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Uprchlíci na Dobříši

Kdo z nás si dokázal před pár týdny představit, 
že v Evropě bude letos válka. Jen co skončil 
covid, je zde jiná situace, která vedla k opětov-
nému vyhlášení nouzového stavu. Konflikt vy-
volal obrovskou vlnu uprchlíků, někteří často za 
dramatických okolností doputovali i do našeho 

města. Na prvním jednání po vypuknutí kon-
fliktu dne 1. 3. 2022 odhlasovali radní Dobříše 
jednohlasně usnesení: Rada města odsuzuje 
rozhodně agresi a vojenskou invazi Ruské fe-
derace vůči Ukrajině, vyjadřuje plnou solidaritu 
ukrajinskému lidu a vyzývá obyvatele města, 
aby se v rámci svých možností připojili k přímé, 
finanční i symbolické podpoře Ukrajiny a  je-
jích občanů. Zároveň byla spuštěna sbírka na 
pomoc Ukrajině. V budově městského úřadu, 
knihovně a infocentru byly umístěny kasičky. 
V současné době jsou všechny městské byty 
obsazeny. V  průběhu dubna bude dokončena 
rekonstrukce ubytovny na Větrníku, kam by 
mohlo být umístěno několik ukrajinských ro-
din. Na konci března bylo v Dobříši ubytováno 
118  osob, z toho 34 dětí. Všichni tito uprchlíci 
našli ubytování v soukromí. Další Dobříšáci při-
spěli penězi nebo potřebnými věcmi, pomáhají 
s výukou češtiny, zapojili se do organizace vol-
nočasových aktivit, nabídli Ukrajinkám práci. 
V průběhu března již první ukrajinské děti začaly 
chodit do škol v Dobříši. Rozbíhají se dětské sku-
piny pro předškoláky a spousta dalších aktivit. 
Všem, kteří jste se do pomoci zapojili, ze srdce 
děkuji. V případě, že máte zájem dále přispět 

ať už poskytnutím ubytování, nebo potřebných 
věcí či nabídkou pracovního místa, kontaktujte 
prosím paní místostarostku Mášovou (masova@
mestodobris.cz). Pokud bude konflikt pokračo-
vat, budou i do ČR proudit další uprchlíci. Snad 
to nebude nutné, ale pro vážné krizové situace 
počítáme v Dobříši i s využitím sportovní haly. 
Probíhající válka i nám ukazuje, že jsou mno-
hem důležitější věci, než kterým běžně věnu-
jeme svou pozornost. Přesto se život ve městě 
nezastavuje. Pokračují městské stavby. V rámci 
rekonstrukce náměstí Komenského vznikají 
v ulici Za Poštou nová parkovací místa, finišuje 
rekonstrukce ubytovny na Větrníku i dodělávky 
na Pražské ul. V dubnu bude obnoven provoz 
na uzavřeném mostu přes Pilský potok. Kraj-
ská správa a údržba silnic zde zajistí provizorně 
most, tak aby po něm mohla jezdit osobní i ná-
kladní doprava do jara příštího roku, na kdy je 
plánováno zahájení celkové opravy. V březnu 
proběhl tradiční masopustní průvod i karneval 
na ledě, rozbíhají se koncerty, výstavy. Také na 
duben je v plánu řada zajímavých akcí. Těším se, 
že se na nich potkáme. 
Sláva Ukrajině!

Pavel Svoboda, starosta

Dobříš stojí za Ukrajinou
Doslova jako blesk zasáhla dne 24. února 2022 
celý svět zpráva o válce na Ukrajině. Ruská fede-
race zahájila vojenský útok na svrchované území 
Ukrajiny, a přestože celý svět věděl o reálné hroz-
bě vojenského konfliktu, asi všichni do poslední 
chvíle doufali, že nic podobného se v  dnešním 
civilizovaném světě nemůže stát. Jak ale vidíme, 
stát se dnes může vše. Tento den se tak nesma-
zatelným písmem zapsal do novodobé historie, 
ovšem jak a co vše tato situace nám všem přine-
se, můžeme dnes jen těžko předvídat…
V reakci na nečekané události vyjádřila Česká re-
publika stejně jako okolní státy a potažmo celý 
svět Ukrajině a jejímu prezidentovi okamžitou 
podporu. Vláda ČR, rady krajů, zastupitelstva 
obcí, ale i další stovky organizací a tisíce lidí 
včetně známých osobností veřejně odsoudi-
li tento zcela nepřijatelný akt agrese, který je 
v rozporu s mezinárodním právem, a vyjádřili pl-
nou podporu a solidaritu Ukrajině a jejímu lidu. 
Téměř okamžitě opět zasáhla celou naši zemi 
obrovská vlna solidarity. Díky charitativním ak-
cím, veřejným sbírkám, benefičním koncertům 
a další řadě jiné pomoci byly jen u nás vybrány 
milionové finanční částky na pomoc Ukrajině 
a  jejím obyvatelům, shromážděny tuny mate-
riální pomoci a zmobilizováno tisíce lidí. V ná-
sledujících dnech pak právě naše země s ote-
vřenou náručí začala přijímat válečné uprchlíky, 
mezi kterými byly v první řadě maminky s dětmi 
a staří lidé. A do aktivní pomoci se zapojilo i naše 
město…
Vedení města Dobříše reagovalo na válečný 
konflikt na Ukrajině okamžitě. Kromě materiál-
ní a finanční pomoci jsme také u nás přivítali již 
téměř stovku žen s dětmi a za nedocenitelné 
pomoci neziskových organizací jim poskytli 
bezpečné zázemí. 

Více už k nově vzniklé situaci popisuje mís-
tostarostka Dagmar Mášová, která za vedení 
města koordinovala veškerou činnost a v ne-

poslední řadě pomohla přímo v terénu a kon-
krétním lidem.

Vážení a milí sousedé, 
za poslední měsíc se změnil svět, minimálně Ev-
ropa. Nedaleko nás začala 24. února 2022 vál-
ka, byla napadena Ukrajina, samostatná země. 
Ruská invaze a prohloubení válečného konfliktu 
na  Ukrajině daly do pohybu miliony uprchlíku. 
Lidí, kteří stejně jako my žili v rámci svých možnos-
tí své vlastní příběhy, ve kterých byla láska, děti, 
rodiče, prarodiče, přátelé, kamarádi, spolužáci, 
škola, práce, telefony, domy, byty, auta, zájmy, 
koníčky, radosti i starosti všedního dne. To vše 
během mžiku zmizelo. Změnilo se. Život vzhůru 
nohama. Úprk, boj o záchranu života! K dnešnímu 
dni máme v Dobříši ubytováno 118 osob, z toho 
34 dětí ukrajinských uprchlíků. 
Děkuji všem, kteří jsou zapojeni do pomoci. Dík 
patří všem, kteří neváhali ihned po vypuknutí 
konfliktu vyrazit s plně naloženým autem různé 
materiální pomoci na ukrajinské hranice a zpátky 
se vraceli s ženami a dětmi prchajícími před válkou 
a dokázali se několikrát otočit. Děkuji vám všem, 

kteří finančně podporujete různé nadace. Obrov-
ský dík patří všem organizátorům materiálních 
sbírek, které ve městě probíhaly. Díky patří orga-
nizátorům koncertu a vystupujícím muzikantům. 
Díky všem neziskovým organizacím, které distri-
buují pomoc. Díky vám všem, kteří organizujete 
neformální setkání a programy pro děti. Díky pře-
kladatelce, která reaguje obratem. 
Nikoho zcela záměrně nejmenuji, protože vás je 
opravdu hodně a nerada bych kohokoli opomněla 
– velmi důležití jste všichni. Děkuji, že jsem měla 
příležitost seznámit se s tolika skvělými a akčními 
lidmi z Dobříše. V neposlední řadě chci opravdu 
z celého srdce poděkovat všem, kteří jste poskytli, 
zajistili ubytování přímo ve svém domě, bytě. 
Moje motto „Ukázaná platí, kecy nemaj cenu“ fun-
guje.
Jsem v úzkém kontaktu s ženami, které utekly 
z bombardovaného Charkova. Jsou to hrdinky, 
neuvěřitelně statečné ženy, které dovedly své 
děti z Charkova na Dobříš. Byly na cestě několik 
dní, každá skupina postupovala jinou trasou, vše 
bylo vázané na vlaky, ale na štěstí se jim do na-
plněného vlaku na nádraží podařilo nastoupit.  
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Ukrajina a já aneb Proč znát největší stát v Evropě
Naše rodina vždy udržovala styky s několika 
ukrajinskými přáteli, vesměs perzekvovanými 
komunistickým režimem. Především za pří-

slušnost k řeckokatolické církvi a vědomí toho, 
že  jsou Ukrajinci. Ale moje cesta k současné 
ukrajinské literatuře a kultuře vedla částečně 
přes oceán.
Ukrajinci se jako Ukrajinci cítit neměli a nesmě-
li, jak carský režim, tak bolševický teror je cíle-
ně a brutálně rusifikoval, chtěl z nich mít lehce 
ovladatelného, šedého, nemyslícího sovětské-
ho (v současné době ruského) „člověka“. Proto 
z  Ukrajiny vždy odcházelo velké množství lidí 
do  emigrace, za lepším, ale hlavně důstojným 
životem. A nejvíc jich kdysi odešlo do zámoří.
Tam se naše rodina ocitla na začátku 90. let. 
A v malém univerzitním městečku – kdo by to 
čekal – fungovala i malá řeckokatolická farnost, 
kterou jsme často navštěvovali, účastnili se bo-
hoslužeb a získali mezi potomky Ukrajinců vel-
ké množství přátel. Nikdo žádný slovanský jazyk 
už neuměl, ale identitu si díky náboženství a tra-
dicím nesli a nesou dál. 
Mě lákalo byzantské umění, stará Kyjevská Rus, 
ale obor u nás takový neexistoval. Po návratu 

domů jsem si tedy vybrala jazykové obory: ukra-
jinštinu a novořečtinu. A nakonec jsem zůstala 
u ukrajinštiny, protože mě dějiny, kultura a lidé 
Ukrajiny fascinovali a nikdy fascinovat nepřesta-
nou. V Evropě snad neexistuje národ, který by 
s hlavou vztyčenou vydržel tak strašlivá dějinná 
kataklyzmata a nedal se. Přes všechna ubíjení, 
zákazy, okupace, umělé hladomory, gulagy, vy-
hnanství, neustálou masírku ruské propagandy. 
A ukrajinská literatura nám odhaluje, jak čelit 
invazi kremelských politických technologií, roz-
šiřování nesmyslů a podvracení naší důvěry ve 
zdravý rozum a lidské hodnoty, jak rozlišovat 
mezi pravdou a lží, jak se nenechat převálcovat.
Asi proto tedy místo studia ikon a fresek pře-
kládám ukrajinskou literaturu, která vážně stojí 
za  to, abychom ji znali. Navíc, Ukrajinci mají 
velmi podobný smysl pro humor jako my a ja-
zykově i  mentálně si můžeme dobře rozumět. 
Ukrajinci nejsou Rusové!

