventu (středa 
22. 12. od 20 hod.) Nalaďte se v kruhu žen na 
vánoční svátky, čekají nás relaxační techniky, 
sdílení a tvoření. Jste srdečně zvány. (vstupné: 
350 Kč)

Jóga v čajovně (ZMĚNA ČASU – každé pondělí 
od 20 hod.) Protáhněte si tělo a uvolněte mysl. 
Vždy nás na začátku čeká zklidnění, stažení po-
zornosti dovnitř a práce s dechem, poté probíhá 
cvičení a na závěr relaxace.
Více informací o všech aktivitách najdete na: 
www.cajovnadobris.cz.

Kateřina Hasáková
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Vánoční čas v Aerobik studiu Orel Dobříš
V prosinci opět nezahálíme. 
Závodní týmy se pilně připravují na jarní sezónu a usilovně dokončují a trénují nové sestavy. V týdnu 
od 13. 12. chystáme pro rodiče z dětských i závodních kurzů týden otevřených dveří. Můžou se tak 
přijít podívat na lekce a poznat, co se jejich děti za čtyři měsíce naučili nového a jak cvičení probíhá. 
Všichni lektoři a děti se již těší. 
Otevíráme také úplně nové lekce pro nastávající maminky. Cvičení pro těhotné probíhá pod ve-
dením porodní asistentky a je vhodné od II. trimestru. Zájemkyně si mohou vybrat odpolední čas 
v úterý od 15.45 nebo dopolední ve čtvrtek v 10.00 hodin.
Našim příznivcům, fanouškům i všem ostatním jsme chtěli popřát klidné a krásné Vánoce plné vá-
noční pohody a hlavně zdraví. Moc děkujeme za přízeň, kterou jste nám po otevření v květnu po 
zbytek roku dopřávali.
Těšíme se na vás opět po vánočních prázdninách v plné síle i v roce 2022.
Aktuální informace o provozu studia naleznete na internetových stránkách www.aerobikdobris.cz 
a na oficiálním facebooku a instagramu.

Tým ASOD

Závody ve sportovní gymnastice  
– Poberounský dvojboj
Po dlouhé době se v neděli 14. 11. gymnastky konečně mohly účastnit závodu v Dobřichovicích.
Předvedly rozhodčím volné sestavy s hudbou na akrobacii a přeskoky přes bednu. Závod probí-
hal v jedné ze tří specializovaných hal pro gymnastické sporty, v Jojo Gymu Dobřichovice. Od rána 
od 9 hodin do pozdních odpoledních hodin – 17.00 – se vystřídala děvčata čtyř věkových kategorií, 
od nejmenších, ročník nar. 2014 a mladších, až po ročník nar. 2008. Našich gymnastek bylo celkem 14.
V kategorii nejstarších si zlatou medaili a 1. místo odnesla Karolína Plasová, dále obsadila děvčata 
v jednotlivých kategoriích tato místa. – 4. Lucie Sedláková, Terezie Guttenbergová, 5. Kateřina To-
mánková, 6. Karolína Vávrová, 7. Helena Sochorová, Sofie Laštovková, Barbora Hrdličková, 8. Tereza 
Strnadová, 9. Veronika Kropáčková, Hana Hošková, 12. Markéta Baudisová, 16. Eliška Vaňugová.
Družstvo ve složení Plasová, Sedláková, Guttenbergová, Sochorová získalo 3. místo a bronzovou 
medaili. Poděkování patří trenérům, kteří děvčata připravují, Romanovi Baudisovi, Haně Hoškové, 
Jitce Holcové, dále rodičům, kteří děvčata přivezou na závody a pak je podporují potleskem.

Za Gymnastiku Dobříš Soňa Lásková

Bruslení s HC Dobříš na zimním stadionu se rozjelo naplno!
HC Dobříš zahájil první tréninky 5. 11. a dětí 
na nich od té doby stále přibývá, z čehož 
máme jako trenéři radost. Na prvním trénin-
ku jsme přivítali 26 dětí ve věku od 3 do 12 let. 
Na druhém tréninku jich už bruslilo na 40 a na 
dalších více jak 60! Máme radost z toho, že děti 
na ledovou plochu přicházejí i na základě do-
poručení svých kamarádů a známých a že to 
všechny baví. 
Děti jsou při trénovaní rozděleny do skupin, 
kde se v jednotlivých zónách učí základy brus-
lení a samozřejmě hrají hry. To vše s pomocí 
hrazdiček a kuželů, tenisových míčků a dalších 
pomůcek a pod odborným vedením trenérů. 

Pro ty momentálně šikovnější se v jednom pás-
mu nacvičuje i specifické bruslení, včetně práce 
s hokejkou a kotoučem a na závěr se hraje i mi-
nihokej. U nás nezáleží na tom, kdo a jak bruslí, 
kolik je mu let nebo zda je to kluk nebo holka. 
Rádi přivítáme všechny ty, kteří ukáží chuť, zá-
pal, nenechají se hned odradit nějakými pády 
nebo nezdary. Odhodlané, bojovné, dobře na-
laděné a úsměvné děti máme nejraději! Naším 
hlavním cílem až do konce kalendářního roku 
je naučit co nejvíce dětí dobře bruslit, a hlavně 
je přivést k pravidelnému pohybu, podporovat 
kamarádství, aby je to na ledě bavilo a těšily se 
na příště. Jsme přesvědčení, že děti, které se za-

tím na ledě ukázaly, dokáží zvládnout bruslení 
na dobré úrovni za 8 až 12 hodinových lekcí. 
Začínající bruslaři by však měli chodit 2–3× týd-
ně. Stejně jako děti jsou u nás vítáni i dospělí, 
nejlépe bývalí hráči, které můžeme zapojit i do 
trenérského týmu. 

Tréninky HC Dobříš
Naše tréninky jsou v úterý od 14.00 do 15.30 
(vhodné především pro děti, které jsou v dru-
žině a jejich doprava na kluziště je zajištěna). 
Ostatní tréninky jsou vždy od 17.30 do 18.30, 
a to ve čtvrtek, v pátek a v neděli. 

Pár důležitých informací od trenérů: 
1. Apelujeme však na rodiče, aby byli dochvilní 

a na trénink se dostavovali minimálně 20 min. 
předem! Je totiž vždy potřeba ještě dotáh-
nout brusle, upravit přilbu atd. 

2. Nezapomínejte, že základem jsou dobře 
nabroušené brusle. My doporučujeme pro 
broušení využít Kraken shop z Dobříše. 

3. Brusle by měly sedět akorát, helmu na hlavě 
musí mít děti dobře zapnutou, na ruce stačí 
teplejší, vypolstrované rukavice a na kolena 
stačí hadrové nákolenky.

Kontakt HC Dobříš
Facebook: HC Dobříš, Instagram: @hc_dobris,
e-mail: hockey.hcdobris@seznam.cz.
Trenérský tým: Štěpán Souček – 774 457 717, 
Michal Dragoun – 605 214 806, 
Michal Ciboch – 777 305 266, 
Slavomír Lener – leners@email.cz.
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TenisCentrum Dobříš: Jaký byl tenisový rok 2021? 
Ještě v polovině dubna jsme neměli jistotu, kdy bude možnost začít sportovat. I přesto jsme začali 
připravovat dvorce i areál pro letošní sezónu. Začátkem května jsme se s různými opatřeními ko-
nečně zase mohli potkávat v tenisovém klubu a děti se opět mohly vrátit k tréninkům. Postupně 
se vše začalo vracet do normálu a odstartovaly i očekávané soutěže družstev a turnaje jednotlivců. 
Pro naše týmy byla sezóna velmi úspěšná. Nejlepších výsledků dosáhlo družstvo dorostu, které se 
až po těsné prohře umístilo na 2. místě ve Středočeském kraji, a jen velice málo chybělo k postupu 
na mistrovství České republiky. Velký úspěch slavil tým dospělých, který po 10 letech postoupil do 
nejvyšší středočeské soutěže. 
O prázdninách jsme pořádali již každoroční tenisové tábory pro děti. Velkým svátkem v našem klubu 
bylo uspořádání mistrovství České republiky starších žákyň, které jsme pořádali již po třetí. Dob-
ré výsledky předváděli naši hráči během letních tenisových turnajů jednotlivců po celé republice. 
Nejlepší výsledky a výkony předvedl především Tomáš Krejčí, který se dokázal stál dvojnásobným 
mistrem České republiky mladších žáků a v konečném hodnocení celého roku skončil na 1. místě 
v celostátním žebříčku pro rok 2021. Další hráčkou, která byla vidět, je babytenistka Daniela Michál-
ková – na MČR babytenisu se umístila na 9. místě. Max Trojan, Filip Šantora, Dominik Romba, David 
Suchý, Max Skřivánek, Sofie Audy jsou další hráči, kteří celé léto přiváželi medaile z turnajů. Všem 
patří veliká gratulace a poděkování za skvělou reprezentaci klubu. 
V současné době probíhají tréninky a příprava hráčů na další tenisovou sezónu. To všechno by se 
neobešlo bez partnerů našeho klubu, především generálního partnera, firmy Energon Dobříš. Všem 
patří obrovské poděkování za spolupráci. 
A jelikož se nám nezadržitelně blíží Vánoce a konec roku 2021, chtěl bych vám popřát klidné prožití 
vánočních svátků a do nového roku 2022 jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spousty vyhraných 
tenisových i životních zápasů.

