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Novoroční bilance tajemníka úřadu
Drazí občané a návštěvníci našeho úřadu,
rok se s rokem sešel, a proto mi dovolte pokra-
čovat v nepsané tradici vás seznámit s tím, jak 
chod dobříšského městského úřadu (a nejen 
jeho) vidí jeho tajemník. 
Loni touhle dobou jsem věřil, že (cit.) koronuse 
porazíme a brzy se vrátíme k normálnímu způso-
bu žití. Bohužel se tak nestalo a naopak se zdá, 
že lépe už skutečně bylo, že kromě vládních 
opatření omezujících naši svobodu přibyla eko-
nomická krize a zdražování. Mohl bych vám tady 
psát, jak je mi smutno z toho, že se občanská 
společnost štěpí a radikalizuje, jak zamrzí, když 
se v mezilidských vztazích místo důvěry a úcty 
k druhému objevuje zákeřnost a nenávist, jak se 
místo porozumění a soudržnosti, kterou jsme 
my, Češi, opětovně prokázali na počátku covidu, 
potýkáme s lidskou lhostejností, jak bolí, když 
vám lidé z vašeho okolí, za které byste dali ruku 
do ohně, lžou do očí (ale naštěstí máme kolem 
sebe na úřadě, v rodině, potkáváme ve měs-

tě dost lidí, na které se lze spolehnout, že vám 
vlijí optimismus do žil) či jak je zoufalá bezmoc, 
když někdo onemocní či bez rozloučení odejde 
navždy a vy s tím nemůžete nic udělat. Nebo jak 
nyní někteří (skalní odpůrci i zastánci) přilévají 
olej do ohně kvůli obyčejnému očkování (kon-
sternovalo mě například nařčení učitelů a  ředi-
telů škol z apartheidu) a dodržování vládních 
a ministerských protiepidemických opatření, byť 
to jsou věci, které stěží jako jednotlivci ovlivní-
me (na rozdíl od odpovědného přístupu každé-
ho k  ochraně sebe sama a druhých – u  nás na 
úřadě se snažíme jít cestou nejmenšího odporu, 
proto se například testujeme každý týden všich-
ni, bez rozdílu proočkovanosti – máme tak vět-
ší naději, že ochráníme sebe, ale při pozitivním 
výsledku i ostatní). V neposlední řadě mě mrzí, 
jak si stále více lidí stěžuje někdy na zcela ma-
licherné věci a neštítí se druhé třebas i urážet, 
ponižovat či dehonestovat. Já jsem si například 
vyslechl – z očí do očí – jaký jsem ksindl a píp 

u  cesty jenom proto, že hájím čest úředníků 
bojujících s těmi, kteří nemají problém porušo-
vat nebo nedodržovat zákony. Oceňuji však, že 
pan stěžovatel upřímně sdělil svůj názor a ne-
skrýval se za nějaké vymyšlené fejkové profily či  

Z MĚSTA A RADNICE

O slepičí krok
Uplynulý rok byl pro nás všechny velmi náročný. 
Díky epidemii covid-19 bylo třeba v mnoha ob-
lastech řešit urgentní problémy. Jarní i podzimní 
nouzové stavy a mnohá omezení měla velký vliv 
na to, co jsme dříve pokládali za „běžný“ život. 
Řada z vás si prošla nemocí, někteří bohužel 
ztratili své blízké. Mnoho podnikatelů i firem 
zažilo krušný rok a museli hledat nové cesty, jak 
na trhu za měnících se podmínek obstát. Na rad-
nici to nebylo jiné. Nová situace ale vedle únavy 
a  narůstající agresivity některých spoluobčanů 
přinesla také pozitivní momenty. Znovu jsme 
mohli zažít radost z ochoty druhých pomáhat, 
obdivovat nasazení zdravotníků a záchranářů či 
se jen těšit z prostých přátelských setkání. 
Do roku 2021 jsme šli s velkými plány. Co z nich 
se povedlo? Určitě velké projekty jako rekon-
strukce ulic Pražská, Březová či přestavba bý-
valé ubytovny na Větrníku. O těchto a  dalších 
realizacích se dozvíte více na následujících 
stránkách. 
Nejde ale jen o stavební projekty. Naše město 
i  nadále žije sportem. Proběhla zde řada men-
ších i velkých závodů. Florbalisté, tenisté, fot-
balisté, orientační běžci, gymnastky, cyklisté 
a mnozí další přijeli do Dobříše poměřovat síly. 
Po několika letech také došlo ke vzkříšení ho-
kejového klubu Dobříš, díky jehož činnosti ob-
jevují krásu pohybu po ledu stovky dětí. Spor-
tovního ducha ukázali Dobříšáci i během výzvy 
10  000 kroků, kdy v souboji měst z celé České 
republiky obsadila Dobříš 3. místo. 
V loňském roce jsme udělali další krok k „zele-
nější“ Dobříši. Na jaře byl stržen roky opuštěný 
objekt bývalého kina a na jeho místě vznikl nový 
park. Po nuceném kácení kůrovcem napadených 
stromů byl zpřístupněn jedlový hájek. Po doho-
dě s majitelem proběhly úpravy kolem rybníku 
Papež. V rámci participativního rozpočtu byly 
opraveny schody do vody a na straně Větrníku 
byly doplněny prvky dětského hřiště a výsadba 
zeleně. Na rybníku bylo postaveno nové molo 
s dětskou písečnou pláží, opravena byla 2 písko-
viště a proběhla výsadba nových stromů. Nová 
alej byla vysázena s pomocí skautů také za židov-
ským hřbitovem. Více stromů je také na alejce ko-
lem opravené Pražské ulice. Na jaře by nás měly 

přivítat kvetoucí tulipány kolem Pražské a u jed-
lového hájku. Pokračovalo úsilí o omezení rekla-
my v centru, na začátku roku si majitelé odvezli 
reklamní stojany, ze světelné křižovatky zmizelo 
polepené zábradlí. Vzhledu města prospělo také 
odstranění panelů v proluce u hotelu Heinz. 
I když nouzový stav a další omezení vedla k ru-
šení mnoha plánovaných akcí, přesto se jich po-
vedlo řadu uspořádat. Vedle koncertů a výstav 
v kulturním domě proběhl s podporou města 
první ročník Festivalu hudby Zámek Dobříš, kte-
rý do našeho města přilákal milovníky klasiky 
i  swingu. Proběhly Pivní slavnosti i tradiční re-
gionální trhy. Koncert města Dobříše v říjnu ten-
tokrát proběhl jako poděkování členům inte-
grovaného záchranného systému. Významnou 
akcí bylo také odhalení pomníku odbojářského 
hrdiny generálmajora Balabána s účastí Armády 
ČR či položení prvních kamenů zmizelých před 
domem židovských obětí holocaustu. Komplet-
ní obnovy se dočkala také socha sv. Judy Tadeá-
še před kostelíčkem.
Snažili jsme se podpořit turistický ruch. Dobříš 
se stala zastávkou na cyklopouti ke sv. Ludmile. 
Naše město se stalo členem sdružení Turistické 
oblasti Brd a Podbrdska. V tomto roce se další 
značení turistických cest či propagace celého 

regionu bude realizovat i z našeho příspěvku 
v  této organizaci. Po delší přípravě byla navá-
zána spolupráce s novým partnerským městem 
Wągrowiec v Polsku. 

Velká část z uvedených akcí či událostí by se 
nemohla konat bez zapojení vás, občanů Dob-
říše. Loňský rok ukázal, že i v covidu si umíme 
pomoci. Všichni společně máme důvod k ra-
dosti, že právě v roce 2021 se povedlo dokončit 
sbírku na obnovu varhan do kostela Nejsvětější 
Trojice. Vyvrcholilo tak několikaleté úsilí pana 
Kylara. Další úspěšnou sbírku organizoval pan 
Kadlec na obnovu sloupu sv. Tekly. Dobrovolníci 
se podíleli mimo jiné na úklidu odpadků v rám-
ci Dne Země i na rekonstrukci zázemí zimního 
stadionu. V loňském roce proběhly další sou-
sedské slavnosti v Husově parčíku, společná 
cyklovyjížďka či nový přátelský turnaj v basketu 
na Dukelském náměstí. I přes omezení proběhly 
veřejné debaty k programu strategického roz-
voje, územnímu plánu či rozvoji sportu.
Naše město se i díky vám mění na lepší místo 
pro život. 
Děkujeme vám!

Pavel Svoboda, Dagmar Mášová, 
Tomáš Vokurka
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anonymní maily. Pro zajímavost – já jsem skon-
čil se sociálními sítěmi registrací na někdejších 
spolužácích, protože mám tu zkušenost, že soci-
ální sítě v nesprávných rukou jsou metlou lidstva 
– respektuji však ta individua, která se mnohdy 
nedůstojným způsobem chtějí projevovat nave-
nek, nicméně jako právník musím připomenout, 
že práva každého končí tam, kde začínají práva 
ostatních. Holt nezřídka platí, že komu není shů-
ry dáno, v apatyce nekoupí.
Naopak chci využít tento prostor pro poděko-
vání nejen úředníkům, že vykonávají svou práci 
pro blaho občanů a udržují standard našeho 
přátelského a přívětivého úřadu při vyřizování 
požadavků vás, našich klientů, ale též učite-
lům, zdravotníkům a ostatním pracovníkům 
integrovaného záchranného sboru, sociálním 
pracovníkům zejména v domovech pro seniory 
pečujícím o ty nejzranitelnější a dalším a dalším 
profesím, kterým covid přinesl mnohem větší 
nároky na výkon zastávané funkce. Smekám 
před nimi. Vážím si těch, kteří nejen radí, ale 
především už ledacos dokázali a jsou schop-
ni udělat něco pro druhé. Chápu, že je kritika 
někdy oprávněná, že je vždy co zlepšovat, ale 
věřte, že  všichni na úřadě děláme vše pro vaši 
spokojenost, byť to někdy trvá neúměrně dlou-
ho. Kupříkladu lze zmínit, že každá rekonstrukce 
s sebou přináší omezení vašeho pohodlí, ale vý-
sledek stojí za to. 
V magickém roce 2022 počítejte prosím s tím, 
že budeme plnit své primární poslání, kterým je 
poskytování služeb veřejnosti, výkon státní sprá-
vy a samosprávy a podílení se na plnění strate-
gických cílů města. Nezaostáváme a plánujeme 
další zkvalitňování našich služeb. A přitom jsme 
i nadále připraveni přijímat oprávněnou kritiku 

a zabývat se náměty na zlepšování, protože kaž-
dý má právo dělat chyby. Nebo už neplatí rčení, 
„kdož jsi bez viny, hoď kamenem“?
Na podzim budou volby – opět budeme mít 
v  rukou nástroj demokracie, kdy si sami roz-
hodneme, kdo bude realizovat naše plány, sny 
a přání. Věřím, že i kritici vidí, že se Dobříš po-
souvá kupředu a že je za poslední roky o něco 
zvelebenější a krásnější. Přeji všem občanům – 
voličům, aby dali na svůj vlastní rozum, zjišťovali 
si nebo alespoň ověřovali informace a nenecha-
li se ovlivňovat těmi, kteří plkají a snaží se jen 
blamovat. Přijďte volit a zapojit se do života ve 
městě – sedět doma v pantoflích a pouze na-
dávat přeci není smyslem slovního spojení být 
zodpovědným občanem města, to ničemu ne-
pomůže a jen to škodí vašemu zdraví. 
Jsem věčný optimista, proto věřím, že se brzy 
vrátíme od negativního chování k chování sluš-
nému, založenému na úctě a respektu k druhé-
mu. Je to jen na nás – táhněme za jeden provaz, 
bojujme všichni společně za lepší zítřky, aniž 
bychom přitom poškozovali své bližní. 
Doufám, že škarohlídi dostali od Ježíška po-
řádný balíček optimismu a že si optimisté stále 
ponechají svou veselou mysl a nenechají si svůj 
pozitivní elán vzít. 
Děkuji vám všem, kteří nám zachováváte pří-
zeň, máte pochopení pro současnou více než 
zvláštní dobu a zodpovědně děláte vše pro to, 
abychom se brzy z téhle krize vymanili. Věřím, 
že jste do nového roku 2022 vykročili pravou 
nohou a po návštěvě našeho úřadu budete od-
cházet pozitivně naladěni. 
Přeji vám všem hlavně hodně zdravíčka, neb to 
si nikdo nekoupí…

Jan Horník, tajemník úřadu 

Stručně ze Zastupitelstva města Dobříše 
konaného dne 16. 12. 2021
V úvodu zasedání zastupitelů města Dobříše byl 
schválen navržený program prosincového jed-
nání bez navrhovaných změn a na vědomí byly 
vzaty informace z činnosti finančního výboru 
města.

Na 23. zasedání rozhodli zastupitelé města 
o hlavních bodech programu zasedání takto:
SCHVÁLENÉ BODY:
• Žádost o podporu ZŠ TRNKA – schválení 

uzavření smlouvy o spolupráci a schválení 
poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 
2022 ve výši 200 000 Kč. 

• OZV o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství a vyhodnocení 
MESOH za období 1. 10. 2020 – 30. 9. 2021 
pro stanovení poplatků a slev pro rok 2022 
– vydání obecně závazné vyhlášky č. 14/2021, 
o místním poplatku za obecní systém odpa-
dového hospodářství. Výše poplatku zůstá-
vá bez změny 750 Kč/osobu/rok. 

• Rozpočtové opatření č. 6/2021 včetně pře-
hledu o plnění příjmů a čerpání výdajů 
rozpočtu k 30. 11. 2021

• Zastupitelstvo města Dobříše schválilo 
rozpočet města na rok 2022. 

 Jeho příjmy činí 268 344 tis. Kč, výda-
je 314    913 tis. Kč, financování celkem 
46 569 tis. Kč, z toho přijatý úvěr 55 900 tis. Kč, 
zapojení prostředků minulých let 5 tis. Kč 
a splátky úvěrů ve výši 9 336 tis. Kč.

• KB – fixace úrokové sazby – revokace usne-
sení č. 7/22/2021/ZM-I 

 Zastupitelstvo města Dobříše nejprve revo-
kovalo usnesení č. 7/22/2021/ZM-I ze dne 
11. 11. 2021 a následně schválilo změnu úro-
kové sazby na „strukturovanou sazbu“ dle čl. 7 
smlouvy o úvěru, reg. č. 99022385071, ze dne 
26. 3. 2019 uzavřené s Komerční bankou, a. s., 
se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, 
IČO 45317054, která bude mít následující pa-
rametry:
1) objem a měna úvěru: celkem do výše maxi-

málně 50 mil. Kč, a to i postupně;
2) strukturovaná sazba: pevná sazba + od-

chylka sjednaná ve smlouvě o úvěru ve výši 
0,13 % p. a., kdy pevná sazba bude sjedná-
na max. ve výši 6M PRIBOR ke dni sjednání 
strukturované sazby + odchylka 0,7 % p. a.;

3) doba uplatnění sazby vždy max. 5 let.
• Návrh na změnu územního plánu – ČSPH 

Shell – změna využití části pozemku p. č. 
1373/10 v k. ú. Dobříš z plochy „ZO – zeleň – 
ochranná a izolační“ na plochu „DS – doprav-
ní infrastruktura – silniční“ a pořízení změny 
č. 4 územního plánu.

• Akční plán zlepšování kvality ovzduší 
v Dobříši 2021–2023

BODY VZANÉ NA VĚDOMÍ:
• Zastupitelstvo města Dobříše vzalo na vědo-

mí prezentaci „Zimní stadion pro všechny“ 

předloženou HC Dobříš s žádostí o podporu 
hokejistů.

• Zastupitelé vzali na vědomí vyhodnocení 
Motivačního a evidenčního systému pro od-
padové hospodářství za období 1. 10. 2020 – 
30. 9. 2021 pro stanovení poplatků a slev pro 
rok 2022.

• Přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů 
rozpočtu k 30. 11. 2021 z rozpočtu města 
Dobříše. 

NESCHVÁLENÉ BODY:
• Návrh na změnu územního plánu – po-

zemky p. č. 1474/1, 1479 a 1307/34 – jehož 
předmětem je změna využití části pozemku 
p.  č. 1474/1, pozemků p. č. 1479 a 1307/34, 
vše v k. ú. Dobříš, z „plochy smíšené nezasta-
věného území NS“ a „PV1 – plochy místních 
obslužných a účelových komunikací, komuni-
kace pro pěší a cyklisty“ na plochu „BI – bydle-
ní – v rodinných domech – městské a příměst-
ské (= bydlení individuální)“.

 
DALŠÍ ROZHODNUTÍ ZASTUPITELŮ:
• Zastupitelstvo města Dobříše pověřilo sta-

rostu města jednat s vedením Středočeské-
ho kraje o efektivním využití pozemku ve 
vlastnictví kraje v lokalitě Krásný život s cílem 
zvýšení nabídky sociálních služeb v ORP Dob-
říš, navýšení lůžkových kapacit v ORP Dobříš 
v  rámci transformace sociálních služeb Stře-
dočeského kraje, případně o podmínkách 
získání tohoto pozemku do vlastnictví města 
a následně informovat zastupitelstvo města.

Zpracovala DH
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Proluka Heinz
Proluka u hotelu Heinz na Pražské ulici v centru 
města Dobříše byla uzavřená od roku 2017. Pro-
stor, který je v soukromém vlastnictví, byl tehdy 
jeho majitelem uzavřen a průchod veřejnosti 
znemožněn drátěným plotem a nevzhlednými 
betonovými panely. Uzavření průchodu bylo 
následkem dlouholetých sporů mezi městem 
a  majitelem pozemku. V lednu letošního roku 
se po dlouhých letech podařilo současnému 
vedení města se soukromým vlastníkem domlu-
vit a k  radosti celého města je proluka u hote-
lu Heinz opět průchozí. Staré betonové panely 
z proluky byly nakonec využity Vodohospodář-
skou společností Dobříš ke zpevnění cest. V roce 
2022 má město v plánu proluku oživit, například 
formou prodejních stánků se sezónním zbožím 
či občerstvením. 
Termín: leden 2021
Cena: 150 000 Kč 

Odstranění brownfieldu budovy 
bývalého kina
Město Dobříš řešilo využití a budoucnost budo-
vy bývalého kina více než 15 let. V loňském roce 
bylo konečně rozhodnuto a chátrající kino bylo 
zdemolováno. Budova, o jejíž demolici rozhodl 
odborný posudek statika už v roce 2017, byla 
nejprve kompletně vyklizena. Na místě muselo 
být odstraněno staré zábradlí, vybudováno bez-
pečnostní oplocení a odstranit se musely také 
některé dřeviny. Prostor po budově bývalého 
kina byl nyní revitalizován a na celé jeho ploše 
vznikl malý park s mlatovými chodníky, novou 
výsadbou a zpevněnou hrací plochou, kde bude 
možné zahrát si například staré dobré kuličky 
nebo pétanque. Na revitalizaci a výsadbu získa-
lo město finanční podporu z dotačního progra-
mu SZIF – Programu rozvoje venkova. 
Termín: únor–listopad 2021
Cena: 4 100 000 Kč

Rekonstrukce ubytovny Větrník 
Ubytovna na Větrníku, třípodlažní panelový 
dům sousedící se známou restaurací Eso, byla 
dlouhodobě ve špatném technickém stavu. 
Město využívalo tento dům pro občany v tíživé 
sociální situaci, ale v domě již byla většina kon-
strukcí a vnitřních rozvodů v havarijním stavu 
a bylo nezbytné přistoupit ke kompletní rekon-
strukci. Městu se podařilo na rekonstrukci získat 
dotaci od Státního fondu podpory investic ve 
výši 16,9 mil. Kč, která pokryje cca 60 % nákladů. 
Město dále požádalo o finanční podporu Stře-
dočeský kraj, a to v prostřednictvím dotačního 
Fondu na podporu obecního bydlení ve výši 
4,7 mil. Kč. Stavebními úpravami objektu vzniká 
v současné době celkem 29 nových bytových 
jednotek, z nichž 15 bude stále vyčleněno pro 

Dobříš v proměnách v roce 2021
Stejně tak jako jiná města, i to naše se muselo přizpůsobit podmínkám a vlivům pandemie covid-19. 
Také v roce 2021 to znamenalo v první řadě pečlivé rozhodování o prioritách v rozpočtu a zodpo-
vědné plánování oprav a investic. I přesto se v Dobříši povedla řada rekonstrukcí, oprav, nových pro-
jektů a dalších akcí. Přehled těch nejzásadnějších změn nyní přinášíme v přehledném fotoreportu.

občany ve znevýhodněné sociální situaci. Ostat-
ní byty budou patřit do skupiny tzv. dostupných 
bytů. V rámci realizace vznikne také denní míst-
nost pro domovníka nebo pracovníka poskytu-
jícího sociální služby.
Termín: leden 2021 – duben 2022
Cena: 30 400 000 Kč

Opravy v budově polikliniky

V přízemí budovy byl rekonstruován a rozšířen 
nový prostor ordinace praktického lékaře pro 
dospělé a v prostorách rehabilitace bylo opra-
veno sociální zařízení a toalety, což zvýšilo kom-
fort pacientů a návštěvníků polikliniky.
Termín: červen–říjen 2021 
Cena: 730 000 Kč 

Jedlový hájek
Město Dobříš se na začátku roku 2021 pustilo 
také do kultivace jedlového  hájku u anglického 
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parku v Dobříši. Prostor dostal zcela novou po-
dobu a nyní je z něj krásné místo na procházku 
i příjemnou relaxaci mezi stromy. K zásadnímu 
průřezu stromů, které byly napadeny kůrov-
cem, došlo v jedlovém hájku už v roce 2020. 
Právě tyto práce nakonec opět oživily možnost 
kultivace tohoto prostoru a jeho úpravu. V jed-
lovém hájku bylo vyznačeno a pokáceno cel-
kem 52 kusů jehličnatých dřevin, hlavně jedlí 
obrovských, jež měly sice část zeleného jehličí, 
ale chřadly a byly silně napadeny parazitickými 
škůdci. V prostoru byly vybudovány zpevněné 
cestičky, bylo zde uklizeno, provedeno zarov-
nání terénu, instalovány nové odpadkové koše 
a s přispěním Lesů Colloredo-Mansfeld byly do 
jedlového hájku umístěny přírodní dřevěné la-
vičky a herní naučné prvky pro děti. 
Termín: březen–duben 2021
Cena: 950 000 Kč