Rita Lyons Kindlerová

Jejich příběhy jsou těžké, o některých zážitcích 
myslím nebudou mluvit dlouho. Nebudu sdílet po-
drobnosti, jen střípky.
Když jsem se ptala Vity, proč s sebou nemají tep-
lé oblečení, řekla mi, že měly sbalené zavazadlo 
a doklady jen do sklepa, kde se ukrývaly při bom-
bardování Charkova. Nikam odjíždět nechtěly, 
Vita nechtěla opustit svůj nový dům. S dcerou 
Mášou a jejími dětmi opouštěla Charkov narychlo. 
Táňa přijela se čtyřmi dětmi, 3 plnoleté dcery 
a  malý syn. Vyzvedávali jsme je na hlavním ná-
draží v Praze. Vlak měl dvě hodiny zpoždění a my 
jsme seděli v krásné, útulné kavárně a v teple jsme 
na ně čekali. Myslím, že nikdy nezapomenu na 
výrazy v očích žen a dětí, které všechny kolem nás 
prošly. Táňu s dětmi jsme bohužel neměli kde uby-
tovat, tak jsme zamluvili apartmán u Tří statkářů. 
Děkuji touto cestou panu majiteli, který poskytl 
apartmán zdarma. Olena ujela s manželem, dce-
rou a pejskem autem. Jejich cestu a příběh ještě 
neznám. A na cestě jsou další matky s dětmi, staří 
lidé i muži, kteří nemohou nastoupit na frontu.  
Každý z nich má svůj vlastní velký příběh.
Přijely ženy s dětmi a dorazilo i několik mužů, kteří 
z různých důvodů nemají brannou povinnost. Tito 
lidé u nás zřejmě minimálně dočasně neseženou 
kvalifikovanou práci ve svém oboru, kvůli jazy-
kové bariéře. Většina ale pracovat chce a vezme 
jakoukoli práci, aby tady nebyli zcela závislí na po-
moci druhých. Zvláště ukrajinské ženy jsou nejen 
pracovité a silné, ale i velmi hrdé. 
To, že jsou velmi drahé pohonné hmoty, asi přeži-
jeme. Že to teď bude i u nás v Čechách náročné, 
o tom není pochyb. Prosím, buďme dál tolerantní, 

pomáhejme, nezáviďme, že někdo něco dosta-
ne za cenu, kterou nikdo z nás nechce obětovat. 
Opravdu se máme dobře, važme si toho. Prosím, 
zachovejme si slušnost, ohleduplnost nejen k no-
vým sousedům, ale i mezi námi, co se známe dlou-
ho, buďme dál solidární.
Jako matka si nejvíce ze všeho přeji MÍR.

Dáša Mášová

Prchání před válkou na Ukrajině 
až k nám na Dobříš

Jmenuji se Taťána…
Narodila jsem se, žila a pracovala jako učitelka 
v Charkově. Jsem matkou čtyř dětí: Varvary, Anny, 
Anastasie a Tichona.
Když začala válka, zůstali jsme v Charkově, 
i  když bylo město bombardováno, schovali 
jsme se ve sklepě. Uvědomili jsme si ale, že tohle 
všechno bude pokračovat ještě dlouho, proto-
že Ukrajinci drželi linii. Rozhodli jsme se proto 
s manželem opustit Charkov a vzít děti pryč. 
Manžel samozřejmě zůstal v Charkově, protože 
u nás už to tak je, že je povinnost mužů chránit 
své rodné město.
Cesta byla velmi obtížná… Jeli jsme ve vlaku 
přeplněném lidmi, dětmi. V naprosté tmě jsme 
ale naštěstí za mnoho dní dojeli až na hranici. 
Jelijsme a nevěděli kam, důležité bylo jen, aby-
chom se dostali pryč od výbuchů a ostřelování. 
Díky nabídce pomoci dnes už našich přátel z ČR, 
Petra a Dáši, jsme vše zvládli. Přijali nás jako pří-
buzné. 

Jak říká přísloví: „Neměj sto rublů, ale měj sto přá-
tel!“ Vaši lidé jsou velmi pohostinní a co vím, tak 
každému pomohli. Jen těžko vyjádřím vděčnost, 
jakou všichni cítíme.
Jsem vděčná, že jsme s dětmi v bezpečí, nicméně 
věřte, že moje srdce je tam s nimi a pocity, které 
zažívám, jsou nepopsatelné. Můj manžel zůstal na 
Ukrajině, rodiče, sestra a dítě také. Nyní už se odtam-
tud nemohou dostat, jelikož jsou pod palbou raket 
a leteckých útoků. Bojím se o budoucnost svých blíz-
kých na Ukrajině, svých dětí, naší společné. Stále ale 
věřím, že do naší země zavítá mír a všichni společně 
přebudujeme svá města, vysadíme a vypěstujeme 
znovu kvetoucí zahrady, budeme rodit a vychová-
vat laskavé, pevné, krásné a talentované děti.

Jmenuji se Marie Zacharčenko…
Přicházím do vašeho města z Charkova se svou 
matkou a mými dětmi. Také naše cesta byla velmi 
obtížná… Utíkali jsme doslova pod raketami. 
Před válkou jsem pracovala jako vizážistka, pak 
ale přišlo, co přišlo, a ze dne na den jsem neměla 
nejen práci, ale vlastně nic. Osm dní jsme žili ve 
válce a rakety slyšeli blíž a blíž, výbuchy bomb síli-
ly a my neměli ani peníze, ani jídlo. Uvědomili jsme 
si, že pokud neutečeme, zemřeme. 
Velmi si vážíme práce celé České republiky a lidí, 
kteří tady žijí a kteří nám Ukrajincům pomáhají. 
Děkujeme za vaši laskavost, štědrost a přijetí, ale 
musím říct, že my chceme nejvíce opět zpátky 
domů. I když dnes máme kde být a máme jídlo, 
nevíme, co bude zítra…

Kde hledat více informací  
k aktuální situaci?

Město Dobříš vydává aktuální informace týkají-
cí se současné situace na webových stránkách 
města a na svém facebookovém profilu. Veškeré 
důležité informace jsou zde ve většině dostup-
né dvojjazyčně, aby i naši ukrajinští spoluobča-
né měli možnost být alespoň v rámci možností 
v obraze. 
Informační letáky distribuuje také Středočes-
ký kraj přes své webové stránky, sociální sítě 
a média. 

Zpracovala DH
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Vedení města Dobříš navrhuje přejmenovat ulici  
Plk. B. Petroviče
Radní města Dobříše předloží na dubnovém 
zasedání zastupitelů návrh na přejmenování 
jedné z hlavních ulic v centru našeho města. 
Změna názvu ulice se týká ulice Plk. B. Petrovi-
če navazující na ulici Hostomickou a vedoucí až 
k hlavnímu Mírovému náměstí v centru města. 
Návrh na přejmenování ulice Plk. B. Petroviče 
radním předložil starosta města Pavel Svoboda 
na podnět občana města Dobříš pana Miroslava 
Folbera. 
Rada města Dobříše tak projednala návrh na 
přejmenování ulice Plk. B. Petroviče na původní 
označení ul. Hostomická (v úseku od kruhové-
ho objezdu po křižovatku s ul. Čs. armády) a na 
nové označení ul. Oličova (v úseku od Mírového 
náměstí po kruhový objezd) a rozhodla se tento 
návrh předat k projednání zastupitelstvu města 
s doporučením toto přejmenování schválit.

„Důvodem návrhu přejmenování ulice Plk. B. Pe-
troviče je problematická role příslušníka so-
větské tajné služby NKVD Jakova Alexejeviče 
Kozlova, který na sklonku 2. světové války 
vystupoval v Dobříši pod krycím jménem 
Bogdan Petrovič Bogun a po kterém byla po 
válce část původně Hostomické ulice pojme-
nována,“ upřesnil důvod přejmenování jedné 
z hlavních ulic města starosta. 