Za TenisCentrum Dobříš Martin Beran

Prosinec v Sokole
Kvůli zhoršující se koronavirové situaci a z organizačních důvodů rušíme tradiční mikulášskou zába-
vu pro děti, která byla plánována na sobotu 4. prosince. 
Doufáme, že v novém roce se bude situace zlepšovat a že další akce se budou moci konat v obvyklé 
podobě. Na první polovinu nového roku plánujeme uspořádání tradičních událostí, jako je sokolský 
ples, masopustní průvod a šibřinky pro děti, pohádková stezka, Noc sokoloven a mnoho dalšího.
T. J. Sokol Dobříš vám přeje krásné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a mnoho zdaru v novém 
roce. Děkujeme za vaši přízeň. Těšíme se s vámi na shledanou jak během cvičebních hodin, při ak-
cích pořádaných naší jednotou, tak i při dalších příležitostech. 

Za T. J. Sokol Dobříš Gita Otavová
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Přejeme, abyste v novém roce
vším prolezli s úsměvem

Přejeme, abyste v novém roce
vším prolezli s úsměvem

Základní organizace 
ČZS Dobříš
Vážení spoluobčané, vážení přátelé,
zahrádkáři na Dobříši se sešli na členské schůzi 
a  bilancovali uplynulé dva roky. Jak jsme pra-
covali jako organizace? V roce 2019 jsme měli 
nejnižší úrodu ovoce od zahájení provozu moš-
tárny za 43 let. Vyrobili jsme pouze 1 600 l moš-
tu. V době omezení pandemií v roce 2020 jsme 
však zpracovali téměř 35 tun jablek a vyrobili 
jsme 24 399 l jablečného moštu. Jak jsme vás 
již informovali, naše palírna v roce 2019 vyrobila 
1 550 l pálenky a roce 2020 631 l. Zorganizova-
li jsme také výtvarnou soutěž žáků základních 
a  mateřských škol. Zajišťovali jsme prodej sad-
by a přebytků na moštárně včetně biologických 
přípravků pro naše zahrádky. Zorganizovali jsme 
jak vzdělávací přednášky, tak den otevřených 
zahrádek i den otevřených dveří na moštárně. 
Jednání naší členské schůze se osobně zúčastnil 
starosta města a při jednání i diskusi objasnil ně-
které informace z radnice a zároveň uvedl, že by-
chom se příští rok mohli dočkat nových pozemků 
na zahrádky v našem městě. V tom je v současné 
době naše největší snaha, abychom zajistili pro 
nové zahrádkáře a mladé rodiny s dětmi naši bu-
doucnost. V minulém období jsme přijali 4 nové 
zahrádkáře, máme nové stanovy našeho zahrád-
kářského svazu a od 1. 12. 2021 bude platit za-
hrádkářský zákon, který vymezuje naši činnost 
jako veřejně prospěšnou. Konečně, po dlouhých 
30 letech. Jednání naší členské schůze bylo 
úspěšné a my uděláme všechno proto, abychom 
mohli dál pokračovat v naší činnosti, tentokrát již 
veřejně prospěšné, jak uvádí zákon. 
Výbor Základní organizace ČZS v Dobříši se však 
scházel i v době pandemie normálně. Zahrádká-
ři na svých zahradách nebyli nijak omezováni, 
a naopak v době největšího nárůstu pozitivně 
nakažených byl a je pobyt venku bezpečný i pro 
celé rodiny.

POZVÁNKA: Den otevřených  
dveří moštárny a pálenice

Výbor Základní organizace ČZS v Dobříši vás 
srdečně zve na den otevřených dveří moštárny 
a pálenice, který se koná ve středu 23. prosin-
ce 2021 v naší moštárně. Budeme se při malém 
občerstvení a degustaci pálenky připravovat na 
ukončení roku. Srdečně vás všechny zveme od 
9.00 do 17.00 hod.

Ing. Karel Vítek, CSc., předseda ZO ČZS Dobříš
Zdroj foto: www.pixabay.com
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Klub důchodců Dobříš uskutečnil dne 5. 11. 
2021 zájezd na Letiště Václava Havla Praha. 
Všichni účastníci této exkurze byli spokojeni 
s prohlídkou terminálů starého i nového letiště.

Všem členům našeho klubu přejeme příjem-
né prožití vánočních svátků a do nového 
roku pevné zdraví.

Vánoční čas v Dobříšku
Také se těšíte na Vánoce? My už moc! Připravu-
jeme toho pro vás hodně, ale zároveň jsme opa-
trní, jaké akce bude možné opravdu uskutečnit. 
Proto prosíme o shovívavost, pokud dojde u ně-
kterých akcí ke změnám. Pro aktuální informace 
sledujte naše webové stránky či FB, děkujeme. 

A co tedy plánujeme na prosinec?
• 4. a 6. 12. budou dva různé kurzy vánoční-

ho tvoření, které budou provoněny vánoční 
atmosférou a náladou. Bližší informace jsou 
v době vydání těchto listů již na webu www.
dobrisek.cz.

• K Dobříšku v neděli 5. 12. přijde Mikuláš 
s andělem – bez čertů! 

Přijďte nasát příjemnou atmosféru venku před 
Dobříškem u nádherného vánočního stromu, 
za hraní koled, s teplým nápojem a s laskavým 
Mikulášem a andělem. Mikuláš bude u registro-
vaných účastníků vědět nejen drobné hříchy, 
ale s andílkem ocení i dobré chování a pochválí. 
Kdo se nebude chtít registrovat, může se ales-

Připomínka spisovatele  
Jana Martince 

Již minulý rok jsme informovali o záměru ob-
novit hrob spisovatele Jana Martince, tedy spí-
še Martina Reacha, v čemž nám město Dobříš 
vyšlo vstříc a rada odsouhlasila jeho obnovu. 
Rádi bychom poděkovali za velkou snahu 
a ochotu paní Pavle Máchové ze správy hrobů, 
která se postarala, aby byl hrob náležitě zvele-
ben a byla připomenuta účast Martina Reacha 
v bojích 2.  světové války. Samotné slavnostní 
odhalení hrobu a připomínka jeho života se 
bude konat v pátek 10. 12. od 16 hod., po po-
kládání kamenů zmizelých. Všichni jste srdečně 
zváni.