Rekonstrukce ulice U Slávie

Více než půl roku trvaly stavební práce v ulici 
U Slavie v Dobříši. V rámci stavby došlo nejprve 
k rozsáhlé obnově vodohospodářských zařízení. 
Dále byl téměř po celé délce ulice (331 m) vybu-
dován nový jednostranný chodník z betonové 
dlažby a po obou stranách ulice vznikla nová 
parkovací stání ze zasakovací dlažby. Na západ-
ním okraji ulice a také uprostřed ní byly zvýšeny 
křižovatky z betonové dlažby, které mají za úkol 
hlavně zpomalit a zklidnit dopravu v této obyt-
né zóně. Na opravenou vozovku byl položen 
nový asfaltový povrch a v celé délce ulice bylo 
obnoveno také veřejné osvětlení, bylo instalo-
váno 13 ks nových lamp s úspornými LED pane-
ly. Tato zbrusu nová část města je nyní mnohem 
bezpečnější.
Termín: srpen 2020 – březen 2021
Cena: 6 800 000 Kč

Tvoříme Dobříš 2021 – dětská 
hřiště a sportovní hřiště 
Díky participativnímu rozpočtu Tvoříme Dobříš 
došlo v roce 2021 k zásadním úpravám dětské-
ho hřiště v lokalitě na Větrníku. Hřiště bylo do-
plněno o sestavu dětských houpaček, kolotoč, 
pružinové houpačky, balanční lanový mostek, 
pískoviště pro menší i větší děti, lavičky a od-

padkový koš. Následně zde byla koncem roku 
provedena také revitalizace zeleně u hřiště An-
tivandal. 
Díky Tvoříme Dobříš vznikla v roce 2019 také 
venkovní posilovna v lokalitě u sportovní haly, 
která byla v letošním roce doplněna o zpevně-
nou plochu, která zvyšuje komfort jejích uživa-
telů. 
Termín: duben–říjen 2021
Cena: 400 000 Kč

Úprava břehu rybníka Papež
V letošním roce došlo také k zásadním změnám 
u břehu rybníka Papež. Kamenné vstupy do ryb-
níka byly nejprve také díky participativnímu 
rozpočtu Tvoříme Dobříš 2020 opraveny a ná-
sledně zde došlo k revitalizaci zeleně a obnově 
mobiliáře včetně dětského pískoviště. Celý pro-
stor jižního břehu rybníka byl uklizen a v nepo-
slední řadě zde bylo vybudováno odpočinkové 
molo a malá písečná pláž. 
Termín: březen–červen 2021
Cena: 190 000 Kč

Zrekonstruovaný sportovní areál 
mezi školami

Jako první proběhla už v roce 2020 rekonstrukce 
multifunkčního sportovního hřiště. Hřiště, které 
je určené nejen pro kopanou, ale i další kolek-
tivní sporty a atletické disciplíny, prošlo po více 
jak 17 letech od jeho vybudování velkou rekon-
strukcí. Sportovci tady mohou využívat atletický 
ovál, místo pro skok daleký a hřiště, které získalo 
umělý trávník 3. generace s atestací mezinárodní 
fotbalové organizace FIFA. V roce 2021 se poda-
řilo zmodernizovat i další hřiště ve sportovním 
areálu mezi základními školami a gymnáziem. 
V rámci navazující modernizace sportovního 
areálu v Dobříši byly vyměněny povrchy na bas-
ketbalovém a volejbalovém hřišti. Na tuto část 
rekonstrukce získalo město spolufinancování 
z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj. 
Termín: červenec–září 2021
Cena: 1 300 000 Kč

Výsadba nové zeleně ve městě
Zdravé město nemůže fungovat bez péče o ze-
leň. V loňském roce proběhla výsadba 30 dubů 
zimních ve stromořadí na Bzdinku. V opravené 
Žižkově ulici bylo vysazeno 20 keřů, do Nerudovy 
ulice bylo vysazeno 15 sakur. Úprav a doplnění 
výsadby se dočkala také Prokopova zahrada. V říj-
nu proběhla také výsadba 30 nových stromů za 
židovským hřbitovem v rámci projektu, který byl 
podpořen z Grantového programu Škoda stromky 
pro rok 2021. Nejviditelnější změny však nastaly 
přímo na Mírovém náměstí, kde po rekonstrukci...
 pokračování na straně 6
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pokračování ze strany 5
... Pražské ulice a přilehlých chodníků byla nově 
provedena výsadba stromů, keřů i květin.
Termín: během celého roku 2021
Cena: 670 000 Kč

Pražská ulice 
Kompletní rekonstrukce Pražské ulice byl jeden 
z nejdůležitějších investičních počinů v Dob-
říši za několik let. Takto velká oprava hlavního 
průtahu centrem našeho města se bohužel 
neobešla bez problémů a posouvání termínu 
dokončení. Za dlouhých 15 měsíců velkých 
dopravních omezení v Dobříši se však podařilo 
opravit Pražskou ulici v celé její délce od křižo-
vatky u dobříšského zámku až po křižovatku 
u evangelického kostela. V rámci stavebních 
prací byla vybudována nová parkovací stání, 
kompletně opraveny plochy chodníků, zreali-
zována nová vozovka s asfaltovým povrchem, 
vyměněno veřejné osvětlení a provedeny roz-
sáhlé sadové úpravy. Současně byl pořízen mo-
biliář – lavičky, koše. Na pořízení mobiliáře bude 
poskytnuta dotace ze SZIF ve výši 175  tis.  Kč. 
Součástí této rekonstrukce byla zároveň oprava 

Tyršova náměstí a  části ulice Plk. B. Petroviče. 
Desítky let stará dlažba v centru města tak byla 
téměř celá nahrazena novým asfaltem. Někte-
ré návazné stavební práce budou dokončeny 
v průběhu jara 2022. 
Termín: září 2020 – duben 2022
Cena: 56 000 000 Kč

Březová ulice

Rekonstrukce této ulice byla pro loňský rok prio-
ritou vedení města. Po dlouholetém vyjednává-
ní se podařilo narovnat majetko-právní vztahy 
s dotčenými soukromými vlastníky okolních 
pozemků a mohlo se tak přistoupit k celkové re-
konstrukci i této velmi vytížené ulice v Dobříši. 
Položen tady byl zcela nový povrch vozovky, vy-
budován bezpečný chodník a vyznačený jízdní 
pruh pro cyklisty. 
Termín: srpen–prosinec 2021
Cena: 14 400 000 Kč

Další investice a projekty roku 2021
Školství

ZUŠ 
V roce 2021 se vedení města Dobříš podařilo na-
jít také dlouho potřebné nové prostory pro ZUŠ 
Dobříš a její taneční obory, a to v bývalých pro-
storách banky Moneta (dříve GE Money Bank).
Cena: 450 tis. Kč.

4. MŠ 
Proběhla rekonstrukce venkovní terasy v zahra-
dě 4. mateřské školy ve Fričově ulici, včetně po-
kládky nové dlažby a drobných sadových úprav. 
Cena: 290 tis. Kč.

1. ZŠ 
V letních měsících byla provedena kompletní 
renovace fasády na západní straně historizu-
jící budovy Základní školy, Komenského nám. 
Cena: 870 tis. Kč.

2. ZŠ 
V průběhu roku 2021 probíhala částečná výmě-
na protipožárních dveří v celém areálu školy. 
Dokončení výměny dveří je naplánováno na rok 
2022. Cena: 400 tis. Kč.

Zimní stadion Dobříš  
V roce 2021 proběhla II. etapa opravy střechy, 
tentokrát v prostoru nad hlavním vchodem 
a šatnami. Do těchto vnitřních prostor tak již ne-
bude zatékat a v roce 2022 lze přistoupit k opra-
vě šaten a sociálního zařízení. Cena: 370 tis. Kč.

Nová kontejnerová stání 
Byla vybudována nová stání pro kontejnery na 
TKO i SKO v lokalitě Vlaška a v lokalitě Tarásek. 
Cena: 350 tis. Kč.

Třídírna odpadů Svaté Pole 
Bylo vybudováno nové oplocení areálu třídír-
ny odpadů, kterou využívá městská společnost 
DOKAS Dobříš. Cena: 350 tis. Kč.

RelaxBoox 
Vybudování nové venkovní čítárny pro měst-
skou knihovnu uprostřed zeleně před sportovní 
halou. Realizace projektu byla finančně podpo-
řena z participativního rozpočtu Středočeského 
kraje „Můj kraj 2020“ ve výši 390 tis. Kč. Cena: 
560 tis. Kč.

Obnova vodohospodářské infra-
struktury 
Prostřednictvím VHS Dobříš město provádělo 
v roce 2021 další naplánované obnovy vodohos-
podářské infrastruktury, týkající se zejména výmě-
ny kanalizací a vodovodů. Jednalo se například 
o lokality ul. Rukavičkářská, Nad Papežem, Okruž-
ní, Pražská (nad žel. tratí) atd. Cena: 5 500 tis. Kč.

Z MĚSTA A RADNICE
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V loňském roce se mohl tento slavnostní obřad 
konat po dlouhé době, jelikož i tyto akce za-
sáhla omezení způsobená pandemií covid-19. 
Bohužel chybou redakce nám z prosincového 
čísla u tohoto příspěvku vypadla část textu a vy 
jste se tak nemohli dozvědět, které děti jsme to 
vlastně v listopadu 2021 konečně mohli oficiál-
ně přivítat v Dobříši. Někteří rodiče čekali na tuto 
krásnou chvíli i dva roky, a proto se omlouváme, 
i touto cestou ještě jednou vítáme naše nové 
občánky v Dobříši a do života jim přejeme jen 
to nejlepší – zdraví, štěstí, lásku, radost a hodně 
kamarádů.
Vítání občánků města Dobříše se nově konalo 
ve výstavním sále Kulturního domu v Dobří-
ši a  neslo se v krásné a slavnostní atmosféře, 
kterou si užívali rodiče, děti i samotní zástupci 
města.

Ve čtvrtek 4. 11. 2021 byli přivítání tito ob-
čánci:
Adam a Filip Fišerovi, Nikola Vrátníková, Ema Tů-
mová, Vít Křivonoska, Antonín Lener, Jiří Kocán, 
Adriana Lebedová, Viktorie Tomanová, Anna Jo-
sefa Šebánková a Tobiáš Januška.
V úterý 9. 11. 2021 byli přivítání tito občánci:
Marek Gamper, Anna Drncová, Victoria Anna 
Sichardt, Amálie a Alžběta Šafránkovy, Matouš 
Aust, Lucie Košinová, Antonín Kabourek, Sofie 
Vimmrová, Martin Vlach, Mája Vacková, Ondřej 
Sklenář, Eliška Melšová.
Znovu si dovolujeme také zpozornit, že rodiče 
nově narozených dětí si musejí sami zažádat 
o účast na tomto slavnostním obřadu. Přihlášku 
je možné stáhnout z webových stránek města 
nebo vyplnit osobně na Městském úřadě Dobříš. 

Zpracovala DH

Kalendáře města Dobříš 
na rok 2022 mají nový styl
Město Dobříš pro rok 2022 již tradičně vytvořilo 
kalendáře, tentokrát se nejedná o typické stolní, 
ale o kalendáře nástěnné. Najdete zde krásné 
fotky z našeho města, které zachytil dobříšský 
rodák Michael Kočí, zimní fotografie jsou z ar-
chivu Petra Griga. 
Kalendář mimo jiné obsahuje harmonogram 
svozu odpadu pro rok 2022 a další praktické 
informace a některé potřebné kontakty. Harmo-
nogram svozu lze z kalendáře odtrhnout a umís-
tit si ho doma na viditelné místo.

Nové kalendáře Dobříše můžete zakoupit 
v Informačním centru města Dobříše za cenu 
130 Kč.

Zpracovala DH

Vítání nových občánků města Dobříše v roce 2021  
V prosincovém vydání Dobříšských listů jsme zveřejnili informace pro rodiče nově narozených ob-
čánků města Dobříše. Tato tradiční akce se v našem městě koná již mnoho let a je krásnou a slav-
nostní chvílí pro celou rodinu nově narozeného dítka. 

Kulturní a společenský život
Město Dobříš v roce 2021 za účasti Armády ČR 
slavnostně odhalilo pamětní desku generálma-
jora i. m. Josefa Balabána, stalo se spoluorgani-
zátorem velkého Hudebního festivalu Zámek 
Dobříš a zorganizovalo Dobříšské pivní slavnos-
ti. Na podzim byla také slavnostně požehnána 
socha sv. Judy Tadeáše a v prosinci byly v našem 
městě položeny první kameny zmizelých.  

Zdroj ilustrační foto: www.pixabay.com
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Poděkování zdravotníkům ze Střediska zdraví Dobříš za rok 2021
Na prahu roku 2022 nám dovolte, vážení čtenáři, 
ohlédnutí za tím právě uplynulým rokem 2021. 
Pro Středisko zdraví Dobříš byl loňský rok rokem 
hodně složitým zejména z důvodu pandemie. 
Provozy všech ordinací Střediska zdraví přes 
ohromná čísla nakažených v 2., 3. či já už nevím 
kolikáté vlně covidu, přes restrikce všech mož-
ných druhů, byly dotčeny jen opravdu minimál-
ně. Sluší se poděkovat všem zdravotníkům, tedy 
nejen těm přímo zaměstnaným na středisku, 
ale i těm, kteří v budově provozují své vlastní 
praxe. Poděkovat je třeba za to, že byť sami byli 

a  jsou tou nejohroženější skupinou, zajišťovali 
péči o pacienty po celý rok, byli k dispozici svým 
pacientům. Zajišťovali očkování, testování, byli 
v denním kontaktu s nakaženými pacienty ne-
jen ve svých ordinacích, ale třeba prostřednic-
tvím telefonu či mailů. Za to vše je potřeba jim 
poděkovat, jste skvělí!
Do nového roku 2022 přeji hodně sil, méně co-
vidových pacientů, návrat k normálnímu stavu 
a samozřejmě zdraví. 

Petr Soudský, jednatel 
Zdroj ilustrační foto: www.pixabay.com

První kameny zmizelých v Dobříši připomínají rodinu lékaře Richarda Frankla

Kameny zmizelých jsou dlažební kostky 
s mosazným povrchem umisťované do chod-
níku před domy, kde žily oběti holocaustu. 
Projekt vznikl v Německu v roce 1992 a záhy 
se přenesl do všech evropských zemí. První 
kameny zmizelých byly nyní položeny i ve 
středočeské Dobříši.
První tři kameny zmizelých byly v Dobříši po-
loženy v pátek 10. 12. 2021, tedy na světový 
Den lidských práv. Věnovány jsou rodině léka-
ře Richarda Frankla, který bydlel s manželkou 
a dcerou na Mírovém náměstí v Dobříši v domě 
čp. 106.
Vzpomínkové akce s pokládáním kamenů zmi-
zelých se v Dobříši účastnilo několik desítek lidí 
včetně paní Zory Rysové, která s nápadem toho-
to projektu přišla. Právě ona vypracovala jmen-
ný seznam všech dobříšských Židů, kteří byli 
za druhé světové války povoláni do transportů 
v září a říjnu roku 1942, a také speciální mapu 
míst, kde bydleli. 
Celým pietním setkáním na Mírovém náměs-
tí nedaleko samotné radnice provázela pří-
tomné hosty paní Jitka Urbanová, radní měs-
ta Dobříše, společně s žáky 8. třídy ZŠ Trnka. 
Ti se zabývali velmi podrobně tématem odsunu 
židovských rodin. Také proto přímo na místě 
položení kamenů zmizelých, před domem léka-
ře Richarda Frankla, přečetli přítomným příběh 
tohoto obyvatele města: „Pan Richard Frankl byl 

v našem městě velmi oblíbeným lékařem. Byl také 
členem městské rady a velmi aktivně se podílel na 
vedení našeho města. Když přišel příkaz k depor-
taci, o jeho záchranu se nejprve snažil tehdejší sta-
rosta Adolf Schart, který sepsal dopis pro tehdejší 
vládu, ve kterém vyzdvihoval význam a nepostra-
datelnost jeho osoby pro Dobříš. Uchránit celou 
rodinu před koncentračním táborem se snažil také 
svatohorský katolický kněz Josef Miklík. Pana dok-
tora i jeho ženu a dceru se snažil zapsat do sezna-
mu křesťanů a skutečně je i pokřtil. Nicméně nic 
z toho nepomohlo a všichni společně s ostatními 
dobříšskými Židy byli v roce 1942 transportováni 
do Terezína. Následně bohužel tak jako miliony 
dalších Židů zahynuli v koncentračních táborech.“
Na příběh lékaře Richarda Frankla z úst žáků 
8. třídy ZŠ Trnka pak navázala paní Jitka 
Urbanová osobním vzkazem od paní Hany 
Arie-Gaifman, která je praneteří pana Frank-
la a pokládání kamenů zmizelých v Dobří-
ši se měla osobně účastnit. Její přílet z USA 
však vzhledem k nepříznivé pandemické situa-
ci nebyl možný. „Bylo mi vzácným potěšením se 
s paní Gaifman setkat a spolu se starostou města 
si vyslechnout unikátní vzpomínky na pohnuté 
osudy její široké rodiny,“ zavzpomínala na osobní 
setkání paní Jitka Urbanová, než všem přítom-
ným Dobříšákům přečetla vzkaz od paní Arie-
-Gaifman, který jasně vystihuje význam těchto 
kamenů zmizelých: 

„Milí přátelé, ač jsem daleko za vodou, což roz-
hodně nebyl můj plán, jsem v duch s vámi všemi, 
a jsem vděčná, že naše rodina není zapomenuta. 
Dnešní odhalení kamenů zmizelých je příležitost 
připomenout si hlubokou lidskou slušnost a od-
vahu svatohorského faráře Miklíka, který se snažil 
rodinu mého strýce Dr. Richarda Frankla zachrá-
nit tím, že je pokřtil. Jeho snaha nebyla úspěšná, 
rodina Franklova zahynula. Moje matka přežila 
stejně jako strýc Ota Kleiner, protože sloužili v za-
hraniční české jednotce anglické armády. Přesto 
něco neuvěřitelně dobrého a slušného přežilo jak 
holocaust, tak komunistickou výchovu k závisti 
a nenávisti – my jsme tu dnes a vzpomínáme na 
oddanost místního lékaře svým sousedům a přá-
telství, které bylo silnější než strach. Dobříšští ztra-
tili svoje židovské sousedy a přátele, ale síla paměti 
a slušnosti je asi mnohem větší než tisíciletý Reich 
či komunistické přepisování dějin. Jsem vám všem 
velmi vděčná za tu naději, že slušnost je a bude 
dlouhodobě silnější než zlo. Doufám, že se brzy 
poznáme i osobně, a těším se na vás.“

Po přečtení tohoto vzkazu, jako by vše na pár 
vteřin v místě setkání utichlo. Snad si v tu chvíli 
všichni přítomní ještě více a hlouběji uvědomili 
význam tohoto projektu.

Starosta města Dobříše Pavel Svoboda poté 
vsadil první kameny zmizelých – dlažební 
kostky s jmény členů rodiny lékaře Richar-
da Frankla z Dobříše – do dlažby před vchod 
domu na Mírovém náměstí čp. 106, kde bu-
dou navždy připomínat její osud.

Na závěr setkání položili žáci ZŠ Trnka na ka-
meny květiny a přečetli jména dětských obětí 
holocaustu z Dobříše, jejich věk a místo úmrtí. 
Při dlouhém výčtu více než dvaceti dobříšských 
dětí bylo pro přítomné jen velmi těžké ubránit 
se slzám z těchto hrůzných činů dřívější doby. 
Právě tento okamžik byl ale také silným důka-
zem toho, jak moc důležité je připomínat si naši 
historii a nezapomínat.

Kameny zmizelých plánuje město Dobříš 
pokládat i dále. „Položení prvních třech kame-
nů rodiny lékaře Frankla pokládáme za zahájení 
tradice. Chceme tak připomenout obyvatele, kteří 
ze dne na den náhle zmizeli z našeho města a vět-
šinou nikde nemají ani označený vlastní hrob. 
Pro  nás všechny je důležité si toto připomínat,“ 
dodává Jitka Urbanová, která celý tento pro-
jekt jako radní města Dobříše zaštítila.
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Nominace na udělení Ceny města Dobříše  
v roce 2022 
Znáte výjimečnou osobnost nebo kolektiv, jež 
si zaslouží ocenit za celoživotní přínos, význam-
nou činnost, dílo nebo prezentaci města Dob-
říše v daných oblastech? Navrhněte je na Cenu 
města Dobříše.

Pravidla pro udělení Ceny města Dobříše 
v roce 2022 jsou tato:
– Oceňuje se za celoživotní přínos i za význam-

nou činnost, dílo nebo prezentaci města 
Dobříše v oblastech hospodářský rozvoj, 
kultura, sport, věda a výzkum, ekologie, 
umění, výchova a vzdělávání a jiné (např. 
za záchranu života apod.);

– cena se uděluje jednou za dva roky jednot-
livci i kolektivu, fyzické i právnické osobě 
(nelze opakovaně za stejnou činnost);

– může být udělena jednotlivci i po jeho smrti 
in memoriam;

– z nominací jsou vyloučeni členové zastupi-
telstva města, zaměstnanci města a městem 
zřízených, řízených nebo ovládaných subjek-
tů za činnost, kterou vykonávají v rámci svých 
pracovních povinností.

Nominovat kandidáta může jednotlivec, kolektiv 
i společnost, vždy písemně s vyplněnou přihláš-
kou zaslanou do podatelny městského úřadu.
Nominace, tedy přihláška, musí obsahovat zdů-
vodnění předkládaného návrhu na udělení ceny 

kandidátovi. Předkladatel musí uvést své jméno 
i adresu a také přiložit písemný souhlas kandi-
dáta s nominací. Pro podání nominace na udě-
lení Ceny města Dobříše v roce 2022 je na strán-
kách města Dobříše v příslušné sekci (O Dobříši 
– Cena města Dobříše) formulář, který obsahuje 
předepsané náležitosti.
Návrhy kandidátů jsou přijímány městem Dob-
říš průběžně, avšak nejpozději do 31. března 
2022. 