S přejmenováním jedné z hlavních ulic souhla-
sí také zástupci z řad odborníků a historiků. 
Podporu ve změně názvu ulice Plk. B. Petroviče 
starostovi vyslovil například ředitel nakladatel-
ství Academia pan Jiří Padevět: „S přejmenová-
ním ulice souhlasím, veřejnost by si měla konečně 
uvědomit, že v roce 1945 jsme byli ,osvobozeni´ 
odnacismu stejně totalitním státem, jako bylo Ně-
mecko, ne-li horším.“ Historik a správce Depozi-
táře a archivu Muzea města Dobříše PhDr. Jan 
Mich, Ph.D., dokonce poukazuje na zvláštní 
okolnosti současného pojmenování této ulice: 
„Můj osobní názor je takový, že ulice pojmenovaná 
po nikdy neexistujícím plukovníkovi Petrovičovi ne-
projevuje vděk vůči konkrétnímu člověku, ale spíše 
k pouhé vysněné legendě.“ 

Pokud by zastupitelé města Dobříše návrh na 
přejmenování ulice schválili, změna adresy se 
dotkne celkem 64 domů a 295 osob.

Kdo byl Plk. B. Petrovič? 
J. A. Kozlov byl od roku 1932 aktivní v orgánech 
sovětské tajné policie NKVD. V roce 1938 obdr-
žel vyznamenání sovětského Ministerstva vnitra 
„Čestný pracovník VČK-GPU“. Zkratka VČK-GPU 
znamená Všeruská mimořádná komise pro boj 
s  kontrarevolucí a sabotáží (tzv. Čeka) – Státní 
politická správa. Jako agent v utajení velel plu-
kovník Bogun partyzánskému oddílu vysazené-
mu v noci na 26. 3. 1945 u Dobříše. 

Podle historika PhDr. Pavla Žáčka byla jejich 
hlavním úkolem byla „likvidace protibolševic-
ké opozice a vytváření rozsáhlých agenturních 
sítí pro poválečné využití“. Primárním úkolem 
skupiny nebyl boj proti nacistům a pomoc čes-
kému obyvatelstvu, jak dokládají i vyjádření 
historiků.

Proč bychom měli mít v Dobříši Oličovu ulici?
Profesor Miroslav Olič (*1923 Zbraslav, 2011 
Dobříš) působil od roku 1953 na jedenáctileté 
škole v Dobříši jako učitel. V letech 1966–1984 
byl ředitelem dobříšského gymnázia. Profesor 
Olič byl vůdčí osobností a autoritou nejen pro 
studenty, ale i pro pedagogy a široké okolí. 

V roce 2008 mu byla udělena Cena města Dobří-
še za celoživotní přínos v oblasti kultury a vzdě-
lávání.

Změna názvu ulice Plk. B. Petroviče se dotkne 
295 obyvatel, kteří zde mají svůj trvalý pobyt. 
Tito občané budou muset navštívit městský 
úřad pro výměnu občanských průkazů. Výměna 
OP je zdarma. Rovněž se změna týká registru vo-
zidel. Obyvatelé této ulice budou muset učinit 
změnu v dokladech k vozidlu, kde je vyznačena 
adresa majitele a provozovatele vozidla. Jedná 
se však pouze o občana, který je vlastníkem 
nebo provozovatelem motorového vozidla. 
V  cestovních pasech adresa trvalého pobytu 
uvedena není, změna se pasů netýká, rovněž ani 
řidičských průkazů.

Zpracovala DH

Zastupitelé budou znovu rozhodovat, zda umožní referendum o zástavbě 
okolní krajiny
Na únorovém zastupitelstvu jsme s kolegy za-
stupiteli V. Bálkem, R. Bodorovou a J. Vlnasovou 
předložili návrh na vypsání prvního dobříšské-
ho místního referenda – o dalším stavebním 
rozvoji města. Dvě otázky, o kterých by v refe-
rendu rozhodli občané:
1) Souhlasíte, aby Zastupitelstvo města Dobříše 

neschválilo případné změny územně pláno-
vací dokumentace, které by vedly k rozšíření 
možnosti zástavby do okolní krajiny vně sou-
časného zastavěného území nebo vně sou-
časných zastavitelných ploch města Dobříš, 
ledaže by nutnost takové změny vyplývala 
z právního předpisu?

2) Souhlasíte, aby Zastupitelstvo města Dobří-
še schválilo takovou změnu územního plánu 
města Dobříš, která v lokalitě Brodce vyjme 
pozemky v rozsahu pozemků ve vlastnictví 
města Dobříš ze zastavitelných ploch?

V diskusi, která na zastupitelstvu proběhla, se 
ukázalo, že někteří zastupitelé referendum zce-
la odmítají, jiní mají pochyby o otázkách a jiní 
navrhovali delší čas k diskusi o tak závažné věci. 
Proto jsme nakonec sami navrhli odložit roz-
hodnutí na dubnové zasedání zastupitelstva. 
Otázky jsme formulovali ve spolupráci s právní 
kanceláří tak, aby byly právně jednoznačné a vý-
sledek referenda nemohl nikdo „obejít“ či jinak 
vysvětlovat. Rozumíme ale, že právnicko-úřed-
nický jazyk nemusí být pro běžného člověka 
vždy srozumitelný. 
Druhá otázka je zřejmá – zjišťuje, zda lidé v Dob-
říši chtějí či nechtějí omezit zástavbu v Brod-
cích alespoň do té míry, že pozemky v rozsahu 
pozemků v majetku města skutečně zůstanou 
nezastavitelné. Nevylučuje tedy možné směny, 
tak aby zástavba na pozemcích soukromých 
vlastníků mohla být uspořádána nakonec tře-

ba i  lépe, než se podařilo dosáhnout v územní 
studii.
Větší diskuse byla kolem otázky prvé. Územní 
plán dnes vymezuje území, které je již zasta-
věné. V něm mohou být i plochy zeleně – např. 
parky, kde stavby nestojí a ani v budoucnu se 
tam stavět nebude. Dále vymezuje takzvané 
zastavitelné plochy, které ještě částečně (nebo 
zcela) zastavěné nejsou, ale s výstavbou se tam 
již počítá a někde už probíhá – k těm patří na-
příklad lokality Nad Papežem, Javorová, Na Kole, 
Západní zóna, V Lipkách nebo například právě 
Brodce. Je zcela zřejmé, že až se zastaví i tyto 
lokality, zesílí tlak na změnu územního plánu, 
která by umožnila další rozšíření území určené-
ho k zástavbě. 
To není chiméra, to je zkušenost snad všech 
obcí kolem Prahy, kde se zástavba rozšiřovala 
dál a dál, vznikala satelitní městečka posléze 
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propojovaná další zástavbou, v horším přípa-
dě komplexy skladů, hal apod. Ostatně již nyní 
projednávaná změna územního plánu Dobří-
še předpokládá další vymezování nových za-
stavitelných ploch, až se ty současné zastaví. 
Pak  padnou postupně návrhy po kouskách 
povolit výstavbu na loukách a polích směrem 
na Brodce – pod sanatoriem a pod Brodeckou 
směrem k Trnovskému potoku, od Brodců smě-
rem na Trnovou, na zemědělské půdě směrem 
ke Sv.  Anně, Bzdince či dosud nezastavěných 
místech na Větrníku. Proto navrhujeme, aby 
sami občané Dobříše rozhodli, jestli si další ta-
kové rozšiřování zástavby do okolní krajiny přejí 
či nikoliv.
Na jednání zastupitelstva vystoupila řada zastu-
pitelů, kteří návrh na referendum v této otázce 
rezolutně odmítli, protože nechtějí omezit další 

stavební rozvoj města. To je bezpochyby legi-
timní názor. Stejně tak legitimní názor ale je, že 
pro obyvatele města je cennější hodnota okolní 
nezastavěné krajiny či zemědělské půdy nebo 
si  přejí, aby si Dobříš zachovala současný cha-
rakter malého města. 
Místní referendum dává možnost rozhodnout 
o této zásadní otázce budoucnosti města přímo 
občany Dobříše a nynější i budoucí zastupitelé 
by pak museli jejich názor respektovat. Právě to 
se ale některým zastupitelům nelíbí, zaznívá, že 
od toho tu přece jsou volby a zvolení zastupi-
telé, aby pak rozhodovali. Referendum je však 
demokratický způsob rozhodování, který má 
logicky vyšší právní sílu než rozhodnutí zastupi-
telstva, pro které je závazné, a má proto smysl 
jej v zásadních otázkách využívat. Složení zastu-
pitelstva se každé čtyři roky mění, a tím často 

i  rozhodnutí, která padnou. Jedno rozhodnutí 
zastupitelstva, že se zástavba rozšiřovat nebude, 
může příští zastupitelstvo změnit. Ale naopak 
tomu tak být nemusí. Zastupitelstvem jednou 
schválené rozšíření zastavitelného území už jde 
změnit jen velmi těžko a případnou chybu na-
pravit nejde. Zářným příkladem toho jsou prá-
vě Brodce. Rozhodnutí občanů v referendu ale 
zastupitelé měnit nemohou, jedině opět sami 
občané dalším referendem. 
Rozhodnout o vypsání referenda (které by se 
konalo na podzim zároveň s komunálními vol-
bami) může dobříšské zastupitelstvo na svém 
dubnovém jednání. Druhou možností je vypsá-
ní referenda na základě občanské iniciativy, kte-
rá k tomu shromáždí podpisy cca 1 400 občanů 
Dobříše. 