 Okrašlovací spolek města Dobříše

Svatá Tekla až příští rok
Podařilo se konečně přejít přes úředního šimla a s pomocí pana Novotného z odboru správy ma-
jetku jsme si mohli vytyčit nejvhodnější místo a vykopat základy. Bylo v plánu si vyzvednout cihly 
z Dokasu, kde jsme je měli uložené od dubna, a vybudovat základy sloupu. Jenže ouha, cihly tam 
nebyly a nikdo nevěděl, kam 300 cihel zmizelo. Měli jsme slíbenou náhradu, ale pro nás je to ztráta 
mnohem větší, protože to byly cihly ze zbořeného kina. Ještě do uzavírky se nám z Dokasu ozvali 
a dali nám vědět, že nám dodají náhradní cihly, alespoň něco, přesto je to pro nás i tak ztráta. Víc už 
se letos bohužel nestihne a dokončení sloupu se proto přesouvá na příští rok. To už se snad zbavíme 
i definitivně té páté vlny.  Petr Kadlec

Nejstarší pověsti města Dobříše 
od Ludvíka Kopáčka
Stejně jako každý rok si ani letos nenechám ujít 
možnost vydat před Vánoci nějakou publikaci. 
Letošní rok byl na výdělky slabý, a tak jsem si 
řekl, že vrátím na pulty nestora dobříšské his-
torie Ludvíka Kopáčka, a to trochu v netradiční 
roli, jako vypravěče místních pověstí. První svou 
nalezenou pověst publikoval už v roce 1889 
a jednalo se o příběhy z Hradce. Poté se více než 
20 let věnoval jiným tématům a znovu se k po-
věstem vrátil až v roce 1911, kdy je publikoval 
v měsíčníku Podbrdsko, a nakonec posloužily 
jako inspirace pověstí z roku 1940. Vracíme se 
k nim tedy po 110 letech a jsou doplněny něko-
lika Kopáčkovými historickými články. Publika-
ci pokřtíme dne 16. 12. od 17 hod. v Muzeu 
rukavic Dobříš. 

Petr Kadlec

Zprávy a přání  
z Klubu důchodců Dobříš

Členové výboru klubu
Plánovaná členská schůze 

Klubu důchodců Dobříš 
se koná 15. prosince 2021 

ve 13.30 hod. v kulturním domě. 
Uskutečněna bude podle aktuální 

covidové situace a platných 
vládních nařízení. 

poň přijít podívat na naši družinu, jste srdečně 
všichni vítáni!

• Sněhová adventní hra
Původně jsme mysleli, že adventní detektivka 
zůstane záležitostí minulého roku a lockdownů, 
ale nakonec jsme podobnou hru pro vás opět 
připravili. Sněhová adventní hra je určena pro 
děti různého věku a pro celé rodiny. Cílem je si 
užít atmosféru Vánoc, poznat město Dobříš zase 
o trošku více a každý den se projít a hledat sně-
hové vločky... Hry se můžete zúčastnit i kdykoli 
v průběhu akce či jen její části.

Poděkování za lampionový 
průvod
Rádi bychom také poděkovali za proběhlou akci 
Lampionový průvod: Cesta pohádkovým le-
sem. Byli jste úžasní! Přišlo vás celkem 2 000, na 
16 stanovištích čekalo celkem 40 dobrovolníků 
a na cestu posvítilo 1 000 světýlek! Obrovský dík 
patří také všem, kteří nás podpořili, ať už finanč-
ně, věnováním dárků pro děti či pomocí a pod-

porou. Lampionový průvod podpořily: město 
Dobříš, Eldor, SIKO, Brdy–Vltava, ČSR MO 
Dobříš, VK Balonky, Robby Bubble, SOU Hlu-
boš, SDH Dobříš a SDH Bohutín. Děkujeme! 
Těšíme se na viděnou příští rok!
Krásné Vánoce přeje vaše Rodinné centrum 
Dobříšek.
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A na co můžeme vzpomínat? 
Na spoustu projektů, kdy jsme ze začátku sou-
středili naši pozornost zejména na rozvoj ces-
tovního ruchu v území. Mapovali jsme naše 
památky, vydávali mapy a informační materiály 
k nabídce v cestovním ruchu v našem regionu. 
Dali jsme vzniknout naší mini destinaci od Brd 

k  Vltavě a vydávali kalendář akcí na celý rok. 
Tuto aktivitu nyní převzal Svazek obci Dobříšska 
a Novoknínska. 
Další oblastí, do které jsme se aktivně zapojili, 
je sociální oblast. Vytvořili jsme pro naše území 
komunitní plán sociálních služeb a na něj navá-
zaný Sociální fond regionu Brdy–Vltava, do kte-

Jedná se o moderní způsob podpory rodin dětí 
s intelektovým nebo kombinovaným zdravot-

ním postižením založený na komunitní pomo-
ci. Pravidelné odlehčovací setkání nebo pobyt 

MAS Brdy–Vltava oslavila 15 let své existence
V letošním roce oslavila Místní akční skupina Brdy–Vltava 15 let své existence. 
Pozvání na narozeninovou oslavu přijali naši dlouholetí partneři, za jejichž spolu-
práci jsme velmi vděční. 

rého přispívají naše obce na provoz místních 
sociálních služeb. Prostřednictvím sdílené pra-
covní čety Brdy–Vltava podporujeme dlouho-
době nezaměstnané a zkrášlujeme naše obce. 
Podporujeme výsadbu zeleně v obcích při za-
pojení nejširší veřejnosti. Rozvíjíme spolupráci 
škol a dalších organizací v oblasti neformálního 
vzdělávání. 
Role naší organizace spočívá rovněž v přeroz-
dělování finančních prostředků do území na 
nejrůznější aktivity. Na oslavě jsme tak promítali 
krátké video již zrealizovaných projektů. Jedná 
se například o výstavbu chodníků, budování od-
borných učeben v základních školách, investice 
do zázemí sociálních služeb, složek integrované-
ho záchranného systému apod. Podporujeme 
rovněž místní podnikatele, a to jak zemědělce, 
tak i další obory činnosti. Místním podnikatelům 
jsme přispěli například na pořízení nových tech-
nologií, aby se zvýšila jejich konkurence na trhu. 

A proč toto vše děláme? 
Posláním naší organizace je komunitou vedený 
místní rozvoj, kdy průběžně mapujeme potřeby 
našeho území a následně zde distribuujeme fi-
nanční prostředky poskytnuté z fondů Evropské 
unie. Společným cílem je trvale udržitelný roz-
voj a co nejvyšší kvalita života obyvatel našeho 
regionu.

Za MAS Brdy–Vltava 
Markéta Dvořáková

Došla vám energie? Potřebujete vypnout? 
Pečujete?
Hledáme další možnosti, jak podporovat ty z vás, kteří pečují o své blízké, a nadále 
chceme podporovat více jak 300 pečujících, se kterými nyní již pracujeme. Jednou 
z cest je sdílená péče, takzvaný homesharing. 

u  proškolených podporovatelů (odborně se 
jim říká hostitelé) pomůže rodině nabrat nové 
síly a dítěti získat nové zážitky. Hostitelé (ro-
dina či jednotlivec) se s dětmi potkávají pra-
videlně v  předem domluvený čas, pár hodin 
týdně/měsíčně, odpoledne nebo o víkendu. 
Společně s dítětem si užijí obohacující chvíle, 
získají nové sociální kontakty a dovednosti 
a  současně pečující rodina či rodič získají čas 
na „krátké dobití energie“.
Homesharing přes 30 let funguje v Irsku a v dal-
ších západních zemích. V České republice po-
malu zapouští kořeny a pilotně se třetím rokem 
ověřuje u rodin s dětmi s autismem, a nejen 
u  nich. Díky finanční podpoře, kterou jsme 
získali od nadačního fondu ABAKUS – Nadač-
ní fond zakladatelů Avastu, pilotně zavádíme 
homesharing i na Dobříšsku. Odborné zázemí 
nám poskytují organizace Děti úplňku a Rodin-
né Integrační Centrum v Pardubicích.

Jste pečující? Zajímá vás, jak se 
stát podporovatelem? Chcete se 
jen dozvědět víc?
Napište nám na homesharing@cpkp.cz nebo 
zavolejte některé z nás, rády s vámi vše prodis-
kutujeme podrobněji: 
Martina Macurová – 603 946 501, 
Petra Štěpová – 773 661 130,
a Renata Baxová – 723 673 981. 

Stručné informace případně naleznete i zde: 
www.cpkp.cz/strednicechy/homesharing/.
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Společenská kronika
Dne 25. září 2021 jsme vzpomněli na 100. vý-
ročí narození našeho drahého táty Václava 
Kubečka z Dobříše, dlouholetého předsedy 
místních rybářů, starostlivého otce rodiny 
a  laskavého člověka. Mimo jiné také muzi-
kanta a zpěváka, jemuž sekundoval i skvělý 
člověk – dost známý cukrář Václav Kadlec. Vy-
jma práce na šachtách vynikal Václav Kubečka 
zároveň jako pečlivý brusič křišťálového skla. 
Za odboj proti fašistům byl vězněn v kon-
centračním táboře v Dachau, kde mimo dal-
ší útrapy ve svých 21 letech vážil pouhých 
21 kg. Tento vynález se stejně jako u dalších 
lidí, kteří ho přežili, značně podepsal na pod-
lomení jejich zdraví. 
Tátovi patří velké díky za opatření báječné 
mámy Boženy, tehdy Brabcové, jež byla pra-
vou Dobříšačkou narozenou na Vargači. Ne-
lze ani slovy vyjádřit, co pro nás znamenal!