Cena města Dobříše v roce 2022 bude předána 
starostou města Dobříše na slavnostním večeru 
v sobotu 24. září 2022 v Zrcadlovém sále zám-
ku Dobříš.

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

Autor foto: Michael „Hrabák” Kočí

Tvoříme Dobříš 2022
Město Dobříš spustilo 12. 12. 2021 již 
4.  ročník participativního rozpočtování 
s  názvem Tvoříme Dobříš. Pro rok 2022 
se bude vybírat z návrhů, pro jejichž reali-
zaci navrhuje vedení města vyčlenit z roz-
počtu města částku 250 000 Kč. 

„Do tohoto ročníku participativního rozpoč-
tu lze navrhovat projekty s cenou realizace 
maximálně do 125 000 Kč. Ve 4. ročníku tedy 
budeme realizovat minimálně 2 projekty, kte-
ré se umístí na prvních místech v hlasování 
obyvatel, případně další do vyčerpání celkové 
částky,“ upřesňuje radní a koordinátor Tvoří-
me Dobříš Miroslav Sochor. 

Posílat své návrhy můžete do 15. 1. 2022. 
Pravidla pro rok 2022 zůstávají beze 
změn. Mezi základní pravidla patří, že ná-
vrh může podat osoba starší 15 let a každý 
může podat jen jeden návrh. Podmínkou pro 
zařazení do hlasování je také účast navrho-
vatele na prezentaci návrhů. Navrhovaný 
projekt nesmí propagovat produkty či služ-
by komerčního, náboženského či politického 
charakteru. 

Detailní pravidla a harmonogram nalez-
nete na webu: https://tvorime.dobris.cz/
tvorime-dobris-2022.
Tým koordinátorů ve složení: Šárka Krůto-
vá (pracovnice MěÚ Dobříš), Miroslav Sochor 
(zastupitel), Pavel Svoboda (starosta) vás vy-
zývají: „Pojďte s námi tvořit z Dobříše ještě lepší 
místo pro život!“

Zpracovala DH

Přednáška pro seniory
V prosinci se měla v rámci prevence kriminality 
města Dobříše uskutečnit přednáška v klubu pro 
seniory na téma: Jak se nestat obětí tzv. šmej-
dů. Vzhledem k současné epidemické situaci 
a s ohledem na zdraví našich seniorů je přednáš-
ka přesunuta na rok 2022. 
Pořádání zájezdů nebo předváděcích akcí za 
účelem prodeje předraženého nádobí přestalo 
„šmejdům“ dostatečně vynášet, proto se uchy-
lují k dalším praktikám a bohužel zneužívají 
i složité situace způsobené koronavirem. Šmejdi 
se nejvíce zaměřují na skupinu lidí, kteří jsou 
osamělí a nejvíce zranitelní, tedy právě na se-
niory. Vzhledem k tomu, že toto téma je stále 
aktuálnější, je potřeba zprostředkovat seniorům 
dostatek informací, a tím minimalizovat případ-
né negativní dopady, které mohou nastat v pří-
padě, že se senior stane obětí nekalého jednání. 
Přednášku povede pan Zbyněk Prousek, který 
se touto problematikou zabývá již od roku 2014. 
Mimo jiné měl několik reportáží, které se týka-
ly právě „šmejdů“ (např. Česká televize, Prima) 
a je autorem mnoha článků na toto téma (např. 
Parlamentní listy, Mělnický deník, Příbramský 
deník, Táborský deník apod.)
V rámci přednášky se senioři dozví například to, 
kdo jsou takzvaní šmejdi, jaké využívají formy 
podvodů, jaké jsou možnosti prevence před 
nimi a v neposlední řadě co dělat, když se sta-
nou jejich obětí.

Mgr. Eva Přibylová,
manažerka prevence kriminality

Služby města Dobříše pro zájmové organizace 
a sportovní spolky 
Kalendář akcí na webu města (propagace)
Město Dobříš má na svých stránkách kalen-
dář akcí, do kterého můžete akce vkládat 
pomocí jednoduchého formuláře. Pokud se 
podaří, že budete vkládat příspěvky pravidel-
ně, vznikne ucelený přehled toho, co se v který 
den ve městě bude dít. 
Jak to funguje?
Vyplníte přidání události do kalendáře akcí 
a  po odeslání na městské infocentrum ji pří-
slušný pracovník zveřejní.
Odpovědným pracovníkem za město Dobříš je:
Jaroslava Reháková, referentka (informační 
centrum)
pevná linka: 318 523 422, 318 522 241
oficiální: infocentrum@mestodobris.cz,
rehakovaj@mestodobris.cz
• město Dobříš>Městský úřad>Oddělení 

tajemníka

Dobříšské listy a městský facebook – po-
zvánky na akce, články (propagace)
Město Dobříš vydává každý měsíc Dobříšské 
listy jak v tištěné, tak elektronické podobě, 
kde jsou také uvedena pravidla pro zveřejňo-
vání příspěvků. Případné zajímavé a jedinečné 
akce je možné na požádání propagovat také 
přes facebookový profil města. 
Odpovědným pracovníkem za město Dobříš je:
Ing. Denisa Havlíčková, DL + FB
mobilní: 731 619 667
oficiální: dobrisskelisty@mestodobris.cz,
havlickova@mestodobris.cz 
• město Dobříš>Městský úřad>Odd. tajemníka

Městský mobiliář
Město Dobříš nabízí možnost zapůjčení/pro-
nájmu městského mobiliáře. 
Městský mobiliář: 
– 1 ks nůžkový stan 3 × 3 m, 
– 1 ks nůžkový stan 3 × 6 m, 
– 39 ks lavice bez opěradla,
– 46 ks lavice s opěradlem,
– 20 ks stolů.
Pravidla pro vypůjčení/nájem naleznete na 
webu města.
Odpovědným pracovníkem za město Dobříš je:
Bc. Šárka Kéry Mayerová, referentka (spisovna)
pevná linka: 318 533 394
mobilní: 775 242 028
oficiální: kerymayerova@mestodobris.cz
• město Dobříš>Městský úřad>Oddělení 

tajemníka

Vratné kelímky, dataprojektor a mobilní 
plátno
Město Dobříš dále nabízí vypůjčení vratných 
kelímků na studené nápoje a možnost za-
půjčení dataprojektoru a mobilního plátna 
(160 cm nebo 200 cm). Pravidla pro vypůjčení 
naleznete na webu města.
Odpovědným pracovníkem za město Dobříš je:
Petr Oplíštil, referent (eGovernment, veřejné 
zakázky, bezpečnost IT)
mobilní: 736 623 386
oficiální: petr.oplistil@mestodobris.cz
• město Dobříš>Městský úřad>Oddělení 

tajemníka
Zpracovala Šárka Krůtová
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Obecně závazné vyhlášky města Dobříše vydané v roce 2021
Dovolujeme si vás informovat, že od 1. ledna 
2022 je účinný zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce 
právních předpisů územních samosprávných 
celků a některých správních úřadů, který obcím 
mj. ukládá, aby v tomto novém informačním sys-
tému veřejné správy vyhlašovaly právní před-
pisy vydávané v jejich působnosti (nevyhlašo-
vané ve Sbírce zákonů). Právní předpisy města 
(obecně závazné vyhlášky a nařízení) tak již ne-
budou vydávány zveřejněním na úřední desce, 
ale v tomto systému – zákonodárce si od toho 
slibuje, že dojde k posílení právní jistoty veřej-
nosti, dosažení adekvátní a skutečné informo-
vanosti adresátů právních předpisů územních 
samosprávných celků a neústředních správních 
úřadů o obsahu těchto právních předpisů; dále 
dojde k zajištění adekvátní dostupnosti práv-
ních předpisů územních samosprávných celků 
a neústředních správních úřadů pro příslušné 
orgány veřejné moci (např. Policii České re-
publiky, správní orgány vykonávající kontrolní 
a přestupkovou agendu, finanční úřady či sou-
dy) a v neposlední řadě je cílem zajistit zveřej-
ňování a evidenci právních předpisů územních 
samosprávných celků a neústředních správních 
úřadů na úrovni odpovídající technickým mož-
nostem 21. století a v souladu s moderními tren-
dy elektronizace veřejné správy.
V přechodném období 3 let je nutné ve Sbírce 
zveřejnit všechny platné a účinné právní předpi-
sy města, jinak pozbydou platnosti. Za tím úče-
lem byla provedena ve spolupráci s Minister-
stvem vnitra revize všech platných a účinných 
právních předpisů města Dobříše z hlediska 
jejich věcné i formální správnosti. Výsledkem 
revize bylo předložení několika nových obecně 
závazných vyhlášek, které nabyly účinnosti již 
1.  ledna 2022 a do Sbírky budou vloženy hned 
v počátku stanovené lhůty. 

Zastupitelstvo města v této souvislosti vyda-
lo tyto obecně závazné vyhlášky: 
OZV č. 5/2021, o technické mapě města Dob-
říše (náhrada za OZV č. 1/2014) – pouze formu-
lační a formální úpravy. Pro uživatele (vlastníky 
nových staveb) v podstatě beze změn. 

OZV č. 6/2021, o regulaci provozování ha-
zardních her (náhrada za OZV č. 5/2016) – ak-
tualizace zákazu provozování hazardních her 
v  návaznosti na nový zákon č. 186/2016 Sb., 
o  hazardních hrách. Věcně i nadále platí úplný 
zákaz hazardních her (dříve loterií a jiných po-
dobných her). 

OZV č. 7/2021, o zrušení obecně závazné vy-
hlášky č. 1/2001, o způsobu označování ulic 
a ostatních veřejných prostranství a o ozna-
čování budov čísly (pro označování budov 
a  veřejných prostranství formou OZV není zá-
konné zmocnění), a obecně závazné vyhlášky 
č. 8/2019, o evidenci označených psů a jejich 
chovatelů (od 1. 1. 2022 je zrušeno zákonem 
č.  501/2020 Sb. zmocnění vydávat OZV pro 
označování psů a jejich evidenci, protože je to 
nově povinnost občanů stanovená přímo záko-
nem).

OZV č. 8/2021, o stanovení obecního systé-
mu odpadového hospodářství (náhrada za 
OZV č. 2/2020) – vydání nové OZV v návaznosti 

na nový zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb.). 
Věcné změny nejsou zásadní, upřesňuje se stá-
vající, již existující, systém.

OZV č. 9/2021, kterou se vydává požární řád 
města Dobříše (náhrada za OZV č. 4/2016) – ze-
jména aktualizace informací a seznamu požár-
ních zdrojů.

OZV č. 10/2021 o zákazu konzumace alkoho-
lických nápojů na některých veřejně přístup-
ných místech ve městě Dobříši (náhrada za 
OZV č. 4/2015) – kromě formální úpravy textu 
bylo schváleno spojení současných bezalkoho-
lových lokalit č. 5 až 7 do jedné (Větrník – okolí 
5. MŠ, hřiště „Antivandal“ a parkoviště), vyma-
zání lokality č. 15 (okolí 2. MŠ a bývalého kina), 
neboť je již zahrnuta v lokalitě č. 3 (okolí Dukel-
ského náměstí). Pouze u lokality č. 3 se navrhuje 
věcná změna – redukce lokality o území, kde 
je bytová zástavba (kde není veřejné prostran-
ství), konkrétně zastavěné území ohraničené 
ulicemi Dukelské náměstí, Pionýrů, Plk. B. Petro-
viče, Boženy Němcové, Jáchymovská a zpět na 
Dukelské náměstí.

OZV č. 11/2021, o volném pohybu zvířat na 
veřejném prostranství (náhrada čl. 6 OZV 
č. 1/2019) – jen formální úpravy textu. 

OZV č. 12/2021, o regulaci hlučných činností 
a používání zábavní pyrotechniky (náhrada 
za zůstatek OZV č. 1/2019) – kromě formální 
úpravy textu je nutno zrušit svěření pravomoci 
udělovat výjimky ze zákazu používání zábavní 
pyrotechniky radě města. Jde o reakci na nález 
Ústavního soudu ze dne 27. 7. 2021 sp. zn. Pl. ÚS 
7/21 (Heřmanův Městec) – výjimky (tj. dny, kdy 
je možno použít zábavní pyrotechniku) musejí 
být součástí textu OZV. Ke stávajícím výjimkám 
ze zákazu pořádat ohňostroje (Silvestr, pálení 
čarodějnic, setkání se sv. Mikulášem) byly proto 
přidány další výjimky – tradiční podzimní oh-
ňostroj při předvánočním setkání žáků, rodičů 
a přátel škol a tradiční akce Bobcat Demo Days. 
Pokud by chtěl někdo další používat zábavní py-
rotechniku mimo stanovené dny, bude muset 
požádat (ideálně nejméně 3  měsíce předem) 
ZM o udělení výjimky – zastupitelstvo by muse-
lo OZV novelizovat. V opačném případě (použití 
zábavní pyrotechniky mimo schválené výjimky) 
hrozí udělení pokuty do výše 100 000 Kč. Věcně 
došlo k vypuštění omezující podmínky pro pou-
žití pyrotechniky „ve vzdálenosti větší než 20 m 
od budov, vozidel a jiného majetku“. 

OZV č. 13/2021, o stanovení podmínek pro 
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti pří-
stupných sportovních a kulturních podniků, 
včetně tanečních zábav a diskoték a jiných 
kulturních podniků v rozsahu nezbytném 
k  zajištění veřejného pořádku (zcela nová 
OZV) – dosud se postupuje podle veřejně do-
stupné směrnice č. 6/2016 (Pravidla města Dob-
říše pro pořádání akcí ve městě Dobříši), která 
obsahuje podrobné požadavky na organizování 
akcí. Povinnost občanů/veřejnosti oznámit koná-
ní hromadné akce a další relevantní údaje je však 
nutno zakotvit právním předpisem, a to konkrét-
ně OZV. Formulář pro oznámení hromadné akce 
je dostupný na webu u příslušné OZV.

OZV č. 14/2021, o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství 
(náhrada za OZV č. 8/2020) – všechny obce ČR 
byly povinny vydat v průběhu roku 2021 no-
vou OZV, kterou se stanoví způsob zpoplatnění 
místního poplatku za komunální odpad, a to v 
návaznosti na nový zákon č. 541/2020 Sb., o od-
padech. Schválený místní poplatek za obecní 
systém odpadového hospodářství vychází ze 
současného místního poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů. Stěžejní parametry byly zachovány – po-
platek ve výši 750 Kč / rok / poplatník, splat-
nost 30. dubna jednorázově a sleva až 525 Kč 
pro ty, kdo jsou zapojeni do systému MESOH 
dle míry produkce odpadu a jeho třídění za 
období 10/2020 až 9/2021 a uhradí poplatek 
v  termínu splatnosti. Více v článku „Poplatek 
za svoz odpadů v roce 2022 z pohledu správce 
místního poplatku“. 

Pro úplnost doplňujeme, že v roce 2021 byly 
ještě přijaty tyto právní předpisy města: 
NM č. 1/2021, o stanovení maximální ceny 
za pronájem hrobového místa, hřbitovní 
služby a pronájem smuteční obřadní síně 
(účinné od 27. 1. 2021) – vydání ceníku za 
hřbitovní služby nově formou nařízení města, 
zrušení regulace nájemného a výše cen služby 
s nájmem spojené na úseku pohřebnictví vý-
měrem MF č. 01/2021. 

OZV č. 2/2021, o místním poplatku z poby-
tu (náhrada za OZV č. 6/2019; účinná od 30. 4. 
2021) – věcná změna v čl. 2 odst. 1 (předmět po-
platku) a čl. 8 odst. 1 (osvobození) v návaznosti 
na zákon č. 609/2020 Sb. Sazba poplatku 20 Kč 
za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne 
jeho počátku, byla ponechána (maximálně to 
může být 50 Kč). 

NM č. 3/2021, kterým se vydává ceník za stá-
ní silničních motorových vozidel na vymeze-
ných místních komunikacích (náhrada za NM 
č. 6/2020; účinné od 3. 6. 2021) – doplnění po-
ložky za vydávání parkovací karty pro zaměstna-
vatele a jejich zaměstnance. 

OZV č. 4/2021, o nočním klidu (náhrada čl. 5 
OZV č. 1/2019; účinná od 10. 7. 2021) – změna 
formulace výjimek z doby nočního klidu dle 
vzoru Ministerstva vnitra. Mezi výjimky přidány 
tradiční akce Memoriál Leoše Liščáka a Pivní fes-
tival. Naopak byly vypuštěny všechny sportovní 
akce „Brdman“, neboť pořadatel už nebude po-
kračovat v pořádání těchto akcí.

Je toho hodně, nicméně k zásadním novinkám 
či omezením pro život ve městě nedochází, 
a  naopak prostřednictvím vyjmenovaných re-
gulací se stanovují podmínky pro zajištění ve-
řejného pořádku ve městě na jedné straně, ale 
přiměřené kulturní, sportovní a jiné vyžití na 
straně druhé. 
Závěrem lze uvést, že nad dodržováním práv-
ních předpisů města Dobříše primárně dohlíží 
městská policie. 

Jan Horník, 
tajemník úřadu 
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Informace k poplatku za psy v roce 2022
Vážení občané, od roku 2022 nebude Městský úřad Dobříš rozesílat složenky na poplatky za psy.
Číslo účtu, variabilní symbol a částka pro platbu tohoto místního poplatku zůstávají stejné.
Těm z vás, kteří při přihlašování psa nahlásili e-mailovou adresu, budou platební údaje zaslány za-
čátkem tohoto roku na tuto adresu.
Poplatek za psy můžete uhradit bankovním převodem nebo na pokladně Městského úřadu Dobříš, 
splatnost poplatku je 31. 3. 2022.
V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 318 533 345, e-mail:  
vodrazkova@mestodobris.cz, případně osobně v kanceláři finančního odboru v přízemí MěÚ Dobříš.

Kateřina Vodrážková, správkyně místního poplatku ze psů

Poplatek za svoz odpadů v roce 2022 z pohledu 
správce místního poplatku
1. Sazba a splatnost místního poplatku:
Základní sazba místního poplatku pro rok 2022 
činí 750 Kč / poplatník. 
Místní poplatek je splatný nejpozději do 
30. dubna 2022.

Z důvodu kontroly dat bude možné platit 
místní poplatek za odpady od 1. února 2022.
Poplatek je splatný jednorázově. Vznikne-li po-
platková povinnost po 30. dubnu, je poplatek 
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který ná-
sleduje po měsíci, ve kterém poplatková povin-
nost vznikla.
Od 1. května 2022 při neuhrazení místního 
poplatku bude dlužícímu poplatníkovi zaslá-
no upozornění na neuhrazenou pohledávku. 
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem 
včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 
poplatku poplatek platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným seznamem. Včas ne-
zaplacené poplatky nebo část těchto poplatků 
může správce poplatku podle zákona zvýšit až 
na trojnásobek. Může být i vymáháno exekučně 
podle daňového řádu č. 280/2009 Sb.
K placení je možno použít na pokladně měst-
ského úřadu platební kartu.
Doporučujeme však uhradit poplatek bezho-
tovostně platbou na účet města Dobříše číslo: 
19-521732389/0800.

Pro správnou identifikaci platby nezapomeňte 
vždy uvést variabilní symbol, který vám byl při-
dělen již v roce 2020. Ten zjistíte: 
– na internetové stránce MESOH https://www.

mojeodpadky.cz/, ve vašem odpadovém účtu;
– osobně u správce tohoto poplatku v budo-

vě radnice na Mírovém náměstí 119 Dobříš, 
v přízemí budovy – dveře č. 13  nutno si při 

vstupu do budovy odebrat pořadové číslo;
– elektronicky zasláním dotazu na e-mail: reha-

kova@mestodobris.cz.
Maximální možná úleva (součet úlev) činí 70 % 
celkové sazby poplatku. 
POZOR: Slevu získá pouze ten, kdo poplatek 
uhradí včas, tj. do 30. dubna 2022. 

2. Kde můžete záležitosti vyřídit: Žádost 
o  osvobození / úlevu nebo ohlášení poplat-
kové povinnosti vyřídíte na MěÚ Dobříš, Mí-
rové náměstí 119, 263 01 Dobříš, Finanční 
odbor – místní poplatky (přízemí vlevo za 
podatelnou), kancelář č. 13 – správce poplat-
ků: Sylva Řeháková, tel.: 318 533 390, e-mail: 
rehakova@mestodobris.cz.

3. Formuláře jsou k dispozici: Na MěÚ Dobříš, 
Mírové nám. 119, Dobříš, Finanční odbor – 
místní poplatky, kancelář č. 13, nebo ke sta-
žení na internetové stránce města „Formuláře 
finančního odboru“.

4. Náležitosti žádosti: Formuláře musejí být 
řádně vyplněny podle skutečnosti a podepsá-
ny plátcem.

Ing. Kateřina Rambousková, 
referentka životního prostředí

V Dobříši otevíráme 
stálé testovací místo 
na testování covid-19
Díky uzavřené smlouvě se společností Česká 
nemocniční, s. r. o., bude v Dobříši od 3. 1. 
2022 provozováno stálé odběrové centrum. 
Město Dobříš ani jeho organizace nevlastní 
žádné vhodné prostory (kde by nedocházelo 
k provoznímu střetu se zájemci o testování), 
a proto byla zvolena varianta mobilního kon-
tejneru. 
Toto řešení samozřejmě splňuje veškeré hy-
gienické a procesní požadavky. 
Z důvodu dobré dostupnosti bude umís-
těn na jihovýchodním rohu sportovní haly 
(boční vstup do velkého sálu haly). Adresa je 
Školní 36, Dobříš. 
Otevřeno bude denně minimálně v rozsahu 
8–18 hod. a provoz bude zaručený i o víken-
dech a státních svátcích (bude upřesněno). 
V  případě velkého zájmu je předjednáno 
rozšíření kapacit. 
Společnost díky dohodě s městem garantuje 
dodání výsledků antigenního testu na místě, 
potvrzení elektronicky nejpozději do 6 hod. 
(typicky do 30 min.), u PCR testů pak nejpoz-
ději do 24 hod. 
Bude zřízen on-line objednávkový systém 
https://cntesty.cz/, kde se můžete pohodlně 
objednat na daný čas (3minutové intervaly). 
K dispozici budou různé formy odběru vzorků.