MVDr. Jaromír Bláha, zastupitel

K tématu místního referenda 
Na únorové zastupitelstvo přinesli 4 zastupitelé 
návrh na vypsání místního referenda. Argumen-
ty, kterými je tento záměr zdůvodňován, poklá-
dáme za zavádějící. 
O územním plánu rozhoduje zastupitelstvo. 
Do něj jsou voleni zástupci obyvatel na základě 
soutěže v podobě komunálních voleb. Osazení 
zastupitelstva tak celkem věrohodně ukazuje 
každé 4 roky hlavní zájmy obyvatel. Místní refe-
rendum má jistě svou váhu, ale omezit rozhodo-
vání všech budoucích zastupitelstev pokládáme 
za nevhodné. V současné době není žádná stra-
na v dobříšském zastupitelstvu, která by navrho-
vala zastavování okolní přírody nad rámec ploch 
určených k zástavbě v územním plánu. Přesto se 

navrhovatelé snaží navodit dojem, že je to vel-
mi aktuální a musí se rozhodnout nyní. Pokud 
takový návrh v budoucnu někdo předloží, pak 
o něm budou rozhodovat zastupitelé na zákla-
dě potřeb města. Ve strategických dokumen-
tech města se objevuje snaha udržet charakter 
malého města do 10 tisíc obyvatel. K  1. lednu 
t. r. mělo trvalý pobyt v Dobříši 8 572 osob, tento 
počet poslední roky klesá. S nimi v našem městě 
žijí i další, kteří mají pobyt jinde. Ty ale neumíme 
spočítat. Zdůvodňovat potřebu referenda čís-
lem, které nelze ověřit, nepokládáme za správ-
né. Počet míst ve školách, dostupnost lékařské 
péče či zásobování vodou jsou témata, která řeší 
zastupitelé průběžně. Referendum s tím nijak 

nesouvisí. Složitá otázka navržená do referenda, 
může být interpretována několika způsoby. Zá-
konný požadavek na srozumitelnost tak návrh 
nesplňuje. Velká většina pozemků ve vlastnictví 
města v Brodcích, přesně 79 % plochy, jsou po-
dle schválené územní studie nadále ponechány 
jako veřejná zeleň, cesty a veřejné hřiště. Pou-
ze 4 pozemky, které přestavují 21 % plochy ve 
vlastnictví města, jsou ponechány v současné 
podobě jako zastavitelné. Referendum není 
o tom, zda se v Brodcích bude či nebude stavět.

Pavel Svoboda, starosta 
Dagmar Mášová, místostarostka 

Daniel Flígr, radní a zastupitel

Pojďme se všichni zapojit do problému lokality Brodce!
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, vznikla územní studie na výstavbu satelitního městečka. Pojďme se zasadit o vyjmutí 
pozemků ze stavebního plánu.
Přijďte 28. 4. v 17.00 hod. na veřejné zasedání zastupitelstva města, kde se bude hlasovat o tom, 
zda zastupitelé dovolí, aby o této lokalitě rozhodli všichni obyvatelé Dobříše v referendu. 
Nenechávejme rozhodnutí jen v rukách zastupitelů. Je to jedno z posledních míst, kam lidé mohou 
vyrazit do přírody, za sportem nebo na procházky s dětmi, vidět koně, ovce a lesní zvířata. 
Výstavba všechno zničí. 

Václav Hůla a ostatní, kteří s výstavbou nesouhlasí

Informace pro rodiče nově narozených občánků města Dobříše
Vážení rodiče, 
vítání občánků města Dobříše se koná již mnoho let. Rodiče nově na-
rozených dětí si však musí sami zažádat o účast na tomto slavnost-
ním obřadu, kam jsou zváni pouze na základě vyplněné přihlášky. 

Přihlášku na vítání občánků je možné nově od ledna 2019 stáhnout 
na webových stránkách města, popřípadě si ji vyzvednout na matrice 
Městského úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119. Vyplněnou a podepsanou 
přihlášku k vítání občánků včetně souhlasu se zpracováním osobních úda-
jů doručte nejlépe osobně na matriku Městského úřadu Dobříš, popřípa-
dě zašlete e-mailem matrika@mestodobris.cz nebo poštou. Formulář ob-
držíte přímo na matrice, případně je zveřejněn na stránkách města Dobříš.

Vítání občánků města Dobříše se mohou zúčastnit děti, které mají 
v době podání žádosti o přivítání na Dobříši trvale hlášený pobyt. Zá-
roveň musí být jeden z rodičů v době narození dítěte trvale hlášen na 
Dobříši (dle usnesení RM č. 11/9/2018 RM ze dne 24. 4. 2018).
O termínu a konkrétním čase konání budou rodiče, kteří své dítě k vítání 
nahlásili, informováni prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslána 
na jimi uvedenou adresu.

V případě dotazů můžete kontaktovat matriku na tel. čísle: 318 533 313 
a 318 533 316.

Odbor správních agend
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„Stavebními úpravami objektu vznikne celkem 
29  nových bytových jednotek, z nichž 15 sociál-
ních bytů bude stále vyčleněno pro občany ve 
znevýhodněné sociální situaci. Ostatní byty bu-
dou patřit do skupiny takzvaných dostupných 
bytů. V  rámci realizace vznikne také denní míst-
nost pro domovníka nebo pracovníka poskytující-
ho sociální služby,“ upřesnil při jednom z kon-
trolních dnů místostarosta Tomáš Vokurka 
spolu s  předběžným termínem kolaudace, 
který je stanoven na 7. dubna 2022.

Z celkem 29 nových bytů je 15 vázaných dotací 
a musí tak sloužit pouze jako takzvané sociální 
byty a ty budou přidělovány dle čl. 7 č. směrnice 
2/2020. Rada města zároveň schválila, že rozdě-
lení 14 dostupných bytů ve zrekonstruované 
budově čp. 1486 proběhne na základě doporu-
čení sociálně-zdravotní komise, což v praxi zna-
mená také vyčlenění části dostupných bytů pro 
válečné uprchlíky z Ukrajiny. 
„Doba je turbulentní a my musíme umět reagovat 
na aktuální dění. Proto několik z dostupných bytů 
přidělíme uprchlíkům, kteří do našeho regionu 
přicházejí z válkou sužované Ukrajiny,“ dodává 
místostarosta Tomáš Vokurka s tím, že o kon-
krétních podmínkách a detailech bude ještě 
jednat rada města i členové sociálně-zdra-
votní komise. 

Co vše se v rámci rekonstrukce na budově 
dělalo, upřesnil Mgr. Martin Švarc z odboru 

místního rozvoje MěÚ Dobříš: „V rámci rekon-
strukce byla budova zateplena obalovým pláštěm 
– novou fasádou a novým střešním pláštěm. Došlo 
k výměně oken a nyní probíhá kompletní rekon-
strukce vnitřních prostor. V budově se postupně 
provádí výměna všech sanitárních a elektro roz-
vodů, nově jsou provedeny rozvody pro internet, 
obkládány koupelny a kuchyňské kouty, na  pod-
lahy jsou vylité nové stěrky, provádí se sádrokar-
tonové podhledy a začíná se s kompletací elektro," 
upřesnil k současnému stavu rekonstrukce.

Zpracovala DH

Dobříšské regionální 
trhy 2022

Také pro letošní sezónu pro vás připravujeme 
regionální trhy, na kterých si budete moci vy-
brat ze širokého sortimentu potravin a pečiva, 
textilu i bižuterie nebo třeba květin a dekorací.
Trhy se budou konat každou druhou sobotu 
v měsíci vždy od 8.00 do 12.00 hod. v prostoru 
Mírového náměstí a alejky. Každé dopoledne 
nám také zpříjemní k poslechu, ale třeba i tanci 
živá hudba v podání místních hudebních těles. 
Zapište si tedy do svých kalendářů termíny 
Dobříšských regionálních trhů 2022 a přijď-
te si užít jejich jedinečnou atmosféru s námi: 
9. 4., 14. 5., 11. 6., 9. 7., 13. 8., 10. 9. a 8. 10. Také 
letos se můžete těšit na mimořádný adventní 
regionální trh, který se uskuteční v neděli 27. 11.

Radka Brožová, pracovnice informačního centra
Autor foto: Karolína Šejnová

Přednáška v klubu  
pro seniory

V rámci prevence kriminality města Dobříše se 
21. 3. 2022 uskutečnila přednáška v klubu pro 
seniory na téma: Jak se nestat obětí takzvaných 
„Šmejdů“. 
Šmejdi se nejvíce zaměřují především na sku-
pinu lidí, kteří jsou osamělí a nejvíce zranitelní, 
tedy právě na seniory.
Přednášku vedl 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.).
Senioři se dozvěděli například to, kdo jsou tak-
zvaní Šmejdi, jaké využívají formy podvodů, jaké 
jsou možnosti prevence před nimi a v neposled-
ní řadě co dělat, když se stanou jejich obětí.
Přednášky se zúčastnilo téměř 30 seniorů, kte-
ré toto téma zaujalo, a věřím, že se dozvěděli 
spoustu cenných informací a rad.

Eva Přibylová, prevence kriminality města Dobříš

Celková rekonstrukce ubytovny na Větrníku  
jde do finále
Bývalá vojenská ubytovna z 80. let na Větrníku, která později sloužila pro sociální bydlení, byla už 
dlouhou dobu v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu, a proto bylo rozhodnuto o tom, že ob-
jekt projde celkovou rekonstrukcí. Ta byla zahájena začátkem března 2021.
Náklady na opravu dobříšské ubytovny činí celkem 31 305 394,10 Kč včetně DPH. Z toho 16 951 805 Kč 
včetně DPH bude pokryto získanou dotací a zbytek uhradí město Dobříš z vlastních zdrojů.
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Už v prosinci 2021 spustilo město Dobříš 4. roč-
ník participativního rozpočtování s názvem 
Tvoříme Dobříš. Lidé mohli nejprve podávat své 
návrhy na zlepšení života ve městě a přicházet 
s nejrůznějšími nápady. „Do tohoto ročníku par-
ticipativního rozpočtu bylo možné navrhovat pro-
jekty s cenou realizace maximálně do 125 000 Kč,“ 
upřesnil zastupitel a jeden z koordinátorů Tvoří-
me Dobříš Miroslav Sochor. Navrhovaný projekt 
mohla podat osoba starší 15 let a nesměl propa-
govat produkty či služby komerčního, nábožen-
ského či politického charakteru. Po odborném 
posouzení pracovníky městského úřadu bylo 
do veřejného hlasování z celkem 17 navržených 
projektů vybráno 7 projektů, které jejich autoři 
představili veřejnosti formou on-line prezenta-
ce, po níž následovalo anonymní a tajné hlaso-
vání, které bylo ukončeno 21. 3. 2022. 