S láskou, úctou a pokorou vzpomínají 
synové Pavel a Václav s rodinami. 

NESKONALOU ČEST JEHO PAMÁTCE!

Uplynul dlouhý čas, ale 
vzpomínky zůstávají v nás. 
Dne 19. listopadu 2021 
jsme vzpomněli na smut-
né výročí 35 let, kdy nás 
opustil náš milovaný syn 
Petr Polek. 

Na milovaného Petra vzpomíná maminka 
Anna, bratr Pavel s rodinou, rodiny Slepičkových, 

Veselých a Mezkových. Kdož jste našeho syna 
znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme!

Dne 16. prosince 2021 uplyne 15 smutných 
let, co nás opustila naše milovaná maminka, 
babička a sestra Miloslava Mezková, a dne 
18. ledna 2022 uplyne 8 let, co nás opustil náš 
tatínek, dědeček a švagr Viktor Mezek. Kdo jste 
je znali, vzpomeňte s námi. Moc nám chybíte. 
Syn Milan s rodinou, Anna Popková, Drahoslava 

Slepičková a Helena Veselá s rodinami.

Dne 24. prosince 2021 
uplyne páté výročí dne, 
kdy nás navždy opustil 
náš manžel, otec, dědeček 
a pradědeček, pan Franti-
šek Navrátil. 

S láskou vzpomíná manžel-
ka Anna, dcera Dagmar,  

syn Miroslav, vnoučata a pravnoučata.

Dne 30. prosince 2021 
uplyne 5 smutných let, co 
nás navždy opustila naše 
milovaná maminka, ba-
bička, sestra a  teta, paní 
Jarmila Svobodová (rozená 
Zárubová). Stále jsi v našich 
srdcích a chybíš nám. 

S láskou vzpomínají dcera 
s rodinou a sestra s rodinou.

Magdaléna, o. p. s., pomáhá i v Dobříši
Magdaléna, o. p. s., je nezisková organizace, 
která pomáhá léčit závislosti již přes dvacet let. 
V Příbrami provozujeme Centrum adiktologic-
kých služeb (CAS), pod které spadá adiktologic-
ká ambulance, kontaktní centrum a terénní pro-
gram. Našimi klienty jsou lidé nejčastěji závislí 
na drogách a alkoholu nebo patologičtí hráči. 
V rámci terénního programu vyjíždí pracovníci 
každé úterý i do Dobříše. 
V terénu poskytují služby zejména lidem závis-
lým na nelegálních drogách. „S klienty pracujeme 
na snižování rizik v důsledku užívání návykových 
látek. Rovněž jim pomáháme s řešením úředních 
záležitostí. Často jsme první odborná služba, na 
kterou se klient nebo jeho blízcí obrátí,“ popisuje 
Monika Tůmová, vedoucí terénního programu 
CAS Příbram. Kromě přímé práce s klienty a je-
jich blízkými patří mezi cíle Magdalény, o. p. s., 
chránit zdraví a bezpečnost veřejnosti. I v Dob-
říši pak v souvislosti s onemocněním covid-19 
rozdávají terénní pracovníci klientům roušky 
a  respirátory, dezinfekci či vitamíny. Také je in-
formují o aktuálně platných opatřeních a moti-
vují k očkování. Pravidelně monitorují lokality 
a sbírají odhozené stříkačky. 
Další oblast služeb, kterou terénní pracovní-
ci provádějí, je testování na infekční nemoci 
(např. žloutenka typu B, C nebo HIV), včetně 
příslušného poradenství. Klientům nabízejí pra-
videlné testování, ale po domluvě zajišťují testy 
komukoli z veřejnosti. Letos se poprvé uskuteč-
nilo testování na infekční nemoci pro veřejnost 

v komunitním centru v Dobříši. Cílem je pomoci 
lidem znát svůj zdravotní stav, případně je na-
směrovat dále. Služba je určena komukoli z ve-
řejnosti, vhodná je zejména pro lidi, kteří mají 
rizikové povolání nebo se jejich blízcí chovají 
rizikově a oni mají obavy o své zdraví. Testování 
je anonymní a bezplatné.
Na příbramské CAS se mohou obrátit lidé, kteří 
mají problém se závislostí, ale i jejich blízcí, kteří 
potřebují poradit. Služby jsou realizovány i díky 
finanční podpoře MAS Sociálního fondu Brdy–
Vltava.

Za Magdalenu, o. p. s., 
Šárka Slavíková Klímová, PR manažerka

Zdroj foto: Facebook: Magdaléna, 
obecně prospěšná společnost

Vánoční dárky v krabici od bot
Milí dobříšští, starousedlíci i nově příchozí, chtě-
la bych vám moc poděkovat za neuvěřitelnou 
každoroční přízeň v akci Krabice od bot. I letos 
budeme na evangelické i katolické faře, v ZŠ 
Trnka, v 1. ZŠ a na gymnáziu sbírat dárky pro 
děti, z nichž většina žije v azylových domech 
nebo na ubytovnách. Díky vašim dárkům mo-
hou sociální pracovníci připravit krásné vánoční 
besídky a děti z nich odcházejí s rozzářenýma 
očima. Dobříš je objemem dárků naprosto fe-
nomenální, vybere se jich tady často více než 
v krajských městech. 
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat dě-
tem, rodičům i učitelům za jejich nasazení a za 
to, že s láskou připravují pestré krabice napě-
chované drobnostmi, které udělají velkou ra-
dost. Díky těmto dárkům mohou i děti na okraji 
společnosti věřit, že na ně Ježíšek nezapomněl. 
Moc vám za ně děkuji a přeji pokojné Vánoce.

Za Diakonii Českobratrské církve evangelické 
Katka Vojkůvková

Prosím o rezervaci dárků na webové stránce 
www.krabiceodbot.cz. Sběrná místa Dobříš.
Akce končí 5. prosince 2021, potom dárky roz-
vážíme.

Zdroj foto: www.diakonie.cz

Kontakt
Centrum adiktologických služeb
Magdaléna – Příbram
Žežická 193 I 261 01 Příbram 7
Koordinátor programu
Tel.: 318 622 010
E-mail: teren.pb@magdalena-ops.cz

Uživatelé drog se na nás mohou obrátit
v pracovní dny prostřednictvím
street mobilu: 737 603 698
FB: Terén Magdaléna-Příbram

Magdaléna, o. p. s.
Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy
E-mail: info@magdalena-op s.cz
IČ: 256 17 401
www.magdalena-ops.cz
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Vánoce chudých dětí 
na Dobříši
Vánoční charita byla v našem městě svého času 
celkem rozšířené mecenášství a mnoho chu-
dých dětí díky tomu mohlo alespoň na čas za-
pomenout, v jaké nouzi muselo žít. Nebudeme 
se věnovat této vánoční charitě komplexně, ale 
podíváme se na to, jak byla rozvinuta Palivcova 
nadace. 

Koncem roku 1927 se rozhodla školní rada na 
Dobříši uspořádat finanční sbírku pro chudé 
děti, k čemuž se připojila i místní tělovýchov-
ná dělnická jednota, která vyzvala obchodníky, 
aby místo vánočních dárečků pro své zákazníky 
přispěli na tuto charitativní činnost. „Až chudá 
školní mládež bude z této sbírky podarována, 
zářící její oči budou největším potěšením dár-
ců,“ jak se psalo v dobovém tisku. Nejčastějším 
mecenášem chudých dětí byl v předvánočním 
čase drogista Josef Jareš, který každoročně při-
spíval 500 Kč. Mezi dalšími podporovateli se 
vyjímal i bývalý starosta židovské obce a radní 
města Dobříše, Eduard Bleier, který však 16. 12. 
1928 náhle zemřel. 