Za Městský úřad Dobříš Petr Oplíštil

Jak snížit náklady na vytápění? Jde to překvapivě snadno
S ohledem na probíhající zimu pro vás odbor 
výstavby a životního prostředí připravil pár rad, 
jak ušetřit za topení.
• Nepřetápějte, snížením teploty o 1 °C se sní-

ží náklady na vytápění o 6 %.
• Netopte nárazově, udržování konstantní 

teploty v radiátorech je levnější.
• Větrejte krátce, ale intenzivně několikrát za 

den.
• V různých místnostech udržujte různé 

teploty (ložnice 18–19 °C, obývací pokoj 20–
22 °C, koupelna 24 °C, chodba 17 °C, …), mezi 
jednotlivými místnostmi pak zavírejte dveře.

• Před každou zimou kontrolujte těsnění 
oken a dveří a nevyhovující těsnění vyměňte.

• Pokud máte předokenní rolety nebo okeni-
ce, na noc je zavírejte, vzduch mezi oknem 
a roletou funguje jako další izolační vrstva.

• Pravidelně radiátory odvzdušňujte, zba-
vujte je prachu a nezakrývejte je nábytkem 
nebo závěsem.

• V případě nepřítomnosti delší než dva dny, 
temperujte na cca 15 °C. 

Zdroj ilustrační foto: www.pixabay.com
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Školní rok 2021/2022 se blíží do své poloviny. Co vše se děje na dobříšských 
základních školách? 
Loňský školní rok byl ve školách z důvodu stá-
le trvající pandemie covidu-19 opět náročný. 
Stejně tak jako zdravotníci, tak i pedagogové, 
profesoři a další pracovníci škol si zaslouží naši 
velkou úctu a podporu. Jak je nyní organizova-
ná výuka na třech základních školách v Dobříši, 
co je u nich nového a jaké mají plány a projekty 
v následujících měsících, jsme se zeptali přímo 
jejich vedení.

Jak je nyní organizovaná výuka na škole, jak 
často se děti testují a jak situaci zvládají uči-
telé?
„Aktuálně se kombinuje prezenční a distanční for-
ma výuky, v závislosti na počtu dětí, kterým byla 
KHS nařízena karanténa,“ upřesnil Mgr. Jaroslav 
Motejlek ze ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35. 

„Situace v ZŠ Trnka je velmi proměnlivá. V průběhu 
prosince jsme řešili zvýšený výskyt pozitivních vý-
sledků testů na covid-19 v řadách dětí i dospělých, 
z toho důvodu byli žáci různých tříd odesíláni do ka-
rantény. Často se nám stalo, že část dětí byla doma 
a část ve škole, což nás vedlo k zapojování hybridní 
výuky. Toto je samozřejmě velmi užitečný nástroj 
pro žáky, nicméně velmi náročný pro učitele, kteří 
svou pozornost musejí rozdělit mezi děti ve třídě 
a děti doma. Celkově se objem práce učitelů v rámci 
distanční výuky výrazně navyšuje. Nicméně krizové 
týdny jsme v Trnce překonali a  před Vánocemi už 
jsme se zase radovali z návratu téměř všech žáků 
zpět do školy,“ řekla k situaci v ZŠ Trnka před 
koncem roku Mgr. Markéta Svobodová.

Co je u Vás na škole nového pro letošní školní 
rok? 
„Vzhledem k tomu, že již od září 2021 probíhá vý-
uka podle aktualizovaného školního vzdělávacího 
programu ‚Brána do života‘ (i když povinností zá-
kladních škol je vyučovat podle tohoto upravené-
ho ŠVP nejdéle od 1. září 2024), pořídili jsme i další 
vybavení pro výuku předmětu Informatika, který 
úprava učebního plánu a jeho obsahu ‚zasáhla‘ 
nejvíce. Pro  výuku jsme zakoupili další tři 3D tis-
kárny od firmy Prusa Research, a. s., čtyři robotické 
sady VEX 123 a doplnili jsme množství již delší dobu  

používaných a oblíbených minirobotů Ozobotů,“ 
řekl ředitel ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35.
Také v ZŠ Trnka se žáci dočkali nového vyba-
vení: „Na podzim se podařilo vybudovat a zrekon-
struovat novou třídu, která je připravena pro naše 
budoucí prvňáčky. Díky projektu Rekonstrukce 
kmenových tříd TRNKA, financovaného z Evrop-
ského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
v rámci Programu rozvoje venkova, jsme mohli 
pořídit pět kusů notebooků pro kmenové peda-
gogy, dataprojektory a plátna téměř do všech 
učeben a nové ‚rostoucí‘ školní lavice a židle pro 
jednu třídu. Prostřednictvím navazujícího projek-
tu Rekonstrukce a nové vybavení kmenových tříd 
TRNKA jsme prozatím pořídili dvě posuvné tabule,“ 
upřesnila Mgr. Markéta Svobodová. 

Jaké plány a projekty máte na Vaší škole do 
2. pololetí školního roku?
„Ve 2. pololetí školního roku pokračujeme v plánu 
akcí školy, tak jak byl stanoven již v srpnu roku 2021. 
Samozřejmě se při realizaci vždy řídíme aktuálně 
platným mimořádným opatřením Ministerstva 
zdravotnictví. V plánu máme například lyžařský 
výchovně-výcvikový zájezd pro žáky 7.–9. ročníku 
v Krkonoších, zimní a letní školy v přírodě pro žáky 
I. stupně, ekologický pobyt pro žáky 8. a 9. ročníku, 
sportovně-turistický kurz pro žáky 6. ročníku a v ne-
poslední řadě i jazykový a poznávací zájezd pro 
žáky II. stupně ve Velké Británii. Účast ve vyhláše-
ných sportovních a vědomostních soutěžích je pro 
nás samozřejmostí. Úspěšně se rozvíjí i spolupráce 
se školou z polského partnerského města,“ řekl ře-
ditel ZŠ Dobříš Mgr. Jaroslav Motejlek. 

Plány a přání do nového roku 2022 prozradila 
také paní ředitelka 2. ZŠ Dobříš Mgr. Bohu-
mila Pallagyová: „Rok 2022 by mohl být rokem, 
ve kterém se nám splní některá školní přání. Věříme, 
že se změní epidemická situace a vyjedeme v lednu 
s  žáky na tři plánované lyžařské výcviky. Od loň-
ského jara se chystáme na zájezd do Anglie i wind-
surfingový kurz do Chorvatska. Rádi bychom vás 
přivítali v březnu ve škole na Dnu otevřených dve-
ří, který jsme v loňském roce nemohli uskutečnit. 
Pro předškoláky jsme připravili opět i on-line verze 

setkání před vstupem do školy. První již proběhlo 
a  další jsou před námi. Scházíme se s dětmi z MŠ 
v rámci projektu ‚odborné učebny‘ a setkali jsme se 
s nimi také na sportovním dnu. Naši učitelé Tv navr-
hují možnost zřízení sportovní třídy již od 4. ročníku, 
kterou nyní zvažujeme, vzhledem k velkému zájmu 
a velmi kvalitnímu týmu vyučujících Tv. Těšíme se 
také na běžné školní akce, jako jsou exkurze, pro-
jektové dny, návštěvy muzeí a divadel. Před Váno-
cemi jsme stihli navštívit Domov seniorů v Dobříši 
a potěšit jejich klienty dárečky i zprostředkovaným 
hudebním vystoupením našich žáků. Zajeli jsme 
také do Oblastní nemocnice Příbram s drobnými 
dárky a přáníčky pro lékaře a sestřičky v covidáriích. 
V tomto roce bychom chtěli posílit školní síť a  za-
hájit výuku nové informatiky ve 4. třídách. Na zá-
kladě jednání se zřizovatelem nyní odborná firma 
zpracovává projekt na odborné učebny a věříme, 
že novou učebnu informatiky pro žáky 1. stupně 
vybudujeme. Hledáme také do svého pracovního 
kolektivu dalšího učitele informatiky. Zakoupili 
jsme nové robotické pomůcky a některé pomůcky 
a licence pro tuto výuku již používáme v letošním 
roce. Na závěr bych touto cestou poděkovala svým 
kolegům, zaměstnancům školy a rodičům, že jsme 
rok 2021 zvládli a společně se snažili zajistit vzdělá-
ní pro naše děti, i když to někdy nebylo vůbec lehké. 
Distanční výuka, hybridní výuka, karanténa, testo-
vání… Přeji našim žákům i rodičům klidný rok plný 
školních i osobních úspěchů, zaměstnancům školy 
radost z práce a pevné zdraví, stejně jako čtenářům 
Dobříšských listů.“

Co mají v plánu v ZŠ Trnka, upřesnila 
Mgr.  Markéta Svobodová: „Hned začátkem 
ledna by měli vyjet sedmáci a osmáci na lyžařský 
kurz. Od února čeká třetí, čtvrtou a pátou třídu 
z  loňska odložená výuka plavání v příbramském 
bazénu. Druhostupňové třídy budou mít na jaře 
své tematicky zaměřené projektové týdny (např. 
kameny zmizelých). Před Velikonocemi nás čeka-
jí tradiční velikonoční dílny. V červnu se poprvé 
uskuteční Expedice – třítýdenní projekt pro žáky 
2. stupně. Ze soutěží bychom se rádi zúčastnili reci-
tační soutěže ve Strži a matematického Klokana.“

Zpracovala DH

Konec roku 2021 na ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35
Další florbalové úspěchy
Pohár hejtmanky Středočeského kraje 
– 3. místo – žáci 1. stupně 
V úterý 30. listopadu se v Příbrami konalo okres-
ní kolo Poháru hejtmanky Středočeského kraje 
ve florbalu. Pozvání přijali naši žáci s velikou 
radostí. Na turnaji se utkalo pět týmů a při utká-
ní na hřišti vždy musela být dívka. Této role se, 
k  naší velké spokojenosti, chopila Adriana Ha-
merníková z 4.C a předvedla krásné výkony jak 
v poli, tak v bráně. Dalšími hráči, kteří hráli obě-
tavě, dynamicky a s velkou rozvahou, byli Adam 
Čanda a Marek Oplíštil z 4.C, Marek Houška a Jan 
Svoboda z 5.A, Jakub Šimek a Václav Holý z 5.B. 
Tým sehrál čtyři kvalitní utkání, kdy dvě promě-
nil ve vítězství a dvě skončila prohrou s těsným 
výsledkem 2:4 a 2:3. Nakonec si naše družstvo 
odvezlo z turnaje krásné třetí místo.

Okresní kolo Čeps Cupu – florbal 
– 1. místo – žáci 1. stupně
Florbalová pouť pokračovala 1. prosince, kdy se 
konalo okresní kolo Čeps Cupu. Zde se turnaje 
zúčastnilo šest týmů a naši hráči byli opět v ráži. 
V útoku předvedli střeleckou parádu Adam Čan-
da z 4.C, Jakub Šimek z 5.A a Marek Houška z 5.B, 
který zvládl i houževnatou práci v obraně. Druhá 
trojka, Vasyl Tafii, Jiří Bouška z 4.B a Jan Svoboda 
z 5.A, byla v turnaji nováčkem, a přesto své pozi-
ce plnila na jedničku. Do brány se postavil Václav 
Holý, který družstvo podržel a za celý turnaj inka-
soval pouze tři góly. Každý zápas si kluci užívali 
naplno, a to se jim vyplatilo. V turnaji neutržili ani 
jednu porážku, skončili na prvním místě a čeká je 
zasloužený postup do krajského kola.
Všem jmenovaným děkujeme za reprezentaci 
školy a držíme palce do dalších utkání.

V. Petrásková
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Krabice od bot
Předvánoční čas na naší škole si již od roku 2015 
zpříjemňujeme charitativní sbírkou Krabice od 
bot. Dárečky, které jsou vybrány, udělají radost 
dětem především v azylových domech po celé 
ČR. Motto této sbírky „Děti darují dětem“ se do-
opravdy vyplnilo. Za dva týdny jsme shromáždili 
úžasných 250 balíčků!!! 
Děkujeme všem, kteří se zapojili.

K. Táborová a M. Housková

V pondělí 15. listopadu proběhlo setkání škol-
ního senátu, kterého se zúčastnili nejen sená-
toři z jednotlivých tříd, ale také jejich zástupci. 
Na tomto setkání se všichni navzájem představi-
li a blíže seznámili. Padlo také několik návrhů na 
pojmenování senátu. Z několika návrhů zůstaly 
tři favorizované – Komeníci, JAK a JAKomeníci. 
Na následujícím setkání, které se uskutečnilo 
26. listopadu, byl odhlasován název JAKomeníci. 
Senátoři navázali na předešlé setkání také další 
aktivitou, během které v omezeném časovém 
rozsahu zjišťovali jeden o druhém co nejvíce 
informací, které následně prezentovali ostatním. 

Díky tomu jsme zjistili, že naši senátoři mají vel-
mi rozmanité zájmy – od horolezectví, aut, bad-
mintonu, pečení, jízdy na koni až po výcvik psů.
Senátoři dostali na těchto setkáních informace 
k celoroční soutěži ve sběru papíru, na jejíž or-
ganizaci se budou podílet. Na závěr padl také 
návrh na první „senátorskou soutěž“, která by 
mohla proběhnout už v předvánočním čase 
a na jejímž průběhu se senátoři mohou domlou-
vat nejen při společných setkáních, ale také pro-
střednictvím Google učebny.

Mgr. M. Veselková, Mgr. P. Šorfová

Zprávy z 2. ZŠ Dobříš
Projekty nejen mezinárodní
V letošním roce se naše škola zapojila do několika 
mezinárodních projektů, které jsou realizovány 
v anglickém jazyce. Projekty probíhají celoročně 
a jejich velikou výhodou je, že mohou být reali-
zovány i v online prostředí. Projekty realizujeme 
v rámci evropské platformy eTwinning například 
je to projekt „The we live and learn”, který se týká 
možností využití ICT technologií a zlepšuje tak 
dovednosti, které používáme k učení, ale i v běž-
ném životě. Na tomto projektu spolupracujeme 
se školami v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Kanadě. 

Dále jazykové a vzdělávací centrum Easyspeak 
pořádá setkání s rodilými mluvčími na daná té-
mata, která jsou předem známá. Společný projekt 
naší školy a školy v polském Wągrowieci se pak 
týká vody, jejího cyklu a ochrany. V neposled-
ní řadě také využíváme prostory nové jazykové 
učebny a snažíme se i menším dětem zlepšit je-
jich dovednosti v ICT oblasti. Pro mateřské školy 
a 1. stupeň jsou zde určeny tematické okruhy, kde 
se děti pomocí her blíže seznamují s počítači.

Lucie Jindráková, MBA

Sportovní aktivity na naší škole…
Již od začátku školního roku se v rámci hodin 
tělesné výchovy aktivně zapojujeme do spor-
tovních akcí. Účastnili jsme se například Olym-
pijského běhu, florbalového turnaje ČEPS, futsa-
lového turnaje nebo závodů v přespolním běhu. 
Druhé a třetí ročníky zahájily své lekce plavecké 
výuky a v prosinci jsme začali navštěvovat zimní 

stadion, na kterém se věnujeme základům brus-
lení či lednímu hokeji. Od října také probíhají 
sportovní kroužky míčových her, florbalu a fot-
balu. V lednu jsou naplánované lyžařské kurzy 
v Krkonoších, basketbalový turnaj a další spor-
tovní události, na které se již velmi těšíme. 

Vojtěch Paul

Prosinec v Trnce byl ve znamení akcí, změn i karantén
Znáte to, když se na něco těšíte, plánujete, chys-
táte… a ono to nedopadne? 
V souvislosti s onemocněním covid-19 a s různými 
opatřeními to asi zažíváme všichni. Prosinec v ZŠ 
Trnka byl opravdovou výzvou naší flexibilitě. Plá-
novali jsme mnoho předvánočních akcí, z  nichž 
některé jsme museli zrušit úplně, jiné jsme přizpů-
sobili podmínkám a jen část se podařilo realizovat 
podle plánu. Ráda bych zmínila alespoň některé 
akce, které jsme mohli uskutečnit.

Krabice od bot – již tradičně je Trnka sběrným 
místem pro krabice s dárky pro děti, které své 

Vánoce tráví v dětských domovech, azylových 
domech či podobných typech zařízení. A vlast-
ně nejen pro děti – do azylových domů putují 
také balíčky pro maminky, tatínky či celé rodiny. 
V letošním roce se u nás sešlo celkem 230 zaba-
lených dárků. Děkujeme všem, kteří se zapojili, 
a především paní Vojkůvkové z Diakonie, která 
vše rozvezla potřebným.

Kameny zmizelých – naši osmáci se již v loň-
ském roce zapojili do tohoto projektu, který 
připomíná osudy židovských obyvatel v Dobříši. 

pokračování na straně 14

Setkání školního senátu
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S radostí oznamujeme, že nová mezi-
národní spolupráce našeho města se 
začíná aktivně rozbíhat. Jako první se 
mezi sebou propojily naše základní 
školy.

Žáci ze ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, 
a žáci 2. ZŠ Dobříš natočili pro své nové 
kamarády z Polska první zdravice a stej-
ně tak dorazil první pozdrav z Polska do 
Dobříše.

ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, na-
vázala spolupráci se základní školou ve 
městě Pawłowo Żońskie, v gmině Wą-
growiec. 
„V rámci spolupráce naší školy s polskou 
Základní školou Pawłowo Żońskie 18 
natočili žáci 7. ročníku krátký videoklip 
v  anglickém jazyce. V průběhu video-
klipu jsme se našim polským přátelům 
představili a ukázali jsme jim nejzají-
mavější místa na Dobříši. Nechybí ani 
zmínka o typických českých věcech.  

Srdečně vás zve-
me ke zhlédnutí 
videa,“ upřesnila 
k první zdravici 
žáků ze ZŠ Dob-
říš, Komenského 
nám. 35, paní 
učitelka Monika 
Cieślik. 

QR kód ke zhlédnutí videa

2. ZŠ Dobříš navázala spolupráci se ZŠ 
Marie Konopnické přímo ve Wągrowci. 
Více o  celém projektu eTwinning a vi-
dea žáků naleznete přímo na webu školy 
(www.2zsdobris.cz) v kategorii základní 
škola – projekty školy.

Zdravice všech škol jsou ke zhlédnutí na 
oficiálním facebookovém profilu města 
Dobříše. 

Zpracovala DH

ŠKOLY

Partnerství mezi Dobříší a gminou Wągrowiec 
odstartovali žáci našich základních škol

Zprávy z Lidické
Poslední měsíc kalendářního roku 2021 je pro 
téměř všechny lidi a jejich pracovní aktivity mě-
sícem „bilančním“, pro děti školou povinné a pe-
dagogy pak měsícem radostným, plným chaosu 
kolem vánočních svátků, a časem očekávání. 
Naše škola (i přes povinnost testování, karantén, 
suplování atd.) si báječně užila mikulášskou dru-
žinu, o kterou se tradičně postaral 9. ročník, děti 
pekly, zdobily třídy a školu, bruslily.

Díky pedagogickému sboru, zřizovateli a chápa-
vým rodičům, kterým takto děkuji za spolupráci, 

jsme společnými silami zvládli vše, co před nás 
podivná „covidová doba“ nečekaně staví. 
Věřím, že společné plány na rekonstrukci stře-
chy, zateplení budovy, nový topný a odpado-
vý systém a mnohé další revitalizace naší staré 
školní budovy budou s rokem 2022 nabývat na 
reálných obrysech, protože poslední dva roky 
(pro školství náročné, distanční) ukázaly, jak 
moc je základní škola pro děti s poruchami uče-
ní a dalšími handicapy potřebná. Žáků přibývá 
a s tímto faktem je potřeba i do budoucna po-
čítat…

Víte, že speciální školství na Dobříši oslaví v roce 
2022 osmdesát let svého trvání? Pokud se vše 
podaří podle plánu, ráda vás do prostor školy 
v Lidické pozvu v červnu, kdy si toto výročí při-
pomeneme, a tak se obracím již teď, v lednu, na 
bývalé žáky a učitele, kteří by ke vzpomínkám 
mohli přispět dobovými fotografiemi, školními 
dokumenty a jinými materiály – určitě nás na-
vštivte nebo jinak kontaktujte.
Hodně zdraví, radosti a trpělivosti v životě osob-
ním i pracovním a díky za vaši přízeň!

Mgr. Eva Burešová, ředitelka školy

Prosinec v Trnce... 
pokračování ze strany 13
10. prosince se uskutečnilo slavnostní položení 
takzvaných stolpersteinů (kamenů zmizelých) 
před domem na dobříšském náměstí, kde žila 
rodina Franklových.

Vánoční divadlo 1. stupně – tento týdenní 
projekt napříč třídami 1. stupně jsme upravili 
tak, aby nedocházelo mezi dětmi k blízkému 
kontaktu, takže jednotlivé třídy si rozdělily úkoly 

na společném díle. Kromě herců svou důležitou 
úlohu sehráli také kostyméři a kostymérky, tvůr-
ci kulis či hudebníci. Představení se tentokrát 
konalo jen pro spolužáky ze školy a rodiče ho 
mohli zhlédnout ze záznamu.

Vánoční putování 2. stupně – druhostupňoví 
žáci měli místo plánovaného výletu do divadla 
v Praze připravenou projekci záznamu divadel-
ního představení přímo ve škole, a to se vším 
všudy – se svátečním oblečením i vstupenka-
mi. Kulturní zážitek byl jedinečný! Kromě toho 

se vypravili také do domu s pečovatelskou 
službou, kde se venku setkali s jeho obyvate-
li a zazpívali jim vánoční koledy. Předvánoční 
aktivity prvního a druhého stupně se protnuly 
při Vánočních dílnách, které se konaly v rámci 
jednotlivých tříd.