Do hlasování se letos zapojilo rekord-
ních 760 lidí, kteří dohromady udělili 
1 823 hlasů.
Veřejnost mohla hlasovat prostřednictvím webo-
vých stránek www.tvorime.dobris.cz od 24. února 
do 21. března 2022. U každého návrhu byl připra-
ven validační protokol i prezentace navrhovatele. 
Pravidla hlasování stejně jako loni umožňovala 
vybrat a hlasovat pro více projektů a zároveň zde 
byla možnost udělit i jeden negativní hlas pro ná-
vrh, o kterém si hlasující myslel, že by neměl být 
vůbec realizován. 

Výsledky Tvoříme Dobříš 2022
Z participativního rozpočtu Tvoříme Dobříš 
2022 budou letos financovány hned 2 vítěz-
né projekty. 
Na prvním místě s celkem 437 hlasy se umístil 
návrh s názvem „Pumptrack Dobříš“, který po-
dal Jaromír Boubal. Druhé místo obsadil návrh 
s názvem „Barevné hry na chodník“ s celkem 
233 hlasy, který navrhla Lucie Roušalová. 

3. místo – Veřejné grilovací a opékací místo 
– 223 hlasů
4. místo – Lavičky podél cesty Na Brodce – 
104 hlasů
5. místo – Hrad Vargač – informační tabule – 
- 8 záporných hlasů
6. místo – Kopie sochy sv. Jana Nepomucké-
ho z mostu ev. č. 114-017 přes Pilský potok – 
- 37 záporných hlasů
7. místo – Venkovní převlékárna – 
- 39 záporných hlasů

„Jsem rád, že se letošního ročníku zúčastnilo 
o  260  hlasujících více než v loňském roce. První-
mu projektu dalo hlas 57 % hlasujících a druhému 
31 % všech zúčastněných. Nyní budeme s oběma 
navrhovateli jednat o realizaci jejich vítězných 
projektů. Zároveň bych chtěl poděkovat i navrho-
vatelům, jejichž návrhy nezvítězily, za to že pomá-
hají Tvořit Dobříš. Každoroční nárůst hlasujících 
nás utvrzuje v tom, že má smysl společně, třeba 

i tímto způsobem, tvořit z Dobříše lepší místo pro 
život. Už nyní můžeme všichni přemýšlet, jaký pro-
jekt navrhnout pro rok 2023,“ říká k výsledkům 
Tvoříme Dobříš 2022 radní a zastupitel města 
Dobříš Miroslav Sochor.

Zpracovala DH

„Týden Země“ na Dobříši
Dvacátý druhý duben je zapsán v povědomí lidí 
jako Den Země a celosvětově je věnován oslavě 
naší planety a ochraně životního prostředí. Slaví 
se jako den vzniku moderního environmentální-
ho hnutí. Společnou účastí na akcích konaných 
k oslavě tohoto významného dne se také hlásí-
me k tomu, že nám není lhostejný stav naší pla-
nety, našeho státu, našeho města i okolí našeho 
domova. Deklarovat svůj postoj je velmi důle-
žité, zejména v současné neklidné době. I když 
na velké změny jedinec sám nestačí, může se na 
jejich prosazování a vlastní realizaci podílet. 
Město Dobříš se opět hlásí k této kampani a ve 
spolupráci s dobříšskými organizacemi po-
máhá propagovat smysl Dne Země. V termínu 
od 18. (pondělí) do 24. (neděle) dubna zašti-
tuje úklid veřejných prostranství i okolí města. 
Zajišťuje organizaci, potřebný materiál pro sběr 
odpadu i jeho svoz. Pokud máte zájem se k akci 
přidat i vy, jste vítáni! V tomto případě kontak-
tujte odbor výstavby a životního prostředí MěÚ 
Dobříš osobně, telefonicky (tel.: 318 533 380) či 
e-mailem (harmanova@mestodobris.cz). Rádi 
vám podáme doplňující informace. Těšíme se 
na spolupráci.
V tomto „týdnu Země“ se budou konat zajíma-
vé společenské a kulturní, ekologicky zaměřené 
akce, které se váží k tomuto význačnému dni. 

Nejvýznamnější bude určitě oslava Dne Země, 
která se bude opět konat na hřišti B. Němcové, 
tentokrát v pátek 22. dubna 2022. Akce se 
koná pod názvem „Rozkvetlá Dobříš“ a o infor-
mace a zábavu jistě ani letos nebude nouze. 
Organizátoři chtějí návštěvníkům zejména při-
pomenout, že bez květů v oknech, zahradách, 
na loukách a v lese by bylo naše okolí mnohem 
smutnější, že druhová rozmanitost přírody je 
zásadní pro trvale udržitelný rozvoj a že je ško-
da nevyužít potenciál, který se v této souvis-
losti pro město nabízí. Na hřišti se seznámíme 
s  lesní, luční i zahradní květenou, vytvoříme 

společně rozkvetlou louku uprostřed města, 
zasadíme si vlastní kytičku, povíme si o důle-
žitosti vody a zasportujeme si. Na  tuto akci, 
kterou městu pomáhá spoluvytvářet několik 
dalších organizací, působících na Dobříši či 
s Dobříší spolupracujících, jste srdečně zváni.

Ing. Alena Harmanová, 
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Jaké projekty budeme realizovat v rámci 
participativního rozpočtu Tvoříme Dobříš  
v roce 2022?
Město Dobříš ukončilo 4. ročník veřejného hlasování mezi letošními návrhy partici-
pativního rozpočtu s názvem Tvoříme Dobříš a vyhlásilo vítěze. Tentokrát byla na 
realizaci hned dvou projektů vyčleněna z rozpočtu města částka ve výši 250 000 Kč.
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Výzva 10 000 kroků 
pomůže přiblížit se 
malými krůčky – a to 
doslova – k lepší fy-
zičce, zdraví i spoko-
jenosti a nabízí šanci 
opět zařadit chůzi 
nebo běh mezi své ka-
ždodenní činnosti.
V neposlední řadě také 
ulehčit životnímu pro-
středí a pomoci šetřit 
vzácné energetické zdroje. Poznat lépe své oko-
lí, potkat nové přátele, zasoutěžit si…
Cílem výzvy není ujít každý den 10 000 kroků, 
ale naučit se chodit pravidelně. Spíše než nára-

zový velký výkon je důležitější právě pravidelná 
chůze, která snižuje riziko onemocnění srdce 
a cév, pomáhá zbavit se nadbytečných kil a činí 
nás šťastnějšími. Každý krok se počítá! 

Jak ušetřit v příštím roce na odpadech
S největší pravděpodobností dojde v násle-
dujícím roce ke zdražení poplatku za odpady. 
V tomto článku chceme obyvatelům města po-
skytnout praktické rady, jak na odpadech v příš-
tím roce co nejvíc ušetřit. Aktuálně už je na 
Dobříši 47 % domácností zapojeno do motivač-
ního a evidenčního systému odpadového hos-
podářství, takzvaného MESOH, a zájem stoupá. 
Systém eviduje množství vytříděného/nevytří-
děného odpadu, který domácnost vyproduku-
je, a na základě toho přiděluje osobám v ní ži-
jících slevy na poplatku. Platí zcela jednoduché 
pravidlo, čím méně směsného odpadu osoby 
v domácnosti vyprodukují (čím více odpadu 
vytřídí), tím vyšší slevu na poplatku mohou 
získat. Sleva je však podmíněna tím, že domác-
nost musí vykázat tříděný odpad, respektive je 
nutné buď začít třídit adresně (svoz pytlů/ná-
dob od domu), nebo se registrovat k nejbližším 
veřejným zvonům na tříděný odpad. Systém 
pracuje s takzvanými EKObody, které jsou při-
dělovány osobám za to, že třídí, snižují množ-
ství směsného odpadu, kompostují a snižují 
celkovou produkci svých odpadů. Pokud 
domácnost třídí adresně, má nárok na vyšší sle-
vu, neboť systém skutečně ví, kolik vytříděné-
ho odpadu lidé v ní vyprodukují. Často se lidé 
mylně domnívají, že čím více pytlů s tříděným 

odpadem odevzdají ke svozu, tím získají vyšší 
slevu. Snahou města je však motivovat své ob-
čany, aby nad svými odpady přemýšleli a vědo-
mě snižovali jejich produkci už při nákupu. Mů-
žete např. omezit nákup balené vody, používat 
vlastní sáčky na potraviny, nakupovat potraviny 
v množství, které skutečně spotřebujete, ne-
brat reklamní letáky atd. Více informací o tom, 
jak vědomě snižovat produkci svých odpadů, 
naleznete na stránkách města v sekci ODPADY 
MESOH. Dalším krokem, jak získat vyšší slevu na 
odpadech, je přistavovat nádoby (barevné/
černé) ke svozu, až když jsou opravdu plné. 
Z praxe vyplývá, že po vytřídění zbývá v černé 
nádobě na směsný odpad zhruba 35 % zbytko-
vého takzvaně nevytříditelného odpadu, který 
není vhodný k recyklaci. MESOH pracuje s ob-
jemem nádoby, tudíž i poloprázdná nádoba 
přistavená ke svozu je načtena do systému 
jako plná. Lidé se na nás často obrací s obavou, 
že jim zvlášť v letních měsících začne nádoba 
zapáchat. Zápach tvoří zejména biologická část 
odpadu. Doporučujeme lidem, aby vždy odpad 
balili do neprodyšných obalů a pokud mají tu 
možnost, biologickou složku zkompostovali či 
zkrmili zvířatům. Pokud se domácnost ve svém 
odpadovém účtu zaváže (vyplní si odpadový 
dotazník) k tomu, že kompostuje, systém začne 