Je zajímavostí, že i místní fašistická strana vy-
hlásila toho roku vánoční sbírku na chudé děti 
a  měla v plánu vystrojit na náměstí vánoční 
strom. Není úplně jasné, jak si tato sbírka vedla, 
ale na schůzi, která se konala 11. prosince a kde 
se mělo rozhodnout, jak se tyto peníze přeroz-
dělí, se dostavilo pouze osm lidí. Ti nakonec 
rozhodli, že se vánoční stromek přesune do sálu 
hotelu Na Knížecí, kde se slavnostně rozsvítil 
v pondělí 19. 12. o sedmé hodině večer. Ovšem 
kromě předsedy a jeho zástupce se jiný člen této 
strany na akci nedostavil. Chudina se prý podle 
pisatele k této sbírce chovala odmítavě a peníze 
až na výjimky nepřijala. Co k tomu víc říct. 

Zmínka o fašistickém vánočním stromku má 
svůj smysl, v této době již několik let existovala 
nadace pana V. Palivce, tehdejšího ředitele prů-
myslových závodů v Dobříši, z jejichž úroků se 
každý rok kupoval vánoční stromek pro chudé 
děti. Tato nadace měla být právě sbírkou školní 
rady rozšířena, aby se z ní kromě stromku moh-
ly kupovat i dárky pro děti. K samotné slavnos-
ti došlo 21. 12. 1927, kdy bylo pod vánočním 
stromkem pana Palivce obdarováno na 80 chu-
dých dětí. Autor dobového článku byl svědkem 
toho, jak v jedné z rodin obdarovaného dítěte 
ukazoval chlapec mamince dárek, co dostal, ta 
nejdříve mlčela, ale poté propukla v radostný 
pláč nad tím, že její chlapec se na Vánoce může 
radovat z nějakého dárku, který mu sama ne-
mohla dát. 

Pro další roky se obdarovávání dětí soustředilo 
i  kolem mikulášské nadílky, tak jak je zdoku-
mentováno z roku 1929, kdy se již podobná 
dětská slavnost konala 6. prosince v místní opa-
trovně pro chudé, a to zásluhou jejího správce 
Josefa Černohorského a paní učitelky Řehořové. 
Po ukončení programu dostaly děti pamlsky, 
oblečení a obuv. 

Pokud zde budeme připomínat dárce, nesmí-
me také zapomenout na senátora V. Johanise, 
který jako poděkování za to, že se v roce 1929 

stal čestným občanem našeho města, daroval 
do nadace V. Palivce 2 000 Kč. Dalším zajímavým 
dárcem byla stolní společnost „Holota“ v Dobří-
ši, která darovala před Vánoci roku 1930 obnos 
500 Kč, který získala sbírkou mezi svými členy. 
Od roku 1931 pravidelně přispívá na chudé děti 
i manželka továrníka Bartoše, jenž vlastnil vilu 
nedaleko kostelíčka a po odchodu pana Palivce, 

který dům vlastnil, se stal novým mecenášem 
chudých na Dobříši. Okresní péče o mládež díky 
tomu obdarovala o Vánocích roku 1936 sto še-
desát pět dětí šatstvem a obuví, kromě toho již 
zmíněná paní Bartošová z Prahy jako každoroč-
ně i tento rok podělila 20 chudých dětí. Městští 
radní pro místní chudé navíc vybrali 1 830 Kč. 

Petr Kadlec
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Zprávy z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce, 
konaného dne 26.10.2021
Zastupitelstvo obce schválilo:
– mimořádnou splátku úvěru č. 0431435479 

LCD mezi Obcí Stará Huť a Českou spořitel-
nou, a. s., IČ 45244782 ve výši 13 085 014,01 Kč 
k 27. 10. 2021;

– Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Huť a fi rmou 
Invessales, spol. s. r. o., IČ 62957678 na stavbu 
„TJ Stará Huť – demolice, opěrná zídka, zám-
kové dlažby, elektro“ v předneseném znění;

– navýšení sazby vodného na cenu 58,74 Kč/m3
včetně DPH a stočného na 38,26 Kč/m3 včet-
ně DPH s platností od 1. 12. 2021;

– Smlouva o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti č. IV–12–6026655/1 Stará Huť, kNN 
pro parc. č. 288/14 mezi Obcí Stará Huť a spo-
lečností ČEZ Distribuce, a. s. IČ 24729035 dle 
uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí;

– Smlouvu o zřízení služebnosti na elektrickou 
přípojku a podzemní komunikační vede-
ní v  rozsahu dle GP č. 1436–37/2021 ze dne 
18. 5. 2021 mezi Obcí Stará Huť a společností 
CETIN, a. s. se sídlem Českomoravská 2510/19, 
190 00 Praha 9 Libeň, IČ 04084063;

Zastupitelstvo obce pověřilo:
– starostu obce jednat s fi rmou CETIN, a. s. Pra-

ha 9 ve věci mikrotrenchingu v lokalitě k. ú. 
Stará Huť;

Zastupitelstvo obce neschválilo:
– změnu územního plánu v místě pozemku 

parc. č. 288/53 v k.ú. Stará Huť ze způsobu 
využití ochranná a izolační zeleň na bydlení 
v rodinných domech – městské a příměstské;

– Prodej části pozemku parc. č. 287/14 o výmě-
ře cca 25 m2 panu Drmlovi za cenu 1 000 Kč/
m2. Záměr prodeje pozemku byl schválen na 
19.  zasedání ZO dne 28. 6. 2021. Byla nabíd-
nuta tržní cena 2 000 Kč/m2 z důvodu záboru 
pozemku při obnově výstavby oplocení;

V diskusi p. Březina upozornil na zabezpečení 
překopů v ulicích Družstevní a přilehlých kvůli 
průjezdnosti, již jsou prováděny přípravné práce 
na položení živičného povrchu; p. Trojan podě-
koval za odklizení odpadu po havárii u parkovi-
ště u rybníka Strž. Starosta obce upozornil na 
černou skládku v lokalitě Nad Strží.

Vodné, stočné
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 26. 10. 2021 
schválilo navýšení ceny vodného a stočného 
k 1. 12. 2021 na:
Vodné – 58,74 Kč, stočné – 38,27 Kč.
Celkově tedy 97 Kč včetně 10 % DPH.
Důvodů pro navýšení je hned několik. Cena 
vodného a stočného se upravovala v loňském 
roce, přesto náklady na údržbu infrastruktury 
stále rostou. Další je hledisko Plánu fi nancování 
obnovy vodovodů a kanalizací. Podle něj musí 
obec vytvářet fond na budoucí opravy, který 
by měl být pokrytý z příjmů za vodné a stočné. 
Toho tímto navýšením stále nedocílí, nicméně 
významněji přispěje jak na běžnou údržbu, tak 
do fondu oprav. 

Blahopřání
V měsíci prosinci se svého životního jubilea 
dožívají paní Marta Krištofová, Jarmila Hlaváč-
ková, Jiřina Motlová a pánové Jindřich Vondra 
a Milouš Teřl. 

Srdečně blahopřejeme!

Poděkování
Děkuji obecnímu úřadu ve Staré Huti za milý dá-
rek a blahopřání k mému jubileu.

Karel Růžička

Milí spoluobčané, 
přeji Vám pokojné prožití adventu, šťast-
né vánoční svátky a úspěšný vstup do no-
vého roku. 

Petr Dragoun, starosta

Příjemné prožití Vánoc a také šťastný, dobrý 
a zdravý nový rok přejí zastupitelé obce Stará 
Huť.

Srdečně zveme na Štědrovečerní bohosluž-
bu Slova ve starohuťské kapličce od 22 ho-
din, pokud to umožní protiepidemiologická 
opatření. O případném odvolání akce bude-
te včas informováni.

Komunální odpad
Známky na rok 2022 budou změnou legisla-
tivy ke koupi až od 3. 1. 2022 po dobu měsíce 
ledna. Po dobu ledna stále platí známky roku 
2021. Změnou legislativy, ale také nárůstem cen 
nejen za skládkovné, dojde k úpravám cen za 
známky za svoz komunálního odpadu. Ceny bu-
dou schváleny na zasedání zastupitelstva obce 
v prosinci, v lednovém vydání budete informo-
vání podrobněji.

Bioodpad
S přicházející topnou sezonou vás v souvislos-
ti s možným ukládáním popela z pálení dřeva 
do kompostérů upozorňujeme na jeho mož-
né vznícení. I v tomto případě je nutná obe-
zřetnost, stejně jako při odkládání popela do 
popelnice. Nechte popel několik dní vychlad-
nout v nehořlavé nádobě, nebo jej dostatečně 
ochlaďte vodou.