Přes všechna omezení, karantény, distanční výu-
ku a mnohdy těžká rozhodování jsme si prosinec 
v Trnce užili a už se moc těšíme na to, co nám 
přinese nový rok!

Mgr. Markéta Svobodová
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MDU: MAROKO – ŽIVOT V SOUSEDSTVÍ SAHARY 
– čtvrtek 3. 2. od 17.00

Známí cestovatelé manželé Špillarovi pouta-
vě vyprávějí o cestách po Maroku a promítají 
k tomu nádherné fotografie. Vstupné 60 Kč.

PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ – pátek 4. 2.
Ve dni pololetních prázdnin rozšiřujeme otvíra-
cí dobu oddělení pro děti na celý den, tedy od 
8 do 18 hodin.

SLAM POETRY NIGHT NA KUKLÍKU 
– sobota 5. 2. od 20.00 v pivnici Kuklík
Listopadovou Slam poetry night jsme bohužel 
museli zrušit, tak doufejme, že tentokrát to vy-
jde. Úžasní mladí muži a možná i ženy se svými 
bouřlivými texty – je to vtipné, je to zajímavé, 
je  to sexy, má to drajv! Vstupné dobrovolné.  
Děkujeme pivnici Kuklík za spolupráci!

MALÁ DOBŘÍŠSKÁ UNIVERZITA zahajuje 3. 2.
Cyklus přednášek zajímavých osobností není 
skutečný studijní program, je tedy otevřen 
komukoli, bez nutnosti přihlášek či rezervací. 
Vyberte si přednášky, které vás zajímají, nebo 
si rovnou pořiďte zvýhodněné předplatné. 
V tomto semestru vám představíme cestovate-
le Špillarovy, krajinného ekologa Pavla Klime-
še, plastického chirurga Bohdana Pomahače, 
popularizátorku umělé inteligence Saru Polak, 
generála Petra Pavla i řádovou sestru Angeliku. 
Přednášky se konají (až na výjimky) vždy prv-
ní čtvrtek v měsíci od 17 hodin. Předplatné za 
200 Kč můžete koupit v knihovně – a to i v dár-
kovém balení pro vaše blízké!

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.

Milí čtenáři, přejeme vám šťastný vstup do no-
vého roku, a pak ať už je dobrý celý! Budeme se 
na vás těšit šest dní v týdnu (kromě čtvrtka)!

Romana Bodorová

KULTURA A SPOLEČNOST

Knihovna: dílna, výstava, 
Maroko i slam...
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 10. 1. od 10.00

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

VÝTVARNÁ DÍLNA S JÍŤOU: LEDOVÁ LUCERNA 
– pondělí 10. 1. od 12 do 17 hodin

Krásná lucernička na vašem zimním stole či 
okně nemůže chybět! Jíťa vám ji pomůže vyro-
bit. Vstup volný, materiál zdarma.

TÝDEN PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU 
– pondělí 24. – neděle 30. 1. 
Půjčte si knihu z výstavy vybraných titulů k Me-
zinárodnímu dni památky obětí holocaustu, 
kterou najdete na výpůjčním pultě, či vyluštěte 
tematický kvíz o ceny.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Jako každý rok, královna Písmenkového králov-
ství slavnostně pasuje prvňáčky na čtenáře. Děti 
za to, že se pilně učí číst, dostanou perníček se 
svým písmenkem, průkazku do knihovny na rok 
zdarma a pár drobných dárečků.

FANTAZIJNÍ SVĚT ZUZANY LENEROVÉ 
– výstava do 30. 1.
Nádherné obrazy, vzniklé pod vedením artete-
rapeutky Magdaleny Westman, okouzlí dospělé 
i děti.
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Nová expozice v depozitu Muzea města Dobříše

KULTURA A SPOLEČNOST

Kultura – leden 2022
Lednová výstava Jitky Nejedlé (kostýmní 
tvorba a obrazy) byla bohužel na žádost výtvar-
nice zrušena z důvodu epidemických omezení. 
Hledáme náhradní termín. Děkujeme za pocho-
pení. 

Náhradní výstava:
9. 1. Novoroční výstava výtvarných prací dětí 
dobříšských škol (2. ZŠ, ZŠ Trnka a ZUŠ Dobříš)
Velmi operativně jsme po zrušení lednové vý-
stavy oslovili dobříšské školy… a povedlo se… 
Od 9. ledna tedy můžete navštívit výstavu vý-
tvarných prací našich šikovných školáků, které 
ve výtvarné výchově vedou paní učitelky Adéla 
Zbíral z 2. ZŠ (obrázky), Františka Vandasová ze 
ZŠ Trnka (obrázky) a Veronika Guttenbergová-
-Hájková ze ZUŠ Dobříš (keramika). 
Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 9.  led-
na 2022 ve výstavním sále KD Dobříš od 
16.00 hod. Výstava potrvá do neděle 6. 2. 2022. 
Otevřeno: po–čt 8.30–16 hod., pátek a sobota 
zavřeno, ne 14–16 hod. Vstup zdarma! 

14. 1. Písničky bratří Nedvědů – koncert 
Vojty Nedvěda a skupiny Tie Break 
Vojta Nedvěd pokračuje v odkazu svého táty 
Františka Nedvěda a strýce Jana Nedvěda v po-
řadu „Písničky bratří Nedvědů“. Lidé přicházejí 
a bohužel i odcházejí, písně zůstávají. Nový po-
řad je složen z nezapomenutelných „Nedvědo-
vek“, z tvorby Franty a Honzy Nedvěda, ale i od 
Vojty Nedvěda.

V současné době Vojtu Nedvěda doprovází 
Frantova doprovodná skupina Tie Break s mu-
zikanty zvučných jmen, jako jsou Petr Kocman 
a Milan Plechatý. A s touto skupinou tak pokra-
čuje v započatém díle. Uslyšíte ty nejkrásnější 
a nejznámější písničky bratrů Nedvědových, 
z  nichž mnohé již zlidověly, např. Stánky, Růže 
z papíru, Jižní Kříž či Igelit. Chcete-li si odpoči-
nout od denního shonu, budeme se těšit.
Společenský sál KD Dobříš, pátek 14. ledna 
2022 od 20.00 hod. Předprodej vstupenek 
v  Informačním středisku Dobříš. Vstupné: 
350 Kč. 

28. 1. United Flavour – Here to Stay Tour – 
koncert 
Mezinárodní skupina United Flavour přichystala 
v roce 2019 velký comeback, který dosti zásadně 
přibrzdila epidemie covidu-19. United Flavour 
jsou energií nabitá kapela, která servíruje mo-
derní mix reggae, hiphopu, r’n‘b či world music 
a zaručuje divokou hudební show. Za  tvorbou 
United Flavour stojí charismatická španělská 
frontmanka Sista Carmen a producent a basky-
tarista Djei Gogo, původem z Pobřeží Slonoviny. 
Ještě v roce 2019 vypustila kapela nový singl 

Candela, na kterém hostují slovenští Medial Ba-
nana. Posléze představila klip k singlu No Voy 
A  Cambiar z jejich nového alba Here to Stay 
(2020), na němž spolupracovali s předním špa-
nělským zpěvákem Morodem... Poslechněte si 
a přijďte! Věříme a doufáme, že se nám koncert 
po čtyřech zrušeních konečně podaří uskutečnit. 
Společenský sál KD Dobříš, pátek 28. ledna 
2022 od 20.00 hod. Vstupné: 250 Kč (před-
prodej) a 280 Kč (on-line na GoOut a na mís-
tě). Předprodej vstupenek od 5. 1. 2022 v tra-
fice U Davida a na GoOut.cz. 

Našim návštěvníkům, spolupracovníkům, kolegům a přátelům přejeme do nového roku 
2022 radost ze života, pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů.
Děkujeme vám za přízeň v neskutečně složitém roce 2021 a těšíme se na viděnou v roce 2022, 
neb je jisté, že bez kultury by nám tu bylo ještě o hodně smutněji. Tak přijďte, i když je to za sou-
časných omezení a kontrol složité. Kromě vlastního prožitku pomůžete kultuře a umělcům přežít 
tuhle decimující dobu, a to není málo. Děkujeme!

Kolektiv Kulturního střediska Dobříš

Muzeum města Dobříše připravilo ve svých prostorách novou expozici „Dobříš od pravěku do sou-
časnosti“, která navazuje na stálou výstavu „Stará Dobříš“. Výstava je veřejně přístupná 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 zdarma. Návštěvu skupiny nad 10 osob 
si, prosím, objednejte předem prostřednictvím e-mailu: jan.michl.muzeum.dobris@gmail.com nebo 
telefonicky na tel. č. 778 533 161.

Na vaši návštěvu se těší správce sbírky PhDr. Jan Michl, Ph.D.

Připravujeme na únor
10. 2. Vernisáž výstavy – Tomáš Hřivnáč 
(grafika, malba)
11. 2. David Pomahač – koncert
Křehký písničkář s duší rockera a něžný rocker  

v roli písničkáře. Skladatel, hudebník a  oce-
ňovaný textař vystoupil počátkem roku 2020 
ze stínu známého urban-folkového dua 
Kieslowski a u Indies Scope vydal své debuto-
vé sólové album Do tmy je daleko. 
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pokusům, pobytům v Paříži i Berlíně, přátelství 
s nastupující generací talentovaných spisovate-
lů, malířů, architektů, zkrátka šťastnému období 
mládí, které přervala první světová válka.
Vkusné výtvarné řešení expozice vychází z ob-
razů Josefa Čapka, poutavý příběh vyprávějí 
půvabné citáty, ožívá na restaurovaných foto-
grafiích, pohlednicích, mapách, ale i stránkách 
novin sestavených z dobových zpráv a lákajících 
k prolistování. Stačí sáhnout po kavárenských 
rámech a usednout na historickou židli s plas-
tickým dekorem. 
Další zajímavou četbu si můžete odnést domů. 
Na stránkách nové knížky „Čapkova Strž v ob-
razech“ najdete kromě čtivého textu spoustu 
zajímavých fotografií, zvláště ty kolorované pů-

sobí, jako byste tu Čapka s jeho přáteli zastihli 
osobně.
Až do konce března je otevřeno pouze v pracov-
ní dny, od pondělí do pátku 9.00–16.00. Těšíme 
se na viděnou! A kde najdete podrobnosti?
www.capek-strz.cz
www.facebook.com/PamatnikKarlaCapka 
www.instagram.com/pamatnikkarlacapka

Zdeněk Vacek 
Foto: archiv Památníku Karla Čapka
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Gábina Mašková: Pepa Vitásek patří do Dobříše
V červnu oslaví dobříšský fotbal 100. výročí. Při-
pravte se na bujaré oslavy připomenutím jeho 
příběhu už teď na výstavě „99 let dobříšské ko-
pané: Josef Vitásek“ v Muzeu Dobříš. Pepík byl 
nejen slavným brankářem a oblíbeným trené-
rem, ale i sběratelem a tvůrcem „muzea slávy“. 
Co o výstavě i o dědečkovi říká Gábina Mašková, 
která o jeho unikátní sbírku pečuje?

Gábi, mohla byste v kostce představit, kdo 
byl Váš dědeček – Josef Vitásek?
Děda Pepa byl „malý“ muž s velkým srdcem. 
Narodil se ve 30. letech do rodiny lesního haj-
ného na hájovně Trnová u Dobříše. K fotbalu ho 
přivedl jeho starší bratr František a tato láska už 
ho neopustila. Střídal fotbalovou branku s hoke-
jovou a během vojny ještě koketoval s boxem. 
V pozdějším věku byl trenérem v Dobříši, Roso-
vicích, Drahlíně a výběru reprezentace Středo-
českého kraje do 15 let. V roce 1995 získal cenu 
Rytíře fotbalu.

V Muzeu Dobříš představujeme sbírku Jose-
fa Vitáska, v čem je unikátní?
Svou sbírku skládal celý život. Jsou tam skvosty 
jako ucelené série odznaků Slavie a Sparty, vlaj-
ka k tisícímu gólu Pelého, ale za největší skvosty 
považuji jeho pečlivě psané kroniky s detailně 
popsanými utkáními dobříšského týmu oboha-
cené o novinové články a fotografie.

Kde se vzala myšlenka uspořádat výstavu vě-
novanou dědečkovi? 
Po dědově smrti jsem se snažila uchovávat jeho 
sbírku tak, jako by jen odložil pero na stůl a od-
skočil si na fotbalový zápas. Celých dvanáct let 
od jeho smrti jsme spolu s naší Bobinou (pozn. 
žena Josefa Vitáska) nechávaly všechno na 
svém místě. Pro všechny to bylo překvapující, 
že s dědy smrtí neskončila tahle unikátní sbírka 
v zapomnění. Celou tu dobu jsem si pohrávala 

s myšlenkou, že tohle by mělo být dochované 
pro další generaci a přístupné všem, kteří jeho 
éru zažili. Bohužel se nenaskytly vhodné prosto-
ry, kam celou sbírku přesunout. Pravdou je, že 
několik nabídek bylo, ale vždycky jen na její část 
a já měla obavy, že rozdělení sbírky by vedlo ke 
ztrátě její originality. Po smrti Bobiny se muse-
la celá sbírka přesunout do krabic kvůli rekon-
strukci domu. Nechtěla jsem se smířit s tím, že 
se zalepením poslední krabice už nikdo nikdy 
tyhle skvosty neuvidí. To jsou vlastně první myš-
lenky toho, že výstava jednou bude.

„Že výstava jednou bude“ v Muzeu Dobříš?
Víceméně ano, Pepa Vitásek patří do Dobříše. 
Šťastnou shodou okolností mě před časem s ná-
padem oslovil Radek Vystyd. Nápad uspořádat 
výstavu věnovanou dědovi a jeho sbírce k výro-
čí jeho nedožitých 90 let mě nadchl. Bohužel se 
nám to nepodařilo uskutečnit kvůli lockdownu 
a první koronavirové vlně. Radek Vystyd byl ale 
tak skvělý, že mi umožnil výstavu uspořádat teď. 
Bez jeho velké pomoci a činnosti muzea by se 
nikdy neuskutečnila. Tímto mu vyjadřuji velké 
díky za možnost oživit dědečkovu práci. V této 
souvislosti bych ráda poděkovala i mé mamin-
ce, Zdeňce Čermákové, za pomoc a nesmím za-
pomenout ani na Honzu Soukupa, který odkaz 
Pepy Vitáska udržoval už od jeho smrti, třeba 
v memoriálech.

Ani současná výstava ale nepředstavuje sbír-
ku celou…
Ano, přesně tak, nepředstavuje, protože těch 
věcí je tolik, že by to vydalo na několik dalších 
výstav. Alespoň je na co se těšit..

Máte nějaké plány, co se sbírkou bude dál?
Pár nápadů mám. Ráda bych někde celou sbír-
ku umístila natrvalo, ale nechci být zatím kon-
krétní.

Měla jste někdy chuť jít v Pepíkových fotba-
lových stopách?
No ano! Za žáky jsem hrála fotbal za Sokol 
Drahlín, jsem levák, tak jsem si hlídala místo le-
vého beka. Mám odehráno i pár zápasů za žen-
ské mužstvo Slavie Praha.

Dědeček Vás trénoval? Jaký byl?
Jako pes, musela jsem trénovat denně, plus 
jsme spolu chodili běhat. Tedy já běhala, on stál 
doma se stopkama (smích). Ráda na to vzpomí-
nám.

Co o Pepíkovi nikdo neví?
…to nevím, vlastně ano, vím. Neuměl plavat 
(smích).

Výstavu „99 let dobříšské kopané: Josef Vitásek“ 
můžete v Muzeu Dobříš navštívit až do poloviny 
února. Mimo jiné můžete prolistovat desítky kro-
nik a historických časopisů ze sbírky Josefa Vitás-
ka, prohlédnout si slavné podpisy na hokejkách 
nebo třeba prozkoumat desítky (historických) vla-
jek fotbalových klubů.

Foto a text: Kristýna Rottová

„Omlazené“ Čapkovo 
mládí
Zbrusu nová část stálé expozice Památ-
níku Karla Čapka ve Staré Huti u Dob-
říše je věnovaná prarodičům, rodičům, 
dětství a mládí světoznámého umělce. 
Doporučujeme také průběžně moderni-
zované místnosti věnované Olze Schein-
pflugové a Ferdinandu Peroutkovi nebo 
výstavu o původu slova ROBOT.

Kdy naposledy jste byli v Čapkově milovaném 
venkovském domě na Strži, romantickém místě 
pod hrází stejnojmenného rybníka? Rozhodně 
si nenechte ujít novinky jako pečlivě zrestauro-
vanou vstupní verandu, místnost připomínající 
dvě dívky, do nichž se Čapek zamiloval součas-
ně (a po patnáctiletém váhání se s jednou z nich 
přece jen oženil), dále jeho dráhu novináře 
a dramaturga. Nebo zákoutí v podkroví s rozluš-
těním známé peroutkovské kauzy „vlevo dole“. 
Stálá expozice historické budovy prošla během 
uplynulých šesti let celkovou modernizací, no-
votou voní zvláště prostor věnovaný rodin-
nému zázemí Karla Čapka, kraji jeho dětství, 
studií i studentských lásek, prvním literárním 
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Život na zámku Dobříš 
z pohledu jeho ředitele 
Vážení čtenáři, tak asi jako vy všichni, ani já 
jsem již nepředpokládal, že po dvou vlnách 
uzavření naší společnosti a velké části průmy-
slu, obchodu, služeb a kultury přijde ještě další 
třetí vlna uzavření, a to již od konce prosince 
2020 do poloviny května 2021.
Zámek Dobříš byl v součtu všech vládních na-
řízení uzavřen pro veřejnost v roce 2020 a 2021 
celkem 8 měsíců. Je to doba, která byla nutně 
vidět při správě zámku ať již v administrativě, 
opravách, nebo údržbě.
Největším „překvapením“ v rámci projektu 
IROP (Revitalizace zámecké oranžérie a fran-
couzského parku) bylo po slavnostním otevření 
francouzského parku v červnu minulého roku 
zjištění vad opěrných stěn, které se začaly pro-
jevovat od konce února 2021. Více v komentáři.
Přes shora uvedené se správa zámku snaží roz-
víjet kulturní program zámku, provádět opravy 
infrastruktury a zmírnit ztrátu při uzavření zám-

ku a odvozu státní „rodové Colloredo-Manns-
feldské expozice“.

Rok 2021 jsme tedy na zámku Dobříš prožili 
následovně:
Uzavření zámku
Od konce prosince 2020 do zhruba poloviny 

května 2021 byl zámek Dobříš na základě vlád-
ních nařízení uzavřen – expozice, koncerty, 
svatby, akce, provoz hotelu, prohlídková trasa 
– respektive část trasy, a také zámecká restau-
race. Tento stav zásadním způsobem ovlivnil 
ekonomickou situaci zámku. V této době byly 
prováděny pouze nejnutnější udržovací práce 

Novoroční slovo paní Livie Colloredo-Mannsfeldové s pozváním na zámek
Po více než dvacetiletém marném pokoušení se 
o dohodu s památkovým ústavem se můj muž 
na jaře roku 2020 rozhodl k ukončení nájemní 
smlouvy „vlastního colloredovského mobiliáře“.
Po tomto jeho rozhodnutí byl veškerý mobi-
liář odvezen a nyní se nachází včetně zrcadel 
s  rodinným erbem, která byla odstraněna ze 
Zrcadlového sálu, v různých státních archi-
vech, kde ho i včetně mnoha soukromých 
předmětů (rodinné fotky, alba atd.) čeká úpa-
dek a chátrání.
Po vyklizení pokojů vznikla potřeba nutných 
rekonstrukcí, oprav a celkové obnovy. Prvním 
krokem byla koupě nových zrcadlových svíc-
nů do Zrcadlového sálu, které byly vyrobeny 
doporučenou firmou Ing. Beňo z Nového Boru 
a  které nyní opět vytvářejí jedinečnou atmo-
sféru pro různé akce.

Můj muž se v době lockdownu zabýval kou-
pí několika kusů nábytku, obrazů a ostatních 
předmětů, které do budoucna mohou tvořit 
výstavní objekty nové expozice.
Plánovaná nová expozice má být realizována 
s pomocí pana Ing. Ječmínka, který již zařídil vý-
stavu „Voda“ v oranžérii, kde právě zařizuje výsta-
vu „Les“. Obě dvě tyto výstavy mají sloužit hlavně 
školám a dětem a vysvětit jim obrazově a hravě 
vodohospodářství a lesnictví našeho kraje.
Zámecká expozice je plánovaná na menším 
prostoru než byla bývalá. Moderním způsobem 
mají být vystaveny objekty, které ukazují různá 
historická období. Od kořenů rodiny Collore-
do-Mannsfeld v italském Colloredo di Monte 
Albano přes bitvu na Bílé hoře až k době naci-
smu a komunismu. Prohlídky by se měly konat 
bez průvodců, samostatně s audioprůvodcem, 

a tím nechat každému individuální čas pobytu 
ve výstavních prostorách. Také plánujeme pře-
místění, obnovu a modernizaci informačního 
centra. Chceme vylepšit vstupní prostor a plá-
nujeme východ přes malý obchod se suvenýry, 
kde by měla být větší a pestřejší nabídka zboží. 
Nové infocentrum má tvořit výchozí bod pro 
všechny možné návštěvy, jak pro zámecké pro-
story, tak francouzský park a oranžérii, ve které 
bude také umístěna dle přání zesnulého pana 
Zdeňka Milera galerie jeho manželky Emilie 
Milerové.  Hlavním lákadlem galerie bude ob-
líbená a známá figurka krtečka.
Doufáme, že se nám úspěšně podaří tyto naše 
plány uskutečnit, a věříme, že se přijdete podí-
vat na jejich výsledek.