sledovat produkci směsného odpadu a uděluje 
za tento závazek domácnosti další slevu. Město 
Dobříš si uvědomuje, že je rozdíl ve způsobu tří-
dění odpadů v rodinných a bytových domech, 
kde mají lidé vzhledem k omezenému prosto-
ru horší podmínky. Aby mohli i lidé v bytových 
domech dosáhnout na slevy obdobné u rodin-
ných domů, nabízí město spolupráci při zaklá-
dání takzvaných soukromých sběrných hnízd. 
Obyvatelé domu (nebo určitá skupina obyvatel 
domu) pak třídí odpady do vlastních barevných 
nádob, a pokud např. sníží frekvenci vývozu nebo 
poníží počet kontejnerů na směsný odpad, mo-
hou dosáhnout na obdobné slevy jako obyvate-
lé rodinných domů. Pokud byste měli ve vašem 
bytovém domě o soukromé hnízdo zájem, pro-
sím kontaktujte paní Ing. K. Rambouskovou na 
e-mailu rambouskova@mestodobris.cz nebo ji 
navštivte osobně na odboru výstavby a životní-
ho prostředí (budova úřadu B, nad Penny Mar-
ketem). Aktuálně město připravuje žádost o do-
taci z  Operačního programu Životní prostředí 
na nákup komunitních kompostérů a kontejne-
rů na tříděný odpad k bytovým domům.

Ing. Kateřina Rambousková, 
odbor výstavby a životního prostředí

Dobříš, chodíme, běháme celý duben! 
V dubnu startuje již potřetí výzva 10 000 kroků ke zdraví. Pokud jen trochu rádi 
chodíte nebo běháte, pojďte do toho s námi! Registrovat se můžete na webu  
www.desetisickroku.cz. 

Naši účastníci registrovaní pod městem Dobříš 
(z Dobříše, ale i obcí v ORP Dobříš) si v roce 2021 
vedli znamenitě, a proto bychom opět chtěli 
rozhýbat co nejvíce lidí. Přihlaste se do dubno-
vé výzvy a podpořte své zdraví a také i svými 
výkony město Dobříš, protože každý krok se 
počítá. Chodíte/běháte jednotlivě, nebo v týmu 
(rodinném, sportovním, školním, firemním, 
s přáteli…)? Výzva je vytvořena pro všechny od 
dětí přes těhulky, maminky s kočárky, rodiny, 
sportovce až po seniory, ale především pod-
poruje a motivuje i lidi s vyšším věkem a BMI. 
Zasoutěžte si, projděte se virtuálně z Bruntálu 
do Dobříše, choďte/běhejte pro dobrou věc, 
pro radost a dle svých možností. Tak neváhej-
te a začněte „pořádně“ chodit/běhat v dubnu. 
Jde hlavně o pravidelnost, ne o objem. Užijte si 
duben trochu jinak.
Pro účastníky akce chystáme také místní se-
tkání. Na povzbuzení a vyladění formy si dáme 
společné setkání hned se startem výzvy, a to 
1.  dubna od 16.00 hodin na Bzdince. Trasa 
bude značená z města fáborkem a na místo do-
jdete v pohodě s dětmi i s kočárkem. 

Slavnostní celorepublikové, ale i místní vyhlá-
šení dubnové výzvy proběhne na Dobříši v so-
botu 14. 5. 2022 od 14.00 hodin v anglickém 
parku zámku Dobříš. Takže chodci, běžci, hůl-
kaři, konečně se všichni potkáme a uvidíme i ty 
nejlepší, a třeba budou opět z Dobříše. 
S pozdravem „Jsme Dobří(š)!“ v chůzi i běhu!

Za město Dobříš Šárka Krůtová, místní 
koordinátorka 10 000 kroků a koordinátorka  

projektu Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21

Akce se koná v rámci projektu Dobříš – Zdravé 
město a místní Agenda 21 a kampaně Dny zdraví.
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Dobříš se stává rok od roku bezpečnějším městem
V loňském roce bylo v Dobříši evidováno celkem 115 trestných činů, 
což je nejméně za posledních 10 let. 

Z dostupné evidence vyplývá, že nejpočetnější skupinou z trestných 
činů jsou ty majetkové, těch bylo v roce 2021 na území města spácháno 
celkem 53. 
Do této kategorie patří především krádeže vloupáním do obchodů či 
bytů, kapesní krádeže, krádeže osobních vozidel či poškozování cizí věci. 

Přitom krádeží vloupáním bylo 25 a z toho do rodinných domů pouze 5. 
Druhou nejpočetnější kategorií je takzvaná zbývající kriminalita, do 
které patří zejména zanedbání povinné výživy, ohrožení pod vlivem návy-
kové látky či opilství. Těchto činů bylo spácháno 29.
Třetí kategorii představuje ostatní kriminalita s počtem 17 trestných 
činů. Sem patří především výtržnictví, sprejerství či nedovolená výroba 
a distribuce psychotropních látek.

Na nízkých hodnotách se dlouhodobě drží v Dobříši násilné trestné činy. 
Těch bylo v roce 2021 v našem městě zaznamenáno celkem 6. 
Zatímco před deseti lety byla objasněnost necelých 26 %, od roku 
2018 se objasněnost pohybuje stabilně nad 48 %. V roce 2021 bylo 
objasněno 48,24 % případů. 

Velitel obvodního oddělení Police ČR v Dobříši npor. Pavel Bílý k tomu 
uvedl: „V roce 2021 se podařilo dopadnout skupinu pachatelů, která měla 
zkraje loňského roku v Dobříši a okolí na svědomí řadu vloupání do chat.“ 
Vedle činnosti Police ČR působí v Dobříši také Městská policie Dobříš 
v počtu 14 strážníků. Mezi jejich hlavní činnosti patří hlídková činnost, 
spolupráce s Policií ČR a potlačování negativních jevů, zejména páchání 
trestné činnosti, přestupků proti veřejnému pořádku, majetku či občan-
skému soužití. V loňském roce ke standardním úkolům přibyly podob-
ně jako v roce 2020 činnosti spojené s epidemií covidu-19, kdy strážníci 
zajišťovali distribuci ochranných prostředků a dohlíželi na dodržování 
protiepidemických opatření. V roce 2021 strážníci městské policie udělili 
459 pokut, kdy nejčetnějším přestupkem bylo porušení zákazu vjezdu.

Strážníci městské policie také spravují parkovací automaty ve městě, cel-
kem z nich bylo vybráno 629 000 Kč. K dalším činnostem patří SOS tlačítka 
pro seniory, forenzní značení kol pro jejich snazší identifikaci v případě 
krádeže či evidence nálezů. Těch bylo v Dobříši loni 159, z toho 130 na-
lezených věcí se podařilo vrátit majitelům. Strážníci také provedli odchyt 
19 psů, kteří byli předáni majitelům nebo do útulku.

Starosta města Pavel Svoboda k tomuto zhodnocení klesající kri-
minality v Dobříši řekl: „Bezpečnostní situace v Dobříši je velmi dobrá. 
V některých místech ČR bylo loni v souvislosti s covidem více trestných činů 
a přestupků. Jsem rád, že toto není náš případ. Velkou část přestupků mohou 
strážníci řešit domluvou. Souvisí to podle mého názoru i s tím, že Dobříš má 
charakter malého města, kde se lidé znají.“ 

Zpracovala DH

Přehled počtu trestných činů v Dobříši 2019 2020 2021
Násilné trestné činy 16 9 6
Mravnostní činy 1 1 1
Majetkové činy 53 62 53
Ostatní kriminalita 31 26 17
Zbývající kriminalita 18 22 29
Obecná kriminalita 119 120 106
Hospodářské trestné činy 14 12 9
Celková kriminalita 133 132 115
– z toho krádeže vloupáním  9 18 25
– z toho krádeže vloupáním do rod. domů 2 3 5

Městská policie – počet přestupků 2021
Zákaz vjezdu 148
Nedovolené stání v parkovacích zónách 59
Zákaz vjezdu nákladních automobilů 48
Neuhrazené parkování – park. automat 39
Zákaz stání 34
Chybějící parkovací kotouč/překroč. čas 30
Přestupek krádeže 18

Odpady v roce 2021
V roce 2021 bylo na území našeho města obyvateli vyprodukováno cel-
kem 1 515 tun směsného komunálního odpadu (SKO), to je o 64 tun méně 
než v předešlém roce. Množství SKO klesá již třetí rok v řadě. Plastu se 
svezlo 153,8 tun, o 8 % více než v minulém roce. I zde pokračoval růstový 
trend. Naopak papíru bylo poprvé po letech méně než předešlý rok. V roce 
2021 se papíru sebralo 231 tun, což je o 1 % méně než v roce 2020. Zajíma-
vé je i sledovat poměr svozu od domů a sběrného dvora. Množství papíru 
a plastu svážených od domů trvale roste, zatímco množství odevzdané 
ve  sběrném dvoře je prakticky stále stejné. Zatímco směsného odpadu 
bylo svezeno nejvíce v březnu, u plastu si rekord dlouhodobě drží červe-
nec. O papírový rekord se přetahuje září, kdy děti nastupují do škol a vy-
klízejí staré sešity, s prosincem, kdy plníme popelnice použitým balícím 
papírem. V loňském roce bylo papíru nejvíc v září. 
V systému MESOH je aktuálně zapojeno 47 % domácností. I tento rok se 
budeme po dohodě s jednotlivými SVJ snažit zlepšovat podmínky pro 
třídění z bytových domů. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, i Dobří-
ši ukládá do roku 2025 zvýšit podíl vytříděných složek na 60 %. K tomu 
nám aktuálně ještě necelých 11 % chybí. Ani pak ale nebudeme mít spl-
něno, tato norma se bude zpřísňovat vždy po pěti letech až do roku 2035.  
Pokud město nebude plnit tyto limity na vytříděný odpad, budeme platit 
zvýšené náklady za každou tunu SKO vysypanou na skládku. Je v zájmu 
nás všech více třídit a produkovat méně směsného komunálního odpadu. 
Pomůže to životnímu prostředí a poznáme to i v peněženkách.
Děkujeme, že nad odpadem přemýšlíte.