Základní škola 
Milí čtenáři,
máme tu poslední měsíc pro-
sinec roku 2021. Nastává ad-
ventní čas. První adventní ne-

děli si zapálíme první svíčku. Žáci dramatického 
kroužku pod vedením paní Kristýny Váňové si 
připravili program, aby navodili vánoční atmo-
sféru. Bohužel, jeho předvedení u rozsvíceného 
obecního stromku zhatila opatření proti covidu.
Vraťme se, ale ještě k měsíci listopadu. 4. lis-
topadu 2021 uspořádal školní parlament pod 
vedením paní vychovatelky Jany Bartoňové 
„Halloween ve škole“. Parlamentáři připravili pro 
všechny žáky stezku odvahy do školního sklepa. 
Každý, kdo došel do sklepa se musel u kostry 
podepsat a mohl si vzít malou sladkou odmě-
nu za statečnost. Žáci přistoupili k akci zodpo-
vědně a to i v čarodějnických kostýmech. Tento 

den ve škole byl velice zábavný a moc se vydařil.
Během měsíce listopadu se 18 žáků z výtvar-
ného kroužku zúčatnilo soutěže „Jak pomáhají 
hasiči“. Všechna výtvarná díla se odeslala na Ha-
sičský záchranný sbor do Příbrami. Uvidíme, jak 
se díla budou líbit a kdo získá cenu.
Žáci se i podíleli na výzdobě školní jídelny. Na-
malovali velké obrazy, které jídelnu ozdobily, ale 
také rozzářily.
Naši žáci jsou opravdu šikovní a každý měsíc vy-
stavují svá díla i na vratech do školního hřiště. 
Kdo jde kolem se zastaví a výtvory si prohlédne. 
Už jste mohli vidět podzimní zavařování, draky 
a na prosinec chystáme anděly... přijďte se po-
dívat...
Na závěr bychom Vám všem chtěli popřát krás-
ný adventní čas i vánoční svátky, hodně klidu, 
pohody a to nejdůležitější v životě, zdraví...

Dana Kunrtová
Další fotografi e najdete na str. 30 
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Zprávičky z mateřské školičky
Milí čtenáři,

opět Vám přinášíme novinky z naší 
školičky ve Staré Huti. Tento školní 
rok jsou děti od září stále velmi ne-
mocné a virózy se jim opakují, ale 
i  s malým počtem dětí jsme absol-
vovali několik akcí. V podzimních 
týdnech jsme podnikli hned pár 
z nich.
Navštívili jsme Čechovu stodolu 
v  Bukové u Příbramě s halloween-
ským programem. Děti si vyzkouše-
ly stezku odvahy, pomohly Hejkalo-
vi najít ztracené zaklínadlo a otevřít 
dveře ze stodoly. Také si odnesly 
dřevěný výrobek z  výtvarné dílnič-
ky. Program byl na školkové děti 
trochu strašidelný, ale děti byly vel-
mi statečné. 
Starší děti ze Srdíček a Pastelek si 
vyzkoušely opékání buřtíků v Čap-
kárně. Tímto velmi děkujeme Klár-
ce Loukotové, která nám tuto akci 

v létě nabídla a ve spolupráci se za-
městnanci památníku Karla Čapka 
pro nás připravila, včetně prohlídky 
památníku. 
Ve školce jsme během dopoledních 
vzdělávacích bloků měli i drakiádu 
a  halloweenskou párty v kostý-
mech, s hudebně-naučným dopo-
ledním programem, který pro nás 
připravila paní učitelka Vlaďka. Její 
hudebně laděné programy jsou pro 
školku velkým přínosem a zpestře-
ním. Děti si je vždy skvěle užijí, za-
zpívají si, zatancují si. Ostatní paní 
učitelky se k tanci a zpěvu také rády 
připojí.
Děti se v říjnu zaradovaly a koneč-
ně mohly začít využívat novou za-
hradu, kde plně rozvíjí svoji obrat-
nost a hrubou motoriku na herních 
prvcích. 
Začátkem listopadu za námi opět 
přijelo pojízdné divadýlko, tento-

Národní házená 
Výsledky podzimní části Oblastního přeboru 
ročníku 2021/22
Na rozdíl od loňského podzimu se podařilo ode-
hrát většinu utkání. Pouze poslední kolo bylo 
odloženo, ale spíše z důvodu pozdního termínu 
a špatného počasí. Z přehledu výsledků jasně 
vyplývá, že Stará Huť nemá ve většině kategorií 
v současnosti ve Středočeském kraji konkuren-
ci. Bohužel úroveň ostatních družstev je nízká, 
hlavně u žákyň a dorostenek. O to více vynika-

jí úspěchy našich žaček na celorepublikových 
soutěžích.

Oddíl národní házené má za sebou další úspěš-
ný rok. Rok, ve kterém se měly uskutečnit oslavy 
šedesátého výročí od znovuobnovení činnosti 
oddílu, společně s fotbalisty, kteří se „dožívají“ 
100 let od vzniku oddílu kopané ve Staré Huti. 
Společné přípravy oslav, započaté už v loňském 
roce, bohužel přerušila pandemie covidu-19. 

Ale ani pandemie nezabránila starším žákyním 
v zisku dalšího historického úspěchu oddílu. 
Přes velká opatření, zabraňující na jaře nejen 
hrát, ale i trénovat, se Jirkovi Peškovi podařilo 
připravit žákyně tak, že suverénním způsobem 
získaly titul přebormíka České republiky! Daly 
si tak nejkrásnější dárek nejen sobě a trenérovi, 
ale i celému oddílu národní házené a všem jeho 
příznivcům k jeho významnému jubielu. A dru-
hým darem s velkým D, tentokrát od obce, bylo 

Základní škola – fotografi e „Halloween ve škole“ 

krát Divadlo Múza s představením 
Dráček Papíráček. U dětí mělo před-
stavení úspěch, mohly dráčkovi 
pomáhat a zpívat a byly tak aktivně 
zapojené do děje. Pomáhaly dráč-
kovi s pravidly silničního provozu 
a se zpěvem. 

Začátkem listopadu jsme se šli po-
dívat na každoroční výlov Huťského 
rybníku. Ač nám počasí nepřálo, ry-
báře i vylovené rybičky jsme viděli. 
Podzim nám pomalu končí a už se 
začínáme těšit a také připravovat na 
prosincové aktivity.

Kolektiv MŠ
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Výsledky utkání podzimní části 2021/22
soupeř muži st. žáci ml. žáci ženy dorky A dorky B st. žačky ml. žačky koeduci
předehrávka
St. Huť A – St. Huť B – – – – – – – – – – – – 16:14 14:16 – – – – – – – – –
I. kolo 11. 9. 2021
Sokol Bakov 26:18 19:5 14:5 14:13 17:13 18:10 41:11 5:19 10:25
II. kolo 25. 9. 2021
Avia Čakovice 23:10 15:19 5:8 20:13 31:10 29:12 29:6 – – – 7:10
III. kolo 2. 10. 2021
Sp. Modřany 23:15 20:15 – – – 21:15 24:3 32:1 32:4 – – – 5:20
IV. kolo 10. 10. 2021
Spoje Praha 19:13 25:14 16:4 21:22 25:12 36:7 29:6 – – – 3:12
V. kolo 16. 10. 2021 
Sokol Březno – – – – – – – – – 24:11 – – – – – – 30:8 4:17 – – –
VI. kolo 23. 10. 2021
Sokol Podlázky – – – 10:15 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ve výsledcích je Stará Huť vždy uvedená jako domácí.