Livie Colloredo-Mannsfeldová
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Díky Ivo Kylarovi
Je to pár dní, kdy jsem při debatě s kamarády 
řekl, že jsem šťastný, že jsem se s rodinou před 
32 lety přestěhoval z Prahy na Dobříš. Důvo-
dem mého pocitu je nádherné okolí a spousta 
zajímavých, krásných lidí, kteří tady žijí. Rád 
bych v této souvislosti za sebe, s přesvědče-
ním, že i za mnohé další Dobříšáky, poděkoval 
jednomu z nich – Ivo Kylarovi. Ivoš se zaslou-
žil o to, že letošní Rybova vánoční mše byla 
provedena za doprovodu nových, krásných 
varhan a že při všech dalších významných udá-
lostech v našem kostele, svatbách, pohřbech, 
koncertech či bohoslužbách, bude nám i na-
šim potomkům znít důstojný, úžasný hlas to-
hoto hudebního nástroje. Ivoš se před šesti 
lety postavil na start dlouhého maratónského 
běhu, jenž měl za cíl získat 4,3 milionu korun 
na stavbu a instalaci nových varhan. Během 
těchto šesti let, bez nároku na jakoukoliv od-
měnu, běžel tento běh často více méně sám: 
podařilo se mu vybrat nejlepšího dodavatele, 
oslovil stovky dárců, neúnavně organizoval ve-
řejné sbírky a každý rok obohacoval dobříšský 
kulturní život uspořádáním až deseti benefič-

ních koncertů renomovaných umělců. Ivo Kylar 
díky obdivuhodné vytrvalosti i štědrosti dárců 
dokázal doběhnout do cíle. Za tento úspěšný 
maratón mu patří velký dík, jeho dílo si bu-

deme připomínat, kdykoli zazní tóny tohoto 
ušlechtilého nástroje. Díky, Ivo!

Ivosh Salcman 
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v areálu a většina zaměstnanců zůstala doma. 
Toto období, již tedy třetí uzavření, bylo mys-
lím pro všechny psychicky náročné. Rozjetí se 
znovu po návratu do takzvaně plných otáček 
samozřejmě nějaký čas trvá jak pracovně, tak 
i v návštěvnické sezóně – u veřejnosti v urči-
té míře pokračuje obava navštěvovat vnitřní 
prostory (prohlídky, svatby, akce) z důvodu 
možné nákazy a nekonformnost povinnosti 
nošení roušek ve vnitřních prostorách. 

Projekt IROP
Koncem února a počátkem března loňského 
roku se začaly projevovat vady opěrných stěn 
ve francouzském parku a další vady díla. Sa-
mozřejmě jsme v průběhu roku počítali s růz-
nými opravami tak rozsáhlého díla IROP. Tato 
skutečnost nás zásadně překvapila a to i přes 
odborný dohled nad rekonstrukcí ze strany pa-
mátkového ústavu, městského úřadu a dalších 
odborníků týmu IROP a technického dozoru in-
vestora. V roce 2021 byl tedy francouzský park 
pro veřejnost uzavřen a s koordinací všech zú-
častněných otevřen pro již zamluvené svatební 
obřady a plánované filmové produkce.

Iluzivní malba 
Jde zřejmě o jednu z největších nástěnných 
venkovních maleb v Evropě a tomu také odpo-
vídala velká náročnost díla. V tomto roce bu-
dou dokončeny konchy z důvodu zjištěné vlh-
kosti zdiva, jedná se však v rámci díla o menší 
rozsah prací.

Nová expozice zámku 
V loňském roce začaly práce na vybavení a re-
konstrukci nové prohlídkové trasy na zámku 
Dobříš. Více v samostatném článku paní Livie 
Colloredo-Mannsfeldové.

Uskutečněné akce 
I přes shora nepříznivý vývoj tohoto roku se 
podařilo na zámku uspořádat mnoho krásných 
akcí – začátkem roku se uskutečnila filmová 
produkce v anglickém parku se špionážní te-
matikou z období roku 1964, v únoru tohoto 

roku se ze Zrcadlového sálu živě vysílala „Pocta 
Miroslavu Zikmundovi“, konalo se spoustu ak-
tivit pro místní organizace v anglickém parku, 
včetně pořádání letního kina, v srpnu proběhlo 
natáčení TV filmu „Tah císařem“, v galerii JCM 
jsme například uspořádali výstavu soch a obra-
zů pana Františka Kříže a musím zmínit jednu 
z největších akcí tohoto roku – Hudební festival 
na zámku Dobříš, mimo jiné s výstavou historic-
kých houslí, který byl organizačně zajištěn pa-
nem Jaroslavem Svěceným a Zdeňkou Žádní-
kovou. Dále v srpnu také natáčení polské reality 
show s názvem „Poland‘s Next Model“, nádher-
ný houslový koncert Jakuba Třasáka v Zrcadlo-
vém sále, v září a říjnu největší filmové natáčení 
tohoto roku na zámku s názvem „Dangerous  
Liaisons“ („Nebezpečné známosti“), imatriku-
lace studentů gymnázia v zámecké Konírně 
v měsíci říjnu, diskusní setkaní hejtmanky Stře-
dočeského kraje paní Petry Peckové se svými 
náměstky, včetně setkání starostů okolních obcí 
a veřejnosti v říjnu, v listopadu filmové natáčení 
reklamního spotu „Sony Bravia“ v Zrcadlovém 
sále a části nádvoří a další akce. 

Výhled sezóny 2022 
Po ročním uzavření bude otevřen pro veřej-
nost francouzský park opět pod správou firmy 
pana Václava Vimmera, který tento rok vyhrál 
nové výběrové řízení na provoz a údržbu 
francouzského a anglického parku pro další 
období. Od dubna 2022 bude otevřena nově 
zrekonstruované oranžérie.

Rád bych poděkoval rodině Colloredo-Mann-
sfeld za svěřenou důvěru při správě soukro-
mého rodového majetku a obrovskou pomoc 
a podporu při budování nové expozice a řeše-
ní oprav díla IROP.

Závěrem přeji panu starostovi Pavlu Svobo-
dovi, městské radě, zastupitelstvu a občanům 
města Dobříše mnoho zdraví, štěstí a úspěšný 
vstup do nového roku 2022.

Pavel Krejcárek, ředitel zámku Dobříš

Ze zámku a podzámčí…
Vážení čtenáři,
děkujeme vám za vaši přízeň v uplynulém roce 
a  přejeme vám šťastný a pohodový rok 2022, 
ve  kterém se budeme těšit na vaši návštěvu 
v  nově budované zámecké oranžerii, zámecké 
expozici a francouzském parku.
Nová otevírací doba návštěvního centra je v led-
nu od středy do pátku v čase 8.00–16.30 hod.

Veškeré aktuální informace naleznete na našich 
webových stránkách.

Kateřina Doušová, správa zámku Dobříš
Foto: archiv správy zámku Dobříš

Zámek Dobříš, tel.: 318 521 240, 601 579 330
www.zamekdobris.cz, info@zamekdobris.cz

Společenská kronika
Dne 1. ledna 2022 
uplyne jeden smut-
ný rok, co nás na-
vždy opustila naše 
milovaná manžel-
ka, maminka a ba-
bička, paní Marie 
Honzíková z Dobří-
še. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. 

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manžel, 
dcery Jitka, Iveta a vnoučata.

Dne 6. ledna 2022 uplynou 3 roky od úmrtí 
kamaráda, bývalého pracovníka města Dob-
říš Pavla Němce. 

Se stálou vzpomínkou kamarádka.
 

„Veškeré dění pod nebem má svůj čas:
... je čas rození i čas umírání,

je čas truchlit i čas pokoje,
je čas plakat i čas smát se,

je čas hledat i čas ztrácet ...“

Ztráta blízkého 
člověka nikdy ne-
přebolí. Uplynulo 
již 15 let, co jsme 
se naposledy roz-
loučili s  milova-
ným manželem, 
tatínkem a kama-
rádem, panem 
Josefem Svojtkou. 

Stále vzpomínají rodina a kamarádi.

Dne 29. ledna 
2022 uplyne již 
25  let od úmrtí 
mého manžela, 
spoluzakladatele 
a velitele Městské 
policie na Dobří-
ši, pana Jaroslava 
Šulce. Věřím, že 
i po tak dlouhé 

době se najdou kamarádi, kteří si na něj rádi 
vzpomenou.

Stále s láskou vzpomínáme na skvělého 
člověka a výborného kamaráda. 

Manželka Zuzana s celou rodinou.

Dne 29. ledna 
2022 tomu bude 
již 25 let od úmrtí 
našeho drahého 
manžela, tatínka 
a dědečka pana 
Jaroslava Kadle-
ce. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte 
s námi. 

Stále vzpomíná manželka Marie, 
dcery Marie a Jana s rodinami.

Dne 31. ledna 2022 uplynou 3 roky, co mi 
odešla moje milovaná maminka Márinka 
Soukupová. 

Stále vzpomíná syn Radek
 a kočičí kamarádka Matýsek.



20 | DOBŘÍŠSKÉ LISTY SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST

Startujeme rok v Aerobik 
studiu Orel Dobříš
Rok se přehoupl a nám v orlovně příští měsíc za-
číná druhé pololetí rozběhlých dětských kurzů. 
Ještě u nás nikdy vaše děti nebyly? Vůbec neva-
dí. Během celého ledna si děti mohou jakýkoli 
dětský kurz přijít vyzkoušet a doplnit tak kurzy, 
které nejsou zcela obsazené. U nás si zacvičí děti 
všech věkových kategorií. Jsme rádi, že jsme se 
od září loňského roku mohli vidět každý týden 
bez přerušení provozu. 
Všem příznivcům našeho studia a čtenářům Dob-
říšských listů bychom chtěli popřát do roku 2022 
všechno dobré, pevné zdraví a hodně štěstí. Celý 
kolektiv lektorů je připraven na cvičení a těší se 
na vás. Od nového roku máme připravené také 
novinky pro dospělé. Každou středu od  18.20 
bude nově probíhat lekce Meditace v pohybu se 
zkušenou lektorkou Ivanou Ježkovou. Novinkou 
v orlovně je i cvičení pro těhotné pod vedením 
porodní asistentky Karolíny Jílkové.
Nezapomeňte, cvičení způsobuje zdraví a ra-
dost a je velkým pomocníkem v boji proti všem 
virům!

Klára Černá má závodění jen jako koníček. U nás 
na Dobříšsku i jinde po republice ji můžete vídat 
na běžeckých tratích, stejně jako v duatlonových 
a triatlonových závodech. Nyní si splnila sen 
a úspěšně reprezentovala město Dobříš na mist-
rovství světa v terénním triatlonu Xterra na Havaji.
„Bylo mi velkou ctí se tohoto mistrovství světa 
účastnit. Na jeho start se kvalifikují triatleti z celé-
ho světa, a to na základě umístění na některém ze 
série závodů Xterra. Mně se povedlo získat kvalifi-
kaci na základě 2. místa v kategorii 30–34 let na 
české sérii závodu Xterra v Prachaticích v červnu 
2021,“ upřesnila Klára.
V pořadí 25. ročník světového šampionátu však 
provázelo extrémně deštivé počasí a z důvodu 
velkých vln tak bylo zrušeno plavání. Úvodní 
disciplínu proto nahradil tříkilometrový běh.
„Ačkoli bylo plavání z důvodu extrémně nepřiz-
nivého počasí a velkých vln zrušeno, závodníci 

z celého světa se nakonec účastnili celého závodu 
jako duatlonu v distancích 3 km běh, 32 km kolo 
a 10 km běh. I když jedna nebezpečná disciplína 
byla zrušena, ani tak nebyl závod snadný. Ten den 
byl na Havaji extrémně deštivý, a tak probíhal celý 
závod doslova na blátě. Plavání nepatří mezi mé 
silné disciplíny, přesto jsem byla zklamaná, ale 
i tak to pro mě byl velký zážitek, ze kterého jsem 
vyšla jako čtvrtá žena ve své kategorii. Obvykle 
bramborové místo nepotěší, ale na mistrovství 
světa potěšilo velmi!“ řekla ke své účasti na mist-
rovství světa Klára.

Za vedení města pak Kláře posílá gratulaci sta-
rosta Pavel Svoboda: „Smekám před výkonem 
Kláry a upřímně gratuluji. Na hobby sportovce je 
to skutečně obdivuhodné.“

Zpracovala DH

Gratulujeme! Dobříšská amatérská sportovkyně  
Klára Černá si přivezla z mistrovství světa v terénním 
triatlonu Xterra na Havaji krásné 4. místo ve své kategorii!

Aktuální informace o provozu studia naleznete na internetových stránkách www.aerobikdobris.cz 
a na oficiálním facebooku a instagramu.

Tým ASOD

Zdravíme z Dobříšku!
Rádi bychom vám popřáli šťastný nový rok! 
I v  roce 2022 máme velké plány, chceme při-
pravit tento rok ještě radostnější, plný zábavy 
a zajímavých aktivit nejen pro děti, ale také 
dospělé.

Na našich stránkách naleznete Kalendář 
skřítka Dobříška, který vás seznámí se všemi 
plánovanými akcemi RC Dobříšek na rok 2022 
včetně termínu lampionového průvodu.
S radostí oznamujeme, že se blíží otevření no-
vého semestru, konkrétně to bude 7. února! 
Máte možnost se zapsat do oblíbených krouž-
ků, které vedou naši skvělí lektoři. Cca v polovi-
ně ledna bude možnost se registrovat, s regist-
rací doporučujeme neváhat.
Touto cestou bychom také rádi poděkovali 
všem partnerům při pořádání Sněhové ad-
ventní hry, hry pro všechny místní děti zdar-
ma. Variaci hry z minulého roku v podobě ad-
ventní detektivky jsme původně neplánovali, 
ale nakonec se ukázalo, že i letos má smysl 
a  s  pomocí dobříšských společností a firem 
jsme opět děti vytáhli ven na procházky, když 
hledaly sněhové vločky, a rozzářili jim tváře při 
losování dárků a návštěvě stanovišť. Kromě 
spokojenosti dětí nás na této hře těší pospo-
litost dobříšských firem a organizací, které ne-
váhají přidat ruku k dílu a realizovat něco, kde 
dětský úsměv má největší hodnotu a peníze 
nehrají roli. Všem těmto společnostem a  or-
ganizacím patří obrovský dík, jejich seznam 
naleznete na našich stránkách. Doporučujeme 
se podívat, kdo neváhal pomoct – a kdo na se-

znamu není, tak jen ne-
měl příležitost, protože 
úžasných firem a orga-
nizací je na Dobříši více, 
než je počet adventních 
dní :-).

Krásný vstup 
do nového roku 2022 

přeje za tým RC Dobříšek
Veronika Liotard
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Oddíl rodinného skautingu Dráčata popřál zvířatům 
veselé Vánoce
Když se řekne skautský oddíl, většina z nás si představí chlapce a dívky školního věku, kteří vyrážejí 
za dobrodružstvím. Málokdo však ví, že existují i jiné formy skautingu, jako je například skauting 
rodinný, a jeden oddíl spadající do této kategorie působí pod názvem Dráčata také na Dobříši.

Jeho členy jsou mladí rodiče, většinou starší skautky a skauti, a jejich malé děti. Náplň činnosti oddí-
lu je jednoduchá – poznávání přírody, chození na výlety, a především prožívání společných zážitků, 
vše s ohledem na ty nejmenší.
O třetí adventní sobotě vyrazila Dráčata na procházku nedaleko Dobříše. Jejich cílem bylo užít si 
společně zimní odpoledne, ozdobit vybraný strom pamlsky pro lesní zvěř, zazpívat si pár koled 
a vzájemně si popřát k nadcházejícím svátkům. Nejmladšímu účastníkovi byly přitom teprve tři mě-
síce. 

S přáním všeho dobrého do nového roku za 3. oddíl Dráčata Dobříš 
Petr a Zuzana Bílkovi

Děkujeme městu Dobříš za finanční podporu činnosti dobříšského skautského střediska prof. Oliče.
Foto: Štěpán Hašek

Uplynulý rok v Sokole
Rok 2021 byl pro Sokol netradiční. V první po-
lovině roku byla činnost Sokola kvůli vládním 
opatřením pozastavena. V druhé polovině roku 
mohl Sokol fungovat za dodržení protiepi-
demických podmínek, které mnohdy aktivitu 
v Sokole ztížily. Přesto bylo uspořádáno mnoho 
zdařilých akcí, naši cvičenci se do sokolovny vrá-
tili v hojných počtech, dokonce vznikly i oddíly 
nové. 
Mezi nové oddíly od září patří volejbal pro dívky 
ve věku 13–15 let. Volejbalistky se scházejí kaž-
dé pondělí od 18.00 do 19.30. Děvčata ráda při-
vítají v týmu další hráčky volejbalu. Neváhejte 
jejich hodinu navštívit.
Mezi poslední akce roku 2021, do kterých jsme 
se zapojili, patřila sokolská vánoční výzva – Vá-
noční strom pro lesní zvěř. 
Doufáme, že v roce 2022 se budeme moci nadá-
le scházet, pořádat tradiční i nové akce. 
Aktuální informace o sokolské činnosti nalez-
nete na našich webových stránkách www.so-
koldobris.cz nebo na facebooku https://www.
facebook.com/TJSokolDobris.
Těšíme se s vámi na shledanou.

Za T. J. Sokol Dobříš Gita Otavová

Pozvánka od zahrádkářů 
z Dobříše
Vážení spoluobčané, vážení přátelé zahrád-
káři,
výbor Základní organizace ČZS v Dobříši vás 
srdečně zve na soubor přednášek věnovaný 
pěstování ovoce a zeleniny. První dvě před-
nášky se uskuteční v sobotu dne 8. ledna 
2022 a dne 15. ledna 2022 vždy od 18.00 
v restauraci Slovanka. Rovněž uvítáme i nové 
zájemce o zahrádkaření na Dobříšsku, neboť 
chceme připravit plochy pro nové zahrádky 
a komunitní zahrady s místní samosprávou. 
Těšíme se na vaši účast. 

Ing. Karel Vítek, CSc., předseda ZO ČZS Dobříš
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Tito pejsci na vás čekají v psím útulku Dobříš v areálu MFK 
– V Lipkách 1021
Můžete přijít denně (pracovní dny, víkendy, svátky) po telefonické domluvě na tel. č. 724 077 264 
a některého z nich vyvenčit, pohladit, případně si ho po procházce, důkladném zvážení a podepsání 
adopční smlouvy také adoptovat. 

July, 5 let, kříženka rotvajlera a pitbulteriéra Freddie, 9 let, německý ovčák Marley, 6 let, kříženec jack russel teriéra

Max,  5 let, kříženec knírače Arlett, 7 let, německý ovčák Dona, 6 let, kříženka ovčáka

Rex, 12 let, kříženec německého ovčáka Brit, 10 let, kříženec německého ovčáka Fred, 5 let, kříženec stafordšírského bulteriéra 

Atelier Chodící dřevo 
z Dobříše 
pořádá celoročně individuální i skupinové 
VYRÁBĚNÍ LOUTEK – DUŠE LESA z přírod-
ních materiálů, samorostů, peří, kožešin, 
kostí, sušených plodů z celého světa atd.
Jedna loutka zabere asi 3 až 4 hodiny, ale 
je možné i více propracovat loutku a třeba 
nějaké části vyřezat i dláty.
Vyrobíte si originální jedinečnou loutku dle 
své fantazie.
Naučíte se vrtat, řezat, zatloukat, tvořit 
klouby a váhala (vodění) loutek atd.
Ideální jako dárek anebo jako netradiční 
narozeninová oslava.
Tvoří u nás s asistencí již 3letí loutkáři, ale 
loutkování propadají i puberťáci, jejich ro-
diče i prarodiče.
Objednání na tel. 601 058 062, adresa: Za-
hradní 377.
Móóóc se na vás těšíme!

Eva Hellerová Hodinková 

Uzávěrka příspěvků 
do únorového vydání 

Dobříšských listů 
bude 15. ledna 2022.

Redakce DL: 

Ing. Denisa Havlíčková
tel.: 731 619 667

e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz

Kontakty:
Městská policie Dobříš 

Mírové náměstí 230, Dobříš

Telefon – pevná linka: 
318 533 391, 318 521 158, 

mobil: 602 370 677,
e-mail: mestska.policie@ mestodobris.cz.
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Spolupráce škol na Dobříšsku a Novoknínsku byla, je a bude
Se školami z území spolupracujeme intenziv-
ně od roku 2016, kdy jsme započali poprvé 
s  Místním akčním plánováním ve vzdělávání, 
tehdy MAP I. Pokračovat v této dobře nastavené 
spolupráci se školami je cílem třetího projektu 
MAP  III, který budeme v území realizovat od 
dubna 2022. Projekt MAP III navazuje na MAP 
II, jehož realizace v březnu tohoto roku skončí. 
V rámci MAP II spolupracujeme s 22 základními 
a mateřskými školami v území a dalšími organi-
zacemi s cílem realizovat takové aktivity, které 
povedou k vyšší kvalitě vzdělávání a větší poho-
dě ve školách.
A jaké aktivity mám na mysli? Spolu s žáky 
místních škol jsme vydali již páté číslo regio-
nálního školního časopisu DRB – Děti regionu 
Brdy. Číslo reflektovalo plošné uzavření škol 
a po chmurné zimě samy děti rozhodly, že za-
řadí i pozitivní téma, a tím bylo jaro. „Děti se 
účastní exkurzí zaměřených na lesní pedagogi-
ku, jejímž mottem je ‚O lese učit v lese’. Aktuálně 
připravujeme vydání více než 300 příspěvků do 
knihy ukazující náš region očima dětí. Zrealizo-
vali jsme také workshopy zaměřené na tvorbu ze 
dřeva a  nespočet vzdělávacích aktivit nejen pro 
pracovníky škol,“ říká Lucie Bubancová, koordi-
nátorka aktivit v projektu MAP II.

Ve spolupráci se školami jsme nabídli více jak 
50 žákům individuální konzultace zaměřené na 
oblasti, ve kterých potřebovali nejvíce pomo-
ci, ať už se vztahovaly k výuce nebo i k jinému 
problému. Konzultace zajišťovali zkušení lektoři 

nebo studenti pedagogických fakult, dílčí kon-
zultace pak studenti dobříšského gymnázia. 
O aktivitu je v území enormní zájem a nemůže-
me uspokojit všechny zájemce.
V pracovních skupinách jsme společně formu-
lovali silné a slabé stránky v oblasti vzdělávání 
v  území a zpracovali priority, na které bychom 
se chtěli v navazujícím projektu MAP III i v násle-

dujících letech zaměřit. Jedná se jak o investiční 
potřeby, tak o potřeby v takzvaných měkkých 
oblastech – vzdělávání, personální kapacity, 
spolupráce v území.