Dagmar Mášová, Pavel Svoboda
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Volná pracovní místa (nabídka práce)  
na dobříšském úřadu a v jeho organizacích
Městský úřad Dobříš aktuálně vyhlásil výbě-
rová a konkurzní řízení na následující pra-
covní pozice:

Konkurzní řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele 5. mateřské školy Dobříš
Požadavky:
• předpoklady pro výkon činnosti ředitele po-

dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících, v platném znění

• znalost problematiky řízení školy a s tím sou-
visejících právních předpisů

• občanská a morální bezúhonnost
• dobrý zdravotní stav
Předpokládaný termín nástupu: 1. září 2022
Přihlášku s příslušnými doklady zašlete nebo 
doručte nejpozději do pondělí 19. dubna 
2022 do 12.00 hod. (rozhodující je datum a ho-
dina na razítku podatelny) na adresu zřizovatele 
školy: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 
Dobříš, a obálku zřetelně označte heslem „Kon-
kurzní řízení – 5. MŠ – NEOTVÍRAT“.

Konkurzní řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele/ky Základní školy Dobříš, 
Lidická 384
Požadavky:
• předpoklady pro výkon činnosti ředitele po-

dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících, v platném znění

• znalost problematiky řízení školy a s tím sou-
visejících právních předpisů

• občanská a morální bezúhonnost
• dobrý zdravotní stav
Předpokládaný termín nástupu: 1. září 2022
Přihlášku s příslušnými doklady zašlete nebo 

doručte nejpozději do pondělí 19. dubna 
2022 do 12.00 hod. (rozhodující je datum a ho-
dina na razítku podatelny) na adresu zřizovatele 
školy: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 
Dobříš, a obálku zřetelně označte heslem „Kon-
kurzní řízení – ZŠ Lidická – NEOTVÍRAT“.

Vyjádření paní ředitelky ZŠ Lidická k vyhlá-
šenému konkurznímu řízení na její pozici 
a množícím se dotazům veřejnosti…
Rok s rokem se sešel a já jsem pomalu u konce 
svého šestiletého funkčního období. Na počátku 
jsem si říkala, že to bude dlouhý a velice náročný 
čas. A teď mohu hodnotit svou práci, jejíž hlav-
ním cílem bylo udržet a přizpůsobit se novým 
požadavkům ve vzdělávání. Dobříšská škola 
pro žáky, kteří potřebují speciálně pedagogický 
přístup, je všem jistě známá. Snad mohu říci, že 
s pomocí kolegyň, zaměstnanců, ale i externích 
odborníků a našeho zřizovatele se záměr povedl: 
Zvýšila se důvěra rodičů v naše vzdělávání a od-
bornost, pozitivně jsme všichni přistupovali ke 
změnám ve velice těžkém dvouletému období 
covidu-19. Vězte, že ne vždy to bylo příjemné.
V letošním roce proběhne konkurzní řízení na 
pracovní místo ředitele Základní školy Dobříš, 
Lidická, z důvodu ukončení mého funkčního 
období. Já osobně budu velice dobře zvažo-
vat, zda se do konkurzu přihlásím a pokusím se 
udržet a budovat školu, jejímž hlavním cílem je 
pomoci rodinám s dětmi se speciálními vzdělá-
vacími potřebami a tyto děti připravit v maxi-
mální možné míře při vzájemné spolupráci mezi 
školou, rodinou, odborníky a dalšími lidmi do 
běžného života a uplatnění v naší společnosti.

Mgr. Eva Burešová, ředitelka školy

Výběrové řízení – pečovatel/pečovatelka 
– pro práci v terénu
Pečovatelská služba města Dobříše vypisuje vý-
běrové řízení na pozici: Pečovatel/pečovatelka 
– pro práci v terénu.

Náplň práce:
• poskytování terénní pečovatelské služby
• péče o seniory, osoby se zdravotním postiže-

ním, s chronickým onemocněním a pomoc ro-
dinám s dětmi v jejich domácím prostředí

• zajištění pomoci a podpory při běžných den-
ních činnostech v domácnostech klientů (po-
moc při jídle, hygieně, oblékání)

• doprovody klientů k lékařům, na nákupy atd.
• individuální plánování a vedení nezbytné do-

kumentace
Nabízíme:
• dobré platové podmínky
• 5 týdnů dovolené
• supervizní a metodickou podporu
• možnost využití zvýhodněného zaměstna-

neckého Vodafone programu při získání pra-
covního poměru na dobu neurčitou

• stravenky, poukázky do lékárny
• přátelský pracovní kolektiv, vstřícný přístup 

vedení
• jistotu pracovního poměru ve stabilní, zave-

dené organizaci
Pokud vás tato pracovní pozice zaujala, zašlete 
nám prosím strukturovaný životopis a krátký mo-
tivační dopis na e-mail: info@psdobris.cz.
V případě dotazů kontaktujte prosím ředitelku 
Mgr. Lucii Přádovou na tel. č. 770 153 508.

Více informací k pracovním pozicím nalezne-
te na webových stránkách města www.mes-
todobris.cz v rubrice Občan a úřad – Městský 
úřad – Volná pracovní místa (nabídka práce). 

Zpracovala DH

Aktuální informace ke 4. výzvě kotlíkových dotací
Na konci února Ministerstvo životního prostředí 
vydalo finální verzi metodických dokumentů, 
a kraje tak již mohou připravovat své vlastní do-
tační programy.
Předpokladem je, že dotační program se bude 
schvalovat na dubnovém zasedání krajského 
zastupitelstva. Dle legislativy pak musí být mě-
síc zveřejněn na krajské úřední desce. Příjem 
žádostí se tedy předpokládá během června.
Jak jsme již informovali, žádost se bude podá-
vat opět elektronicky s tím, že žadatel po re-
gistraci musí zaslat žádost v písemné podobě 
s podpisem a povinnými přílohami na Krajský 
úřad Středočeského kraje. Lhůta pro zaslání 
písemné žádosti bude minimálně měsíc.
Odkaz na elektronický formulář bude s do-
statečným předstihem zveřejněn na krajském 

webu, stejně tak i možnost, aby žadatel data 
vyplnil s předstihem a měl je uložena. Po spuš-
tění příjmu žádostí data nahraje a odešle do 
systému. Tento postup se osvědčil v minulých 
výzvách na příjem žádostí o dotaci. 
Pro nízkopříjmovou skupinu obyvatel může 
dotace činit až 95 % výdajů. Navíc bude posky-
tována zálohově. Na kraje se tak vztahuje po-
vinnost poskytnout zálohu ve výši minimálně 
60 % z dotace. Záloha bude žadateli uvolněna 
na základě zálohové faktury vystavené dodava-
telem. Po dokončení a doložení realizace bude 
zbylá částka uvolněna na základě doložení 
všech potřebných dokladů.
Středočeský kraj má na kotlíkové dotace při-
dělenou částku ve výši 258 925 893 Kč. Pokud 
bude zájem domácností větší, než je přidělený 

objem peněžních prostředků, může si kraj požá-
dat o navýšení alokace.
Pro ty, kdo si s podáním žádosti nebudou vědět 
rady nebo nebudou disponovat potřebným vy-
bavením pro podání žádosti, by v jednotlivých 
krajích měla být k dispozici asistenční pomoc. 

V případě dotazů můžete kontaktovat také 
Kateřinu Kučerovou, v budově odboru vý-
stavby a životního prostředí (nad Penny Mar-
ketem), druhé patro, kancelář č. 2.07, e-mail: 
kucerova@mestodobris.cz, tel.: 318 533 369.

Odbor výstavby a životního prostředí, 
MěÚ Dobříš
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Úspěch v okresních kolech anglické a zeměpisné 
olympiády
Ve středu 9. března se na ZŠ Jiráskovy sady v Pří-
brami konalo okresní kolo anglické olympiá-
dy, kterého se účastnili žáci naší školy – Tereza 
Šafaříková z 8.A a Tomáš Kubeček ze 7.B. První 
částí olympiády byl gramatický test, jehož sou-
částí byl i poslech, který oba naši reprezentanti 
zvládli skvěle a postoupili do druhé ústní části. 
Terezka si vylosovala téma „volný čas“ a Tomáš 
mluvil o škole. V obrovské konkurenci si oba 
vedli velmi dobře – Tereza se umístila na 10. mís-
tě a Tomáš obsadil nádherné 2. místo. 
V letošním roce se naše škola zúčastnila vůbec 
poprvé zeměpisné olympiády, která prověřuje 
znalosti a dovednosti žáků v oblasti geogra-
fie. Ve středu 2. března proběhlo okresní kolo, 

do kterého se ve třech kategoriích probojovalo 
hned několik žáků. Ze 6.C Matyáš Mezera a Lud-
vík Honzálek, ze 7.B Tomáš Hrazdíra, ze 7.C David 
Černý a Nina Kropáčková, z 8.A Matěj Sadovský, 
z 8.B Jaroslav Prejzek a z 8.C Filip Hemerle. Všem 
účastníkům patří velká pochvala za reprezentaci 
školy a výborné výsledky. Ludvík Honzálek ob-
sadil 1. místo v kategorii 6. ročníku a postupuje 
tak do krajského kola. Tam ho doplní ještě Nina 
Kropáčková ze 7.C, která se umístila na skvělém 
2. místě ve své kategorii, a naše škola tak posílá 
do krajského kola hned dva zástupce. 
Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za skvě-
lou reprezentaci školy.