Kopaná
Vážení příznivci kopané ve Staré Huti, 
přichází konec tohoto kalendářního roku a při 
této příležitosti bych Vás chtěl seznámit s činnos-
tí fotbalového oddílu. Bohužel tento rok opět po-
znamenala koronavirová pandemie, hlavně jeho 
jarní část, která z rozhodnutí OFS Příbram nebyla 
vůbec zahájena. Výsledkem nastalé situace bylo 
ukončení sezony 2020/2021 s body dosažený-
mi na podzim a konečnou tabulkou z podzimní 
části. V této tabulce se A mužstvo umístilo na 
druhém místě. Přes veškeré překážky jsme se 
snažili, pokud situace dovolovala, zahájit trénin-
ky jak u  dětí, tak u dospělých. V létě již situace 
dovolovala sehrát přátelská utkání, do nichž se 
zapojilo jak A-mužstvo, tak všechny mládežnic-
ké oddíly. Poté již přišla na řadu podzimní část, 
o jejíž zhodnocení jsem požádal pana Jiřího Ne-
chybu (vedoucího trenéra mládeže) a trenérské 
duo p. Jeřábek a p. Březina za A-mužstvo. Zde je 
zhodnocení mládeže a jejich aktivit:
Loňská fotbalová sezona okresních soutěží pro 
mládež se bohužel nedohrála ani letos na jaře. 
Proto fotbalová asociace na okrese uspořádala 
v červnu závěrečné turnaje pro všechny týmy. 
Z  našeho oddílu hrály obě přípravky, žáci a mi-
nifotbal 3+0.
Děti se už těšily na novou sezonu a ta začala lépe 
než ta minulá. V červenci v rámci přípravy oddíl 
uspořádal letní fotbalové soustředění. Týdenní 
kemp se letos konal ve městě Mšeno. Zúčastnilo 
se ho na 30 dětí napříč všemi našimi týmy. V pěk-
ném areálu jsme mohli potrénovat na travnatém 
hřišti. Věnovali jsme se také turistice po okolních 
zajímavých místech Kokořínska, navštívili jsme 

dokončení objektu nových kabin pro házenou 
a kopanou, před začátkem podzimní části mis-
trovských soutěží. To, o čem předchozí genera-
ce házenkářů jenom snily, se stalo skutečností. 
Když se k tomu vybudovaly na obou hřištích 
i tribuny, vznikl krásný sportovní areál, který už 
teď mnohé obce na Dobříšsku Staré Huti závi-
dí. Za to patří velké poděkování představitelům 
Staré Huti a hlavně starostovi Petru Dragouno-
vi. Je dobře, že děvčata se za to „odvděčila“ tím 
nejlepším způsobem. Ziskem titulu přeborníka 
republiky, což vyvolalo zvýšený zájmem o háze-
nou mezi dětmi i jejich rodiči, kteří jezdí fandit 
na zápasy, organizují oslavy vítězství a další akce 
mimo hřiště. Vznikají tak nová přátelství nejen 
mezi hráčkami. Vzrostl i počet mládežnických 

družstev. V současné době má Stará Huť v ob-
lastním přeboru 8 týmů, což dlouho nebylo. Dle 
mého pohledu se do oddílu vrátila atmosféra 
sportovního kamarádství, nadšení a  zdravé 
soutěživosti bez závisti, z období 60. a 70. let 
minulého století (o kterém jsem psal ve vzpo-
mínkách), vedená navíc v duchu far play a „bez 
faulu“.
Poděkování si zaslouží všichni, kteří se o tento 
rozvoj házené ve Staré Huti zasloužili. Trenéři 
v čele s Jirkou Peškem, vedoucí družstev, hráči 
a hráčky a všichni ostatní, kteří pomáhají v rám-
ci svých možností. Samozřejmě velký dík patří 
starostovi P. Dragounovi, místostarostce paní 
M. Guillenové i ostatním zastupitelům, za pod-
poru házené ze strany obce. 

Jim a všem členům, příznivcům a přátelům 
oddílu národní házené, s blížícím se koncem 
roku 2021 bych chtěl popřát šťastné, ve zdra-
ví a sváteční pohodě prožité Vánoce, i s mož-
ností tradičního setkání o vánočních prázd-
ninách. Do nového roku 2022 hodně zdraví, 
nejen v  boji s  kovidovou pandemií, dalších 
úspěchů na hřištích i v osobním životě a elánu 
do sportu. Ať dětem vydrží nadšení a chuť do 
hry až do dospělosti a jejich trenérům obě-
tavost se snahou vychovat z nich špičkové 
hráče a hráčky. A také splnění dalšího přání, 
uspořádat ve Staré Huti mistrovství republiky 
starších žákyň. 

Jan Stamberg 

i místní vyhlášené koupaliště – kulturní památku.
V srpnu jsme zahájili tréninky na našem hřišti, 
kde jsme začali využívat zázemí v nových kabi-
nách.
Po zářijovém náboru jsme zaregistrovali nové 
fotbalisty a fotbalistky v našem oddílu. V součas-
nosti sportuje ve třech týmech 60 dětí. Posílili 
jsme i trenérské obsazení, kde trenérem mladší 
přípravky je p. Vojtěch Müller, u starší přípravky 
je p. Nikola Nechyba a u mladších žáků p. Jiří Ne-
chyba. A i když trenérů není nikdy dost, tak kdo 
by měl zájem o tuto činnost, toho rádi uvítáme.
Navzdory epidemii se podařilo odehrát všechna 
podzimní mistrovská utkání ročníku 2021–2022. 
Žáci ještě využili možnosti sehrát 7 přáteláků 
v rámci Podbrdského turnaje pořádaného TJ Mní-
šek pod Brdy. Tréninky pokračovaly venku až do 
konce listopadu. V zimě se děti budou připravo-
vat ve školní tělocvičně. Žáci sehrají 5 utkání ven-
ku na umělce v rámci turnaje FK Union Strašnice. 
Přípravka se zúčastní tradičního Mikulášského 
turnaje také ve Strašnicích. Na jarní sezonu bu-
deme tedy dobře připraveni. 
Tolik zhodnocení činnosti naší mládeže a může-
me přejít k zhodnocení podzimní části u A-muž-
stva trenéry p. Jeřábkem a p. Březinou:
V nedohrané loňské sezoně se již začala projevo-
vat zlepšená hra našeho A-týmu, která se naplno 
projevila v letošní podzimní časti soutěžního roč-
níku 2021–2022. Po úspěšném doplnění a navrá-
cení některých hráčů do našeho týmu došlo ke 
zkvalitnění kádru co do počtu hráčů nastupujících 
v našem mužstvu, tak co do kvality. Druhým listo-
padovým víkendem skončila podzimní část okres-
ní fotbalové soutěže III. třídy, v níž nastupujeme ve 
skupině B. Naši fotbalisté ve dvanácti odehraných 

utkáních zvítězili v deseti utkáních, jednou remi-
zovali a jedno utkání prohráli. Ziskem 32 bodů 
a s impozantním skóre 65:8!!! jsou na prvním mís-
tě podzimní tabulky ve skupině B. K tomuto vý-
sledku dospěli převážně suverénními výkony, kdy 
některé soupeře přehrávali rozdílem třídy. Nejlep-
šími střelci v týmu jsou: Lukáš Mann (18 branek), 
Jakub Hovorka (14  branek) a  nestárnoucí divizní 
hráč Marek Máša s osmi brankami. V zimní pří-
pravě bude probíhat intenzivní příprava na jarní 
pokračování soutěže a  potvrzení kvality našeho 
mužstva. Dohodnuto je několik přátelských utká-
ní, o jejichž konání vás budeme prostřednictvím 
infokanálu informovat.
Tolik ke sportovní stránce hodnocení uplynulého 
roku. Ovšem všechny tyto aktivity by šly podstat-
ně hůře nebýt skvělé podpory obecního úřadu ve 
Staré Huti v čele se starostou a členem fotbalové-
ho výboru p. Dragounem. Zvláště bych chtěl upo-
zornit na nové kabiny, na které ať od hostujících 
týmů, rozhodčích, hostujících diváků slýchám jen 
samé superlativy. A nejsou to jen kabiny, ale celé 
zázemí sportovního areálu ve Staré Huti. Tímto 
bych chtěl velmi poděkovat za tento přístup ke 
sportu a doufám v další spolupráci. Na závěr bych 
chtěl poděkovat všem členům fotbalového vý-
boru za práci, kterou přispívají k rozvíjení našeho 
klubu. A v neposlední řadě skvělému fanouškov-
skému jádru, které umí udělat skvělou atmosféru 
jak při domácích utkáních, tak při zápasech venku.
Všem bychom Vám chtěli do nového roku popřát 
hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů a doufá-
me, že se všemi při zahájení jarní sezony uvidíme.