Za realizační tým MAP Kateřina Boukalová

NZDM Terén a rok 2021
Vzhledem k častým změnám v souvislosti s co-
videm-19 (vládní opatření) došlo k několika 
změnám i u nás v klubu. Cílem změn je větší 
dostupnost služby dětem. V online prostoru nás 
najdou na facebooku i instagramu, snažíme se 
informovat, ale také zabavit. Kvízy vkládané do 
stories bývají hodnoceny velmi kladně. Skrze 
zprávy pak řešíme náročnější soukromá témata. 
Pro mnoho dětí je snazší svěřit se skrze zprávu 
než tak učinit osobně.
O jarním monitoringu jsme již v místních médiích 
informovali, výstupem byly v červnu realizované 
koloběžkové závody.
Ve spolupráci se školami jsme v září „odstarto-
vali“ projekt Streetwork na ZŠ. Každé pondě-

lí a středu nás vždy ve stejnou dobu mají žáci 
možnost oslovit nebo odmítnout. Představíme 
dětem sebe, službu, nabídneme letáček a pří-
padnou pomoc. 
Ve středu jsme prodloužili otevírací dobu klubu. 
Od pondělí do čtvrtka je tak klub pro děti ote-
vřen až do 18 hod. V průběhu týdne nás mohou 
děti potkat/kontaktovat nejen v klubu či u škol, 
ale rovněž probíhá takzvaný příklubový street, 
kdy pracovníci procházejí město a děti s nabíd-
kou využití služby oslovují.
Na každý měsíc plánujeme ve spolupráci s dět-
mi program, který je zveřejněn na našem fb, ig 
a webových stránkách organizace.

Program KLUBU TERÉN
– leden 2022 
Těší se na vás Kiki, Lucka, Barča a Radan 

3. 1. pondělí – Beseda na téma: Vánoce a fi-
nance 
6. 1. čtvrtek – Novoroční předsevzetí / zdravý 
životní styl 
12. 1. středa – Sebepojetí
20. 1. čtvrtek – Mezinárodní den objímání 
(diskuze: Potřeby a jejich naplňování ve vztahu) 
26. 1. středa – turnaj v Nintendo Wii

Tým NZDM Terén

Poděkování za vánoční dárky v rámci akce Krabice od bot
Milí Dobříšští, ráda bych poděkovala všem, kdo jste si i letos připravili krabici od bot a na-
plnili ji dárky pro děti z azylových domů a ubytoven. Dárky byly moc krásně zabalené, peč-
livě připravené a bylo jich dost i pro větší kluky. Moc děkuji, udělají velikou radost. Letos 
se na Dobříši v ZŠ Trnka, 1. ZŠ Dobříš, na gymnáziu, na evangelické faře a dále v ZŠ Dolní 
Hbity, ZŠ Sedlčany a ZŠ Zdice sešlo neuvěřitelných 859 dárků. Odvezla jsem je do azylo-
vých domů v Lochovicích, Mokrovratech a Příbrami. Další dárky putovaly do terénních 
služeb v Dobříši, Sedlčanech, Kladně, Voticích, Příbrami, Hořovicích, Nymburku a Děčíně. 
Sociální pracovnice byly moc rády, že v dnešní době zdražování, které na ty nejchudší 
dopadá nejtíživěji, budou mít děti pod stromečkem co rozbalovat. 
Jste opravdu úžasní. Moc si toho vážím, děkuji a prosím o přízeň i v příštím roce.
Také prosím, abyste v příštím roce ještě více využívali systém rezervace dárků na www.
krabiceodbot.cz a dodržovali velikost dárků cca krabice od bot. Velice mi to usnadní práci 
a budu klidněji spát .
Přeji vám pokojný vánoční čas a v novém roce ať už nic nebrání se navzájem scházet, 
povídat si a objímat. 

Kateřina Vojkůvková, kurátorka evangelického sboru na Dobříši
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Jste to vy? Zapojte se do projektu Homesha-
ring.
Homesharing je moderní způsob podpory rodin 
dětí s intelektovým nebo kombinovaným posti-
žením založený na komunitní pomoci. Osvědčil 
se v zahraničí a nyní úspěšně začíná i u nás.

A jak to funguje? 
Hostitel si pravidelně bere dítě do péče na do-
mluvenou dobu, společně pak tráví čas. Mohou 
jít na procházku, uvařit si oběd, hrát si a získávat 
spolu nové zážitky. Rodiče zatím mají možnost 
vyřídit si úřady, lékaře, věnovat se sourozencům 
nebo prostě na chvíli vypnout. 
Hostitel může být rodina i jednotlivec.

Jdete do toho nebo chcete vědět víc?
Nemusíte se ničeho bát. Na nezávazné infor-
mační schůzce se dozvíte zkušenosti hostitelů 
i pečujících rodin. Budete mít možnost zeptat 
se na vše, co vás bude zajímat. Na začátku vám 
zajistíme proškolení a po celou dobu vám bu-
deme oporou.
Odměnou vám bude dobrý pocit, radost a nová 
dlouhodobá přátelství. A to za to rozhodně stojí!

Charita Starý Knín
Milí spoluobčané, rádi bychom vám všem po-
děkovali za přízeň, kterou jste nás zahrnovali 
v roce 2021.
Začátek roku jsme prožívali plni nadějí z uklid-
nění pandemické situace. Nikdo z nás si ne-
dokázal představit, že podobným obtížím bu-
deme čelit po celý následující rok. Z hlediska 
sociálních služeb nám přibylo více práce a naše 
služby se začaly setkávat s úplně novými pro-
blémy a  bylo zapotřebí čelit sociálním důsled-
kům „nové doby“. Nelehké chvíle někdy narušily 
i vztahy mezi námi samotnými a v našich rodi-
nách. Chceme vás ujistit, že se snažíme těmto 
hrozbám čelit a nevzdávat to.
Je to neuvěřitelné, ale jsme s vámi již více než 
28 let. Charita Starý Knín má k dnešním dnům 
v registraci zastoupeno 7 sociálních služeb, roz-
prostřených po velké části Středočeského kraje, 

a 5 evropských projektů. Ráda bych vám připo-
mněla některé z nich. Jedná se o tyto služby:  
Pečovatelská služba, Služba osobní asisten-
ce, Sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s  dětmi, Denní stacionář pro děti a mládež 
s autismem v Dobříši, Azylový dům sv. Lud-
mily pro rodiny s dětmi v Mokrovratech 
a nově zřízená Sociální rehabilitace v Dobří-
ši. Charita realizuje i některé projekty, jako 
je Dluhová poradna, Začínáme po 50 ve Stře-
dočeském kraji, S Farní charitou Starý Knín 
vždy „in“ a Šance pro zdravotně postižené ve 
Středočeském kraji.
Vytvoření pracovních míst v těchto projektech 
umožnilo lidem v obtížných životních situa-
cích prezentovat nejen sebe a svoje schopnosti 
a něco nového se naučit, ale zapojit se i do běž-
ného života. Důkazem toho je šicí dílna a krá-

mek RUKAMA NOHAMA, kde se můžete s naší 
službou potkat. Krámek najdete v Dobříši a je 
možné zde zakoupit šité zboží i látky na vlastní 
výrobu. Všechny služby zde poskytované nabí-
zejí základní i odborné poradenství a podporu 
každému bez omezení. Je třeba zmínit i mož-
nost potravinové pomoci.
Chceme ještě jednou poděkovat jednotlivým 
dárcům i organizacím nejen za věcné a finanční 
dary, ale i za duchovní oporu. Vám všem náleží 
jedno velké DĚKUJEME. Pracovníci Charity Sta-
rý Knín vám přejí mnoho štěstí, zdraví a radosti 
v novém roce 2022.

Alena Marešová, 
organizační pracovník 

Charity Starý Knín

Tříkrálová sbírka 2022 v Dobříši a okolí
Tříkrálová sbírka se v letošním roce ponese opět 
na vlně pandemie covidu. Vzhledem k přísným 
koronavirovým opatřením a také z preventiv-
ních důvodů bude tato sbírka probíhat komor-
ně, převážně do kasiček, které budou stabilně 
umístěny například v kostele, v Pastoračním 
centru nebo po dohodě i na jiných veřejných 
místech, v okolních obcích v obchodech a na 
obecních úřadech. Zároveň bude možné využít 

„kasičku online“, vše naleznete na www.trikralo-
vasbirka.cz.

Dále je možné podpořit TS pomocí DMS jed-
norázově či trvale:
DMS KOLEDA 30/60 nebo 90/ na číslo 87777, 
DMS TRV KOLEDA 30/60 nebo 90/ na číslo 
87777 anebo přímo bankovním převodem na 
účet č.: 66008822/0800, VS 777.

A ještě máte možnost 
použít QR kód.
Není ovšem vylouče-
no, že se někde objeví 
i  koledníci. Buďte k nim, 
prosím, vstřícní, budou 
vděčni za každý příspě-
vek do kasičky, protože 

tyto získané prostředky půjdou potřebným li-
dem v nouzi.
V loňském roce byly tyto finance z TS využity na 
pomoc sociálně slabým jedincům na potraviny, 
léky i ochranné pomůcky a ve spolupráci s Cha-
ritou Starý Knín na dovybavení stacionáře pro 
děti, na adopci na dálku atd.
Jistě všichni víme, že nás čeká nelehké období, 
ale každý dobrý skutek, dobrá vůle a ochota po-
máhat může to „těžké období“ ulehčit, protože 
to, co dáváme druhým z dobré vůle, je obdaro-
váním i pro nás samotné a posouvá svět k lep-
šímu.

Přeji všem šťastný a požehnaný nový rok 2022.
Jana Svobodová, 

FCH Dobříš

Homesharing již brzy  
i u vás
Máte chuť pomáhat a trochu volného času, 
který můžete věnovat? Hledáme parťáka, který 
pečujícím rodičům pomůže s péčí o dítě s po-
stižením. Umožní jim tak na chvíli si odpočinout 
a zároveň ukáže dítěti nový svět, přinese nové 
zkušenosti a naváže nové vztahy. 

Napište nám na e-mail homesharing@cpkp.cz 
ještě dnes. Případně více informací najdete na 
stránkách www.homesharing.cz nebo velmi 
stručně na www.cpkp.cz/strednicechy/home-
sharing/.

Těšíme se, až se poznáme! 

Martina Macurová 
a Petra Štěpová
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Muzea malých měst obvykle schraňují předmě-
ty regionálního významu, někdy i takové, které 
mají citovou hodnotu pouze pro správce dotyč-
ného muzea. Zároveň se tam však dají nalézt 
zapomenuté poklady. Někdy je ono zapomenu-
tí i úmyslné, protože opravdu vzácné sbírkové 
předměty nejčastěji končí v centrálních státních 
institucích. I v Muzeu města Dobříše se nacháze-
ly perly, z nichž některé skončily ve Státním ob-
lastních archivu v Příbrami, v knihovnách akade-
mických institutů či v Národním muzeu v Praze. 
V jednom z koutů depozitáře městského mu-
zea stojí opřená dřevěná vrtule se stručnou 
popiskou, že se jedná o vrtuli letadla z období 
po 1. světové válce. Jelikož vrtule zpravidla mají 
nějaké označení, podrobil jsem ji důkladné pro-
hlídce. Po zjištění, že dřevěná vrtule je proklatě 
těžká, jsem na odvrácené straně našel nezře-
telnou značku, která mi vyrazila dech. Nade vší 
pochybnost se jedná o originální dvoulistou 
vrtuli Avia z jasanového dřeva patřící stíhacímu 
letounu Ba-33, který v první polovině 30. let 

tvořil páteř československého stíhacího letec-
tva. Prototyp letounu pod továrním označením 
BH-33 vzlétl už v říjnu 1927 s hvězdicovým mo-
torem Jupiter a  jeho vývoj završili konstruktéři 
Pavel Beneš a Miroslav Hajn o dva roky později 
zabudováním těžšího a silnějšího řadového mo-
toru Škoda L  550, čímž vznikl typ s označením 
BH-33L. Přičemž písmena „BH“ znamenají počá-
teční písmena jmen konstruktérů a „L“ na konci 
signalizuje použitý motor. V té době však kon-
struktéři Beneš a Hajn odcházeli z továrny Avia 
a dotažení letounu do sériové výroby po nich 
převzal ing. František Novotný. Na jedné straně 
nebylo žádoucí, aby letoun nadále nosil ozna-
čení „BH“, ale zároveň si vojáci zvykli, že letadla 
vyrobená v Avii začínají na písmeno „B“. Proto se 
sériové letouny někdy označovaly B.33 a jindy 
Ba.33. Tento podrobný úvod je nutný k pocho-
pení značek vyražených do vrtule.
První řádek „B-33LS“ je označení letounu, druhý 
řádek „Škoda L 550“ poukazuje na použitý motor. 
Další řádek znázorňuje typové číslo vrtule a  za 

Vzácný exponát Muzea města Dobříše

lomítkem pořadové výrobní číslo. Číslice „35“ 
ve čtverci pravděpodobně znamená rok výroby 
1935. Letoun Avia Ba-33 se vyráběl v malých pře-
rušovaných sériích v letech 1930–1932 až do ko-
nečného počtu 80 kusů, takže zmiňovaná vrtule 
nepatřila k původnímu vybavení letounu, ale 
vyrobila se dodatečně jako náhradní díl. Svědčí 
o tom i použití ochranné bandáže a mosazného 
kování na náběžné hraně vrtule, což se stalo pra-
vidlem až u poslední série. Životnost dřevěných 
vrtulí v meziválečném období byla poměrně 
krátká, dokázal ji zkrátit i let v obyčejném dešti, 
proto každý letoun během své kariéry obvykle 
spotřeboval několik vrtulí. Postupně zastarávají-
cí stíhačky Ba-33 opustily polní perutě v průbě-
hu roku 1936, aby se přemístily do leteckých uči-
lišť a pilotních škol, kde jich ještě koncem roku 
1938 bylo evidováno 40 kusů. Po obsazení země 
Německem v roce následujícím jejich stopa v Če-
chách mizí.
Je záhada, jak se dotyčná vrtule dostala do sbí-
rek dobříšského muzea, protože v blízkosti měs-
ta se žádné stálé letiště s hangáry nenacházelo. 
V evidenčních knihách není zaznamenáno, jak, 
kdy nebo kdo exponát do muzea věnoval. Vrtule 
obyčejně nejde použít na jiný typ letounu, takže 
i vzhledem k jejímu zachovalému stavu se s ní 
příliš dlouho nelétalo. Neupotřebitelné vrtule 
se nejčastěji používaly jako doplněk náhrob-
ních pomníků letců, kteří zahynuli při leteckém 
neštěstí, ale z pochopitelných důvodů se dávala 
přednost vrtulím kovovým, které lépe vzdorují 
času.
Kompletní dřevěná vrtule o průměru 2 660 mm 
by dnes měla značnou sběratelskou hodnotu, 
ale jakýsi nekompetentní barbar třetinu její 
délky uřízl, zřejmě proto, aby nezabírala tolik 
místa a mohla se postavit na podlahu. Je tedy 
možné, že si ji někdo už během okupace nebo 
o pár let později takhle upravil a umístil si ji do 
kanceláře, do klubovny nebo do dílny. Každo-
pádně dnes je k vidění v Muzeu města Dobříše, 
což třeba takové Letecké muzeum ve Kbelích 
tvrdit nemůže.

PhDr. Jan Michl, Ph.D.
Depozitář a archiv Muzea města Dobříše
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Zprávy z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce, 
konaného dne 13. 12. 2021
Zastupitelstvo obce schválilo:
– Rozpočet obce na rok 2022 jako přebytkový. 

Oproti zveřejněnému návrhu rozpočtu došlo 
ke změnám v hodnotách předpokládaných 
dotací a s tím souvisejících paragrafů a dále 
v položce 8124 úvěr;

– Střednědobý rozpočtový výhled obce na rok 
2023–2025;

– Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o míst-
ním poplatku za odkládání komunálního od-
padu z nemovité věci;

– Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stano-
vení obecního systému odpadového hospo-
dářství;

– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
s TJ Stará Huť, z. s., oddíl házená na rok 2022;

– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
s TJ Stará Huť, z. s., oddíl kopaná na rok 2022;

– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
s Místním kulturním střediskem Stará Huť na 
rok 2022;

– Rozpočtové opatření č. 11/2021;
– Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 835/31 

v k.ú. Stará Huť o výměře 44 m2;
– uzavření Smlouvy na sběr, přepravu a naklá-

dání s komunálními odpady včetně příloh č. 1 
a 2 mezi Obcí Stará Huť a společností Dokas 
Dobříš s. r. o.; 

– Smlouvu o zajišťování a financování doprav-
ní obslužnosti mezi Obcí Stará Huť a Stře-
dočeským krajem, zastoupeným organizací 
Integrovaná doprava středočeského kraje, 
příspěvková organizace; 

– Darovací smlouvy na finanční částku vždy 

ve výši 1 000 Kč u příležitosti narození dítěte 
mezi Obcí Stará Huť a rodiči;

– Termíny veřejných zasedání na rok 2022 tak-
to: 28. 2., 11. 4., 27. 6., 31. 10. a 12. 12;

Zastupitelstvo obce Stará Huť vzalo na vědomí: 
– Informaci o rozpočtových opatřeních č. 9 

a 10/2021 schválených radou obce Stará Huť;
– Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Stará Huť za rok 2021;

Zastupitelstvo obce Stará Huť pověřilo:
– místostarostku obce zajištěním přeúčtová-

ním hospodářského výsledku za rok 2021 
v  den schválení závěrečného účtu a účetní 
závěrky za rok 2021;

– Radu obce zpracováním závěrečného rozpoč-
tového opatření k 31. 12. 2021;

– Radu obce prováděním rozpočtových opatře-
ní v příjmové části v rozsahu do 2 000 000 Kč 
pro jednotlivé závazné ukazatele, tj. jednotli-
vé paragrafy nebo položky tř. 1.; ve výdajové 
části se stávající pověření nemění.

V diskusi starosta obce poděkoval všem zastu-
pitelům i občanům, kteří se podílejí na spolkové 
činnosti v obci, za spolupráci a jejich podíl na 
realizovaných akcích. 
Paní místostarostka poděkovala za obětavou 
práci panu starostovi, který svým nadstandard-
ním přístupem přispěl k úspěšnému dokončení 
obou náročných staveb.
Pan Šinágl a pan Březina vyjádřili dík za podporu 
obce sportovních oddílů.

Odpady – známky 
na popelnice
Ceny známek na popelnice:
Týdenní svoz 3 120 Kč
14 denní svoz 1 560 Kč
Měsíční svoz 720 Kč
Od letošního roku se ruší ostatní svozy – letní 
a sezonní.

Známky si můžete zakoupit od 3. 1. 2022 po 
dobu měsíce ledna v kanceláři obecního úřa-
du v úřední dny, tj. pondělí, středa v úřední 
době 7.30–11.30 a 12.30–17.00 hod. Platba 
je možná hotově nebo kartou.