Za fotbalový oddíl TJ Stará Huť z. s.
 Jiří Moták  
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Vzpomínky lidového muzikanta
Část druhá
A přišlo období moderních skladeb se zpě-
váky, začalo období bigbeatu, swingu, kyta-
rových kapel a podobně. Tátovi saxofonisti – 
pánové Kolář, Hrabák spolu s panem Motlem 
z Dobříše utvořili kapelu pod názvem „ONYX“. 
Muzikanti od Mnichovic z tátovy kapely též 
přestali dojíždět. Já, otec a harmonikáři – 
Pepa Kadlec a František Kodet jsme hrávali 
na „Mysliveckých lečích“, než jsem odešel na 
vojnu. Na vojně jsem také hrál v malé kapele 
ve složení: harmonika, trubka, kytara, buben, 
později 2 trubky a baskytara. Hrávali jsme 
v  obcích kolem Tachova na zábavách a také 
na agitacích před volbami. Jinak jako bube-
ník jsem vypomáhal při nácviku na vojenskou 
přehlídku. Vzpomínám na kamaráda trum-
petistu Paprčku, který hrál s kapelou „AMATI 
Kraslice“. Po vojně jsem zaujal místo v domácí 
kapele, kterou tvořili táta, strejda Jiří Pilecký 
a další příbuzní – Václav Matějka a kytarista 
Pavel Prokop. Říkali jsme si „Rumcajsova kape-
la“. Za písničku byla káva s rumem. To byl náš 
honorář.
V Kníně se také muzikanti dělili, stávající de-
chovku vedli bratři Lukavských. Utvořila se 
kapela „Mládí 62“ pod vedením Miroslava 
Dragouna, se kterým jsem později hrál v jiné 
kapele. Jejich písnička byla „Já mám ráda dra-
gouny“. Ovšem byla to vyhlášená kapela pro 
celém Knínsku. Jejich repertoár byl skoro ve 
všech žánrech. Dále zde působila kapela Vr-
šeckých, se kterými hrál můj kamarád z učení 
– Jan Melichar, kterého na pozoun učil Jirka 
Hora (vojenský muzikant). Nyní na Knínsku 
hraje kapela složená z muzikantů celého bý-
valého okresu Dobříš. Hrají převážně na po-
hřbech.
Ve Staré Huti, kam jsem se přiženil, vznikla ka-
pela mladých pod Svazarmem STS Stará Huť 
pod vedením Edy Kocoura „MERKUR“. Byli to 
i  moji kamarádi – Josef Sakař, Jan Melichar, 
Karel Mochán, Pavel Žáček apod. Protože 
jim začal frajeřit bubeník, byl jsem kapelní-
kem osloven já. Potom tuto kapelu převzal 
Jan Melichar, kde jsem odehrál tři sezony.  

Mne vystřídal Jiří Hrubý a vyměnilo se hodně 
muzikantů. Ivan Semančík a pan Josef Sa-
kař založili kapelu v závodě ELKO Nový Knín 
pod názvem „ELKON“. Dále také hráli v kape-
le „Spektrum“. Posléze Ivan Semančík také 
pomohl založit kapelu SWING BAND Dobříš, 
která hraje dodnes. Hrají každý rok na májo-
vých slavnostech. Všichni obdivují nejstaršího 
člena – klávesáka pana doktora Nedvídka. 
Ještě před vznikem kapely „MERKUR“ působi-
lo několik kapel z původní kapely pana Synka. 
Byla to kapela pana Synka Aloise mladšího, 
z hráčů této kapely si pamatuji Václava Háj-
ka, Němce Rudolfa ml. a i staršího. Hrávali 
„U Heinzů“ na čajích a s nimi zpíval František 
Novotný, můj kamarád z učení. Též hráli pro 
ochotníky z  Podpůrné jednoty ve Staré Huti 
při divadelních vystoupeních (operetách). I já 
jsem měl čest si s nimi zahrát. Později s nimi 
hrál pan Jan Vodenka a jak to bývá, založil 
svoji kapelu pod veřejným názvem „Hůl a py-
tel“, kde vynikal saxofonista Rudla Korynta. 
Jeho známé rčení: „ V čem to budeme hrát – 
v ef jako fčela“. Jeho oblíbená písnička byla  

„Kdepak ty ptáčku hnízdo máš“. Nesmím však 
zapomenout na trumpetistu pana Luxíka, kte-
rý hrál již s panem Synkem.
Při organizaci Osvětová beseda Stará Huť, 
nyní MKS, vznikla skupina, která si říkala „Ža-
kéři“. Zakládající členové byli bratři Součkové, 
Mirek Bžoch, Cyril Velebil, pak přibyli i muzi-
kanti z jiných kapel se kterými jsem se znal i já 
jako bratři Hrubých, pan Ivan Semančík, jeho 
syn Michal Semančík, Ota Pechan, Rudolf Ně-
mec. Tato kapela, kromě na akcích OB, hrála 
i na tanečních zábavách, byla v této době vel-
mi populární, hlavně v roce 1972 až 1973.
V tomto období jsme hráli spolu s Edou Ko-
courem, Jardou Motlem a panem Zahrád-
kou, pak s panem Mikyskou a to na svatbách 
v Příbrami v Uranu. Na tomto vystupování byl 
zážitek: pokaždé k večeři – řízek. Jinak legrač-
ní vzpomínka: jednou jsme přijeli do Uranu 
a  Eda Kocour říká: „Já nemám řidičák“. „To  je 
jedno“ říká Mikyska, domu pojedu já”. Ale 
zpátky nás stavěla VB a on také neměl papíry, 
a tak platili pokutu oba.

Josef Libický

Kapela Chlup a brko

Dechovka p. VitáskaKapela Žakéři



TRADIČNÍ SPOLEHLIVÁ STABILNÍ

REALITNÍ KANCELÁŘ PRO DOBŘÍŠ A OKOLÍ

Dobříš, Náměstí Komenského 412

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

Romana Havelková
Kompletní nabídka nemovitostí na:

HLEDÁME 
OBSLUHU SILNIČNÍ FRÉZY

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

Nabízíme dobré pracovní ohodnocení.

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

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



S.R.O.

ELEKTRO - PRODEJ - SERVIS - ÚČETNICTVÍ

S.R.O.

ELEKTRO - PRODEJ - SERVIS - ÚČETNICTVÍ

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

Nabízíme dobré pracovní ohodnocení.

HLEDÁME 
ŘIDIČE SKUPINY C 

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

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

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

Dobříšské listy – regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. Registrováno pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR – MK ČR E 11728. Vydává: Stanislav Frank, 
U Ovčína 1471, 263 01 Dobříš, IČ: 61658537 ve spolupráci s MěÚ Dobříš a Obcí Stará Huť v nákladu 3 500 výtisků. Vychází měsíčně. Místo vydání: CD STUDIO, 
Komenského nám. 454, 263 01 Dobříš, tel.: 318 521 006. Redakce: Ing. Denisa Havlíčková, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš, e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz. 
Příjem inzerce: CD STUDIO, Komenského nám. 454, 263 01 Dobříš, tel.: 318 521 006, e-mail: inzerce@cdstudio.cz. Za věcnou správnost článků odpovídají autoři. 
Redakční uzávěrka je 15. dne předchozího měsíce. Číslo 12/2021 vychází 2. prosince 2021.



POŘIĎTE SI DÁREK TRVALÉ HODNOTY

široká nabídka stáčených vín z vinařství Vajbar a těch
nejkvalitnějších lahvových moravských a zahraničních vín.

sortiment exkluzivních sýrů, uzenin a
dalších delikates

nabídka dárkových košů a balíčků - jejich zakázkové balení
podle Vašeho přání

Přijďte se o našich kvalitních službách přesvědčit.

vinoteka.dobris vinoteka_dobris

VINOTÉKA







DÁRKOVÝ POUKAZ
ideální dárek 

pro vaše blízké

Pražská 1751, Dobøíš

PŘIJĎTE POTĚŠIT 
SVÉ BLÍZKÉ 

nákupem stříbrných, 
zlatých, diamantových šperků.

Ocelových šperků Brosway, 
či hodinky značek 

Casio, Gant, Zeppelin,
Jacques Lemans, Anne Klein, 

Lennox, JVD

KLENOTY

Zveme vás 
na vánoční nákupy
nově i na e-shopu

www.zlatomachek.cz

5. 12. Bronzová neděle

12. 12. Stříbrná neděle

19. 12. Zlatá neděle

24. 12. Štědrý den

9.00–11.00 hod.

9.00–11.00 hod.

9.00–11.00 hod.

9.00–17.00 hod.

Provozní doba o svátcích