Milí spoluobčané,
ani letos nebudeme moci v hodnocení roku 
uvádět běžné sportovní, kulturní a další spole-
čenské události. Ty byly všechny poznamenány 
více či méně covidovou situací. Přesto je ale 
několik věcí, které bych rád vyzdvihl.
Poměrně nabitý program připravil pro své ob-
čany v letošním roce Sbor pro občanské záleži-
tosti. Jakmile to podmínky dovolily, zorganizo-
val obřady vítání občánků pro celkem 21 dětí 
během pěti měsíců. K radosti rodičů se věnoval 
i dětem narozeným v loňském roce, pro které 
nemohl být z důvodu lockdownu obřad uspo-
řádán. Také obřad pro čerstvé šedesátníky byl 
věnován dvěma ročníkům. Děkuji za tuto ná-
ročnou, ale nesmírně prospěšnou činnost paní 
Lence Kubátové, Jindřišce Němcové, Jaroslavě 
Březinové, Jaroslavě Koudelkové, Anně Pecha-
nové, Marii Dvorské, Dagmar Majzelové, dále 
všem dětským účinkujícím z místní základní 
školy a v neposlední řadě panu Michalu Se-
mančíkovi a Vlaďce Vohralíkové.
Naši ochotníci, ale i členové divadelního krouž-
ku při ZŠ, sice pilně nacvičovali v průběhu roku, 
ale opět zasáhl covid se svými opatřeními. 
My můžeme sledovat alespoň záznam progra-
mu, který byl připraven k rozsvícení vánočního 
stromku, na webových a facebookových strán-

kách obce. Přesto velký dík všem, kdo se nene-
chali odradit stávající situací a v důvěře v lepší 
budoucnost se pilně připravují na své velké 
chvíle na jevišti.
Hasiči tradičně pořádali svou letní soutěž, která 
se mimořádně vydařila i výkony zúčastněných. 
Stejně tak velkou úspěšnost zaznamenaly naše 
oddíly na dalších soutěžích. Se všemi výsledky 
jste byli seznámeni v předchozích vydáních to-
hoto měsíčníku. Děkuji za veškerou činnost na-
šich hasičů, jejich pomoc při dalších obecních 
aktivitách.
Obrovský úspěch zaznamenaly naše házenkář-
ky v kategorii starších žákyň a obhájily svoje re-
publikové prvenství. Fotbalisté vás se svou čin-
ností a úspěchy seznámili v předešlém vydání.
Práce s dětmi je v rámci spolkové činnosti velice 
záslužná. Bez nároku na odměnu, s obrovskými 
nároky na čas a energii, se vedoucí, trenéři a dal-
ší členové jednotlivých spolků věnují dětem. 
Mnohdy za velké pomoci rodičů, která ale nedo-
káže kompenzovat velké nároky na tuto činnost.
Všem, kdo se jakkoli podílí na spolkové čin-
nosti v obci, patří velký dík jak můj osobní, tak 
všech zastupitelů naší obce.
V této náročné době si velký dík zaslouží paní 
učitelky a zaměstnankyně místní základní 

a mateřské školy. O náročnosti fungování staré 
školky se stavbou v těsné blízkosti, o stěhování 
v  průběhu školního roku, o přípravě a úklidu 
interiéru nové školky, o tom všem jsme již také 
psali. Věříme, že se veškeré úsilí, práce a ener-
gie zúročují v příjemném novém moderním 
prostředí. Jako u každé nové stavby se v prů-
běhu provozu objevují zádrhele, které se ale 
zatím daří rychle odstraňovat. Moc si přeji, aby 
se v nové školce a jídelně dětem, všem zaměst-
nancům i rodičům líbilo.
A tím se pomalu dostávám k investičním ak-
cím obce. Kromě školky jsme letos zkolaudo-
vali novou budovu kabin. Obě akce stály obec 
v průběhu dvou let celkem 62 mil. Kč. Zároveň 
obec dosud obdržela v rámci dotace z Integro-
vaného regionálního operačního programu 
celkovou částku 35,7 mil. Kč. K radosti všech 
jsme obdrželi informaci o schválení dotace 
z  Národní sportovní agentury na dotaci zmí-
něné stavby kabin ve výši 5,3 mil. Kč, kterou 
by obec mohla obdržet v příštím roce. I přes 
obrovskou finanční náročnost obou staveb si 
obec odnáší závazek v podobě úvěru ve výši 
pouhých 7 mil. Kč na dobu následujících 6 let. 

pokračování na straně 28

Tříkrálová sbírka
Stejně jako v loňském roce proběhne i letos v naší 
obci Tříkrálová sbírka. Jen bude opět bezkontakt-
ní. Přispívat můžete do pokladniček umístěných 
na obecním úřadě, v místním obchodě Koruna 
a také online, prostřednictvím webových stránek 
www.trikralovasbirka.cz.
Děkujeme za všechny příspěvky, které jsou ná-
sledně charitou poskytovány prostřednictvím 
svých poboček a dalších neziskových organizací 
těm nejpotřebnějším.
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Schválený rozpočet na rok 2022 – PŘÍJMY

Druh příjmu v tis. Kč v tis. Kč

Tř. 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daň z příjmů fyz. osob placená splátci 3500

Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky  150

Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 530

Daň z příjmů právnických osob 4400

Daň z přidané hodnoty 9400

Odvody za odnění půdy ze ZPF 2

Poplatek za komunální odpad 900

Poplatek ze psů 28

Poplatek za užívání veřejného prostranství 1

Poplatek ze vstupného 1

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 50

Správní poplatky 15

Daň z hazartních výher s vyjímkou dílčí daně
z technických her

20

Daň z nemovitosti 800

Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu 0

Neinv. přijaté transfery ze st. rozp. v rámci sou-
hr.dot. vztahů

290

Ostatní investiční transféry ze stát. rozpočtu 

Neinvestiční přijaté transféry od krajů 15

Ostatní investiční transféry ze stát. rozpočtu 
dotace NSA kabiny

5268,2

Investiční přijaté transféry od krajů  dotace 
komunikace

1500

 Celkem 26870,2

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 1200

Činnosti knihovnické 3

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 
(vstupné, šatna)

0

Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a je-
jich částí – KD

40

Příjmy z prodeje krátkodobého majetku a 
drob.dloud. majetku

10

Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a je-
jich částí 

463

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10

 Celkem 1726

Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 40

Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované 27

Pronájem pozemků 15

Příjmy z ostatních nemovitostí 10

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10

Příjmy z prodeje pozemků 50

Příjmy z prodeje ostatního hmotného 
dlouhodobého majetku

10

 Celkem 162

Příjmy z úroků 2

převody z rozpočtových účtů (ČNB ) 6768,2

převody z rozpočtových účtů  fond obnovy 
voda kanalizace

1200

 Celkem 7970,2

Celkové příjmy 36728,4

Schválený rozpočet na rok 2022 – VÝDAJE

druh výdajů – odůvodnění v tis. Kč v tis. Kč

Komunikace Nákup služeb, zimní údržba 950

Celkem 950

Provoz veřejné 
silniční dopravy

Výdaje na dopravní územní 
obslužnost 

101

Celkem 101

Odvádění a čiš-
tění odp. vod

Opravy (šachty) 330

Celkem 330

Škola, školka, 
družina

Příspěvky za žáky 10

Neinvest. přísp. zřízeným 
přísp. org.

1700

Opravy šatny u tělocvičny 400

Celkem 2110

Knihovna Celkem 68,3

Celkem 68,3

MKS Příspěvek MKS 33

Celkem 33

Kaplička
El. energie, opravy, 
udržování

8

Celkem 8

Nový směr Nový směr 50

Celkem 50

KD
Provozní náklady 415

Opravy 50

Celkem 465

SPOZ Celkem 79

Celkem 79

TJ
Materiál, provoz, transfery 
oddílům

265

Oslavy výročí, tribuna 458

Celkem 723

Bytové 
jednotky

Voda, elektřina 82

Nákup služeb, opravy 700

Celkem 782

Elektr. osv. Provoz, údržba 520

Celkem 520

Pohřebnictví Neinvestiční transfery obcím 10

Celkem 10

Odpadové 
hospodářství

Svoz komunálního odpadu, 
vel. kontejnery, kontejnery 
bioodpad 

1500

Celkem 1500

Péče o vzhled 
obcí a veřejná 
zeleň

Osobní náklady, vybavení, 
údržba, opravy

1724

Celkem 1724

Sociální služby
Pečovatelská služba, obecně 
prospěšné společnosti

52

Příspěvek klub důchodců 25

Celkem 77

Ochrana 
obyvatelstva

Nespecifikovatelné rezervy 1

Celkem 1
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Schválený rozpočet na rok 2022 – VÝDAJE

Hasiči Celkem 210

Celkem 210

Zastupitelé
Odměny členů zastupitel-
stev, obcí a krajů

1660

Celkem 1660

Místní správa

Platy zaměstnanců, ost. os. 
výdaje, povinné pojistné 

532

Nákup materiálu 260

Voda, plyn, elektřina, 
pohonné hmoty

208

Služby 424

Opravy a udržování 10

Cestovné, pohoštění, 
věcné dary

70,5

Neinvestiční transfery 
spolkům a obcím, příspě-
vek nezisk. org., příspěvek 
sdružení

121

Územní plán 88

Budovy, haly, stavby 1900

Nákup pozemků 200

Celkem 3813,5

Úroky z úvěru 169

Celkem 169

Převody vlastním fondům 7968,2

Celkem 7968,2

Platby daní a st. rozpočtu 0,1

Celkem 0,1

Celkové výdaje 23352,1

Splátka úvěru 1332

Milí spoluobčané,
pokračování ze strany 26
Dle našeho názoru to byl obrovský počin s minimálním fi nančním zatíže-
ním obce.
Další aktivitou, ke které jsme se rozhodli v průběhu roku, byla oprava povr-
chu účelových komunikací směrem k Budínku a dále zokruhování cesty ko-
lem obce do lokality Nad Strží spolu s opravou místní komunikace Pod Cho-
tobuší a křižovatky Malostranská. Na významnou část nákladů na tuto akci 
bychom měli obdržet dotaci ze Středočeského kraje z Fondu obnovy.
Dále jsme zajistili posílení tlaku vody pro lokalitu Nad Strží vybudováním 
tlakové stanice v ulici Malostranská v hodnotě téměř 1 mil. Kč.
Vážení spoluobčané, přeji nám všem do nového roku jen a jen zdraví. 
Všechno ostatní si můžeme zajistit sami.

Petr Dragoun, starosta

Blahopřání
Významného jubilea se v měsíci 
lednu dožívají paní Jarmila Kobí-
ková a  Marie Kšandová a pánové 
Štefan Drozd a Rudolf Němec. 

Srdečně blahopřejeme!

Poděkování
Srdečně děkuji obecnímu úřadu, 
SPOZ a Klubu důchodců ve Staré 
Huti za milé blahopřání a dárky 
k narozeninám.

Jana Jarešová

Zprávičky z mateřské 
školičky

Milí čtenáři,
v posledním prosincovém čísle tohoto roku huťská školka o sobě přináší 
zase pár psaných slov. 
Začátkem měsíce nás ve školce navštívilo opět divadlo, které za dětmi 
přijíždí vždy do školky. Tentokrát dorazilo Divadélko Dokola s tematickým 
představením Čert a Káča. Poté jsme se těšili na návštěvu Mikuláše, čerta 
a anděla. Bohužel nám ji však překazila nařízená karanténa, která mnoha 
dětem neumožnila zúčastnit se této očekávané a oblíbené tradice. Miku-
láš se svými pomocníky na děti z naší školky přesto nezapomněli a nadílku 
jim nechali v šatnách na oknech. Díky dále trvajícím různým covidovým 
opatřením jsme letos již podruhé přišli o možnost pořádat vánoční besíd-
ku pro rodiče, babičky, dědečky ve školce, nicméně s dětmi nezahálíme, 
a  alespoň natáčíme průběžně mnohé scénky, říkanky, písničky a námě-
tové hry. Tyto jedinečné záběry pak rodiče dostanou od svých dětí jako 
dáreček pod stromeček, takové malé vánoční video.
Jako každý rok k nám přijede i letos pan fotograf a nafotí s dětmi krásné 
vánočně laděné fotky. Děti tak mají památku na svá školková léta.
V adventním  čase si užíváme vánoční atmosféru. Napadl nám první sníh, 
a tak jsme mohli využít bobování na větším kopci naší nové zahrady. Zpí-
váme s dětmi koledy, plníme a připomínáme si tradiční české vánoční zvy-
ky, pečeme ve třídách vánoční cukroví, zdobíme si stromeček. Nástěnky 
v šatnách krášlí překrásné dětské výrobky s vánoční tematikou. Při tvorbě 
těchto výtvarných a pracovních činností si děti výborně zdokonalují jem-
nou motoriku, která je pro ně nepostradatelná. Kreativní aktivity patří ve 
školce mezi nejoblíbenější, a také mezi zklidňující činnosti. Děti ve všech 
třídách se díky rozmanité nabídce výchovně vzdělávacích činností krás-
ně zdokonalují, vzájemně se blíže poznávají, zjišťují, jak nejlépe pracovat 
samy se sebou. Děti jsou opravdu šikovné, snaživé, rychle se učí, za což 
mají od nás velikou pochvalu. Poděkování posíláme také všem rodičům 
našich dětiček za jejich spolupráci, vstřícnost a trpělivost v této nelehké 
covidové době.
Dne 17. 12. 2021 k nám do školky zavítá Ježíšek. Jsme zvědaví, copak letos 
najdeme pod stromečkem za nadílku?  To Vám prozradíme v dalším čísle 
Dobříšských listů.
Za celý kolektiv naší školky ve Staré Huti Vám všem, milí čtenáři tohoto 
měsíčníku, přejeme krásné a poklidné prožití svátků vánočních a v novém 
roce brzy na shledanou.

Kolektiv zaměstnanců MŠ

Postrádáte nějaké informace ve zpravodaji 
Nový směr? Kontaktujte nás.

Obec Stará Huť, Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť 
tel.: 318 522 269, www.starahut.eu
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Zprávy ze základní školy 
Milí čtenáři,
máme tu konec roku 2021, kte-
rý byl všelijaký – dobrý i špatný, 
veselý i smutný, a tak už to v ži-
votě bývá.

Měsíc prosinec se nese v duchu vánoc a zvláště 
děti se moc těší na Ježíška. V pondělí 6. prosince 
2021 žáci pátého ročníku připravili netradičního 
Mikuláše. Natočili video, které pak shlédli všich-
ni žáci ve třídách a nechyběly tradiční mikuláš-
ské balíčky.
8. a 9. prosince 2021 nám předvánoční čas přišel 
zpříjemnit dobříšský sklář pan Svoboda. Předve-
dl své umění a žáci si mohli zkusit vyfouknout 
skleněnou kouli, kterou si pověsí doma na stro-
meček.
21. prosince 2021 jsme si připravili Vánoční po-
sezení u stromečku ve třídách a samozřejmě ne-

smělo chybět cukroví a hlavně dárky. Slavnostní 
atmosféra vládla po celé škole. Den po té žáci 
jeli do kina v Příbrami, kde shlédli rodinný fi lm 
„Myši patří do nebe“. Zakončení letošního roku 
proběhlo slavnostně i ve školní jídelně, kde nám 
paní kuchařky připravily jak jinak než bramboro-
vý salát s řízkem.

Dana Kunrtová

My přejeme Vám do nového roku
ať štěstí Vás provází na každém kroku.

A radosti plné rance,
také kapku tolerance.

Hlavně pevné zdravíčko
a v dušičce sluníčko...

Přejí žáci a zaměstnanci školy Stará Huť

Vzpomínky lidového muzikanta
Závěr
Dobříšskou dechovku po panu Vitáskovi řídil 
pan František Šedivý, zde působil i výborný 
trumpetista Václav Hrabák, který po vojně hrál 
s Janem Melicharem, tehdy to již byla kape-
la „MERKURY 7“. Tato dechovka hrála hodně 
v průvodu ve Staré Huti, na 1. máje a na poklá-
dání věnců padlým, dále i na maškarním prů-
vodu. V této kapele hostoval i můj otec. Jednou 
na 1. máje zašli muzikanti, ale i občané z prů-
vodu do hostince v KD. Odkud pak otec a pan 
Gustav Mužík přišli k nám, kde hráli na zahradě 
na dva trombony. Pak jel otec domů autobu-
sem a než nastoupil, hráli šoférskou.
Také bývalý bubeník mého otce, pan Bláha, 
založil kapelu pod zřizovatelem Svaz chova-
telů Stará Huť, veřejnosti známé jako „Chlup 
a  brko“. Já je pak zastihl ve složení Jirka Ma-
šek, Karel Tesárek, Toník Tikovský, František 
Šťastný, František Bláha. V tomto složení hráli 
na svatbě obou mých dětí, a také hrávali na 
akcích 1. máje, kde jsem střídal pana Bláhu. 
Po  nástupu diskoték mnoho těchto malých 
souborů zaniklo. Při ZUŠ Dobříš však vznikl 
malý dechový soubor pod vedením pánů uči-
telů Pavla Růžičky a Karla Čiháka. Ovšem i oni 
si utvořili taneční skupiny, hrají dodnes. Karel 
Čihák má kapelu „DYNAMIC“, Pavel Růžička 

hraje v kapele „FORTE“. Dále vznikla kapela bý-
valého kytaristy z „MERKURY“ p. Josefa Kudrny. 
Já jsem v této době chodil hrát s panem Jose-
fem Bedřichem na akce od jeho prodejny, na-
příklad jejich schůze, různé zájezdy. Od mých 
šedesátin jsme se doplnili o Karla Tesárka, tedy 
ve složení harmonika, saxofon, buben. A pro-
tože jsem ještě hrál s partou Jiřího Maška a po 
jeho úmrtí chyběla harmonika, začal s námi 
chodit pan Josef Bedřich, a také nám vypomá-
hal pan František Šťastný. Stále vzpomínám na 
Karla Tesárka na jeho optimismus, jen vyšel ze 
vrátek, už si pozpěvoval a to i v autě při cestě 
domů a tak jsem nikdy nezaspal, cesta dobře 
ubíhala.

Ve Staré Huti při Klubu důchodců vznikla kape-
la ve složení: Tesárek Karel – tenor saxofon, Ko-
cour Eda – altka, Libický Josef – buben, Vávra 
Josef – harmonika. Protože nám někteří odešli 
do muzikantského nebe, dále pak hráli Jan Žá-
ček, Jiří Mašek, Toník Tikovský, František Šťast-
ný, Bedřich Josef, Jiří Hora, Miroslav Dragoun, 
Jiří Zlatohlávek.
Hráli jsme důchodcům na pouti v prodejně, na 
vepřových hodech, a také na pouti u kapličky 
ve Staré Huti. Dále na Dobříši hrála skupina 
pana Vodičky, vím, že hráli v KD na odpoled-
ních tancích.
Za pomoci učitelů v Lipkách na Dobříši, hlavně 
za přispění p. Rudolfa Sojky, byla utvořena ka-
pela „UJDE TO“. Hráči: p. Pechan Ota, R. Němec, 
Petr Holý, Mirek Kučera. Noty jim zaranžoval 
Ivan Semančík. Vždycky děti pana Pechana 
říkaly: „Zahrajte a za chvíli je tu pan Libický 
s bubnem“. Jeden čas tomu tak opravdu bylo.
Z tohoto mého malého vzpomínání je vidět, 
jaké zanechaly kapely z Knína, Staré Huti, Dob-
říše a jejich okolí, stopy lidového muzikantství. 
Což by bez lásky k této hudbě a  osobního na-
sazení nešlo. A to právě dnes, v době, kdy na-
stoupila elektronika a víc se naslouchá velké-
mu množství zahraničních žánrů, než lidovému 
tónu. Tito muzikanti hrají srdcem, a jak říkával 
můj kamarád Karel Tesárek ze Staré Huti: „S lás-
kou se nehledí na velký honorář“. Možná, že 
toto vyprávění není úplné, a tak mi jistě pro-
minou kapelníci, hudebníci, že jsem někoho 
zapomněl jmenovat, s kým jsem hrával. Je to 
moje vzpomínka na tento region a přál bych si, 
aby lidová písnička přetrvala. Je to možné, ne-
boť vím, že na diskotékách, festivalech si mladí 
lidovou písničku zazpívají. Vede mne k  tomu-
to poznání jedna příhoda. Jednou jsme hráli 
na Silvestra v  Kytíně. Přišli k nám chlapci, zda 
bychom jeli hrát do Prahy. Tehdy kapelník Jirka 
řekl, proč ne, a tak jsme jeli hrát do Prahy na 
Ořechovku. Když jsme tam přijeli a viděl jsem 
plný sál mladých kolem 30 let a ještě méně, po-
vídám tenoristovi Karlovi: „Co budeme hrát?“ 
Dostal jsem odpověď –  „Jako vždy“. Posléze 
jsem byl udiven, chodili si objednávat písničky 
jako: Já jsem malý mysliveček, Malý hošík čer-
novlasý apod. Když jsme končili, měli jsme vel-
ký aplaus, udělali špalír a loučili se s námi jako 
s celebritami. Ptal jsem se, zda se jim to tak líbi-
lo, odpověď zněla: určitě, tento žánr už v Praze 
málo kdo hraje. Mám velkou radost, když na 
májových oslavách hraje ZUŠ, kde je hodně 
mladých saxofonistů, trumpetistů a  jiných ná-
strojů. Obdivuji mladého bubeníka Martina 
Duška, který hraje jak v dechovce, tak i se swing 
bandem. Také jsem v televizi zaslechl relaci 
o  působení hudební školy „LA ŠKOLA“, kde se 
vyučuje bez elektroniky na nástroje smyčcové, 
bicí, žesťové. Učitel z této školy říkal –  chce 
to, aby rodiče sundali housle, na které se uči-
li nebo po dědovi a hráli na ně před dítětem 
a i mu je půjčili. Dítě tak se lépe s tímto hraním 
a  nástrojem seznámí a může jej to zaujmout, 
dále třeba na bubínek dítě nechat vyklepávat 
různé zvuky, třeba jak padají kapky deště do 
rytmu a podobně. I to je příklad, jak probudit 
mládí k lásce k lidové písničce.
Toto je malé vzpomínání jak jsem prožil život 
v tomto muzikantství a jak se měnili hráči v ji-
ných kapelách. Jinak vždycky jsem říkal, kdyby 
se sjeli všichni, s nimiž jsem hrál, kamarádil, tak 
by se na zahradu nevešli.

Josef Libický

Kapela Žakéři

Kapela Ujde to



ZŠ a MŠ Obořiště, okres Příbram
hledá na částečný úvazek

kvalikovanou 
učitelku 

pro 1. stupeň.
Nástup možný ihned.

Nabídky zasílejte na: 
skola.oboriste@seznam.cz

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

Nabízíme dobré pracovní ohodnocení.

HLEDÁME 
ŘIDIČE SKUPINY C 

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

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

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 1/2022 vychází 3. ledna 2022.

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

COFFEE NOW s. r. o., Pražská 1808, Dobříš

telefon: 603 274 986



           

NABÍZÍME: práci s vysokou odbornou úrovní a dlouholetou 
tradicí v oblasti rehabilitace; podpora odborného růstu 
a dalšího vzdělávání; platové ohodnocení dle vzdělání a délky 
praxe; možnost práce s robotickými přístroji; možnost 
výhodného ubytování pro zaměstnance; 5 týdnů dovolené; 
příspěvek na stravování; závodní stravování v rámci vlastního 
stravovacího zařízení; bezplatné využití sportovního areálu; 
možnost využití podnikové rekreace a další benety.

FYZIOTERAPEUT 
VŠEOBECNÁ SESTRA/MASÉR
NUTRIČNÍ TERAPEUT

Bližší informace: na personálním oddělení
anna.matejckova@vlrz.cz 
nebo na tel. čísle: 727 899 392

POŽADUJEME: odbornou způsobilost k výkonu povolání 
fyzioterapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb.; spolehlivost; 
morální a občanská bezúhonnost; schopnost týmové 
spolupráce; vhodné i pro absolventy bez praxe.

VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV SLAPY NAD VLTAVOU
Nabízí volná pracovní místa na pozice

Termín nástupu: ihned



samolepy, plakáty
reklamní cedule, bannery
grafika na dopravní prostøedky 
výlohy a okenní grafika
firemní štíty, reklamní stojany

velkoplošný 
a digitální tisk

malonákladový tisk

øezaná grafika

námìstí Komenského 454
263 01 Dobøíš

telefon: 318 521 006

www.cdstudio.cz

samolepy, plakáty
reklamní cedule, bannery
grafika na dopravní prostøedky 
výlohy a okenní grafika
firemní štíty, reklamní stojany

námìstí Komenského 454
263 01 Dobøíš

telefon: 604 200 380

www.cdstudio.cz

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



Do  naší malebné hospůdky

hledáme nového kolegu 

na  pozici: 

KUCHAŘ - KUCHAŘKA

Slušné jednání, platové podmínky  

a  zázemí v  rodinném podniku.

VOLEJTE: 604  258  524

Rozvoz poledního a  odpoledního menu zdarma.

VOLEJTE NA TELEFON: 737 804 599 • menu najdete na:

www.starabarka.cz • facebook Hospůdka Stará BÁRKA