Matěj Velebil a Petra Šorfová

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35 
Technické novinky ve výuce IT

Měsíc únor byl na naší škole ve znamení technických novinek, které jsme úspěšně zavedli do výuky. 
V kroužku Robokids jsme začali pracovat s novými robotickými sadami VEX 123. Tento robot ve tvaru 
hokejového puku nám otevírá další možnosti programování, a to především u našich nejmenších 
žáků, kteří s programováním a algoritmizací teprve začínají. Tento jednoduchý robot nabízí několik 
možností – k dispozici jsou jak tlačítka přímo na těle robota (vlevo, vpravo, vpřed, zvuk), tak pokro-
čilejší práce s takzvaným kodérem, což je programovací tabulka, do které žáci zasunou příslušné 
příkazy ke splnění. Našim druháčkům a třeťáčkům se nový kamarád velmi líbil a během hodiny pro 
něj sestavili i různá hrací pole, na kterých plnili nejrůznější zapeklité úkoly. S druhostupňovými žáky 
jsme se vrhli na 3D tisk. Úspěšně jsme završili program Průša pro školy a naše škola nyní disponuje 
celkem čtyřmi 3D tiskárnami, které naplno využíváme – žáci si sami pomocí online nástroje Tinkercad 
navrhli například klíčenku se jménem nebo záložku do knihy a již nyní se těší na své další 3D projekty.

Monika Cieślik

Týden bruslení
Ve čtvrtek 3. března jsme byli my, žáci 1. stupně 
ze „Starky“, na zimním stadionu. Čekali na nás 
dva trenéři a zdravotník. Zajistili pro nás krásný 
slunečný den, pohodu na ledové ploše, pomá-
hali nám se zavazováním bruslí a doporučovali 
správné oblečení. Naším největším zážitkem ale 
byla výuka bruslení. Začátečníci se učili stát na 
bruslích, jezdit jako koloběžka, sbírat z plochy 
předměty a dokonce jezdili i slalom. Pokročilí se 
zdokonalovali ve svých dovednostech. 
Moc děkujeme za vstřícný přístup a trpělivost. 
Také jsme se dozvěděli, že i naši starší spolu-
žáci chodí bruslit. Už se těšíme, až budeme na 
2. stupni.
Moc děkujeme za dnešní zážitek.

Žáci a učitelé 1. stupně

Výukové video 5.D 
z hodin AJ
Pokud máte přístup k internetu, doporučujeme 
vám podívat se na webové stránky školy, kde 
nyní naleznete velmi zdařilé video, které natočili 
žáci 5.D v hodinách angličtiny. 
Video naleznete konkrétně pod tímto odka-
zem: https://www.2zsdobris.cz/zakladni-skola/
nasi-zaci-a-jejich-aktivity/prace-v-hodinach-1/
video-our-school-our-timetable-1365cs.html.

Eva Kašparová

Zprávy z 2. ZŠ Dobříš 
Úspěch našich žákyň – 1. místo
Každým rokem pořádáme školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Po uskutečnění škol-
ního kola jsme vyslali vítězky obou kategorií do okresního kola. Obě dívky se této úlohy zhostily 
se ctí a na okresní kolo do Příbrami se těšily. 
Mladší kategorii reprezentovala Anežka Jurenková, která v ní zvítězila a obsadila krásné 1. místo. 
Starší kategorii reprezentovala Natálie Jarešová, která se umístila na 6. místě. Obě žákyně si zaslouží 
velkou gratulaci a poděkování za skvělou reprezentaci školy.

Za tým angličtinářů 2. stupně Mgr. Kateřina Křivonosková
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Šesťáci 2. ZŠ Dobříš 
informují o dětských 
právech
Žáci 6.D z 2. ZŠ Dobříš se v hodinách občanské 
výchovy stali autory informačních „brožurek“ na 
téma dětských práv. Knížečky vyrobené z jedno-
ho listu papíru plnili důležitými fakty a radami. 
Nejprve se zaměřili na důležité body meziná-
rodní Úmluvy o právech dítěte, v dalších částech 
díla se již soustředili zejména na práva na ochra-
nu proti násilí, zneužívání a týrání. Nechybí ani 
důležité informace, kam se obrátit, pokud jsou 
práva porušována. Kontakty žáci vyhledávali na 
webových stránkách dotčených organizací. 

Mgr. I. Kropáčková Štroufová

Olympiády v plném 
proudu
V okresním kole zeměpisné olympiády obsadila 
žákyně Alicia Macurová ze 6.D krásné 3. místo 
a postupuje do krajského kola.
Školní kolo biologické olympiády mělo název 
„Jak přežít zimu“. Žáci 6.–8. ročníku si změřili 
znalosti v testu z daného tématu, poznávání or-
ganismů a laboratorní práci. Z každé kategorie 
postoupili tři nejlepší do okresního kola. 
Kategorie C: Jan Vovsík, Viktorie Vobrová, Dag-
mar Maříková.
Kategorie D: Gabriella Majerová, Alžběta Kobí-
ková, Michaela Kozáková, Anna Londinová.
Postupujícím gratulujeme a všem ostatním dě-
kujeme za účast.

Mgr. Jana Melicharová a Mgr. Daniela Malá

Zprávy z 2. ZŠ Dobříš  
Přírodověda v 5.B – Podnebné pásy, skupinová práce
Žáci 5.B se v hodinách přírodovědy učí o podnebných pásech a během skupinové práce si k jednot-
livým pásům vytváří informační tabule. Informace si žáci vyhledávají v učebnicích, encyklopediích 
a na internetu. 

Svou výslednou práci pak prezentují před třídou. Složení skupin se u každého podnebného pásu 
mění. Děti už vypracovaly prezentace na tropický a subtropický pás a v nových skupinách si teď při-
pravují materiály pro mírný pás. Práce se dětem opravdu moc povedly a jsou vystaveny na chodbě 
u třídy 5.B.

Mgr. M. Kloudová, třídní učitelka

Pohádkový karneval ve školní družině
Konečně nadešel dlouho očekávaný den, na který se děti velmi těšily – pohádkový karneval. Už dva 
týdny předem vyráběly různé masky, chystaly kostýmy pohádkových postav a učily se některé zá-
kladní taneční kroky. Celé odpoledne si děti moc užily – tancovaly, soutěžily a také si pochutnaly 
na malém občerstvení.

Iva Zůzová, ŠD

ZÁPIS  
dětí do 1. tříd

ve čtvrtek 7. dubna 2022
a v pátek 8. dubna 2022
od 13.30 do 16.30 hodin

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte 
a občanský průkaz zákonného zástupce. 

Dostaví se i děti, které již měly odklad  
nebo o něj budou nyní žádat.

Konkrétní čas zápisu si můžete zarezervovat 
na webových stránkách školy.

2. základní škola Dobříš, Školní 1035
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Základní škola Dobříš, Lidická 384
263 01 Dobříš

tel.: 318 521 171, 602 116 411, 
spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz,

dat. schránka: he3dp8i

Zápis do 1. ročníku školní docházky 
pro školní rok 2022/2023

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 
se bude konat:

8. 4. 2022 od 13.00 do 16.00 hod.
9. 4. 2022 od 8.30 do 11.30 hod.

K zápisu je nutné donést rodný list dítěte, 
občanský průkaz zákonného zástupce, do-
poručení ŠPZ (SPC, PPP). 

Dokumenty k vyplnění a donesení k zápisu 
jsou pro vás k dispozici na webových strán-
kách školy www.zsdobris-lidicka.cz:
1. zápisový list do 1. ročníku;
2. žádost o přijetí k povinné školní docházce 

– k té musíte přiložit doporučení ŠPZ;
3. žádost o odklad – k té musíte přiložit do-

poručení ŠPZ a lékaře.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákon-
ný zástupce, je zároveň podstatné doložit 
své oprávnění dítě zastupovat.

Zprávy z Lidické
Pravidelné aktivity městské knihovny pro školy 
jsou součástí vzdělávání dětí naší školy, a tak 
jsme nemohli opominout ani letošní dobu ma-
sopustu. Děti se svými vyučujícími postupně 
knihovnu navštívily a díky výkladu Mgr. K. Pe-
chové si daly do logických životních souvislostí 
nadcházející roční období, kdy se „pustí maso“.
Masky, průvod, tradice a lidové zvyky a obyče-
je. Napadlo by vás, dříve narozené, že obyčejné 
slovo „obyčej“ je v generaci mnohých dětí ško-
lou povinných vlastně slovem neznámým? A tak 
čteme – po vysvětlení – opravdu s porozumě-
ním…
Pohybové aktivity školních dětí máme doplně-
né oblíbeným bruslením, které probíhá i pro 

naši školu s trenéry, a i když se nám zatím žádný 
hokejový či krasobruslařský talent neukázal, po-
kroky jsou veliké, stejně jako radost z pohybu.
Ve dnech 8. 4. a 9. 4. 2022 bude mít naše škola 
zápis do první třídy. Jsme základní škola pro děti 
se speciálními vzdělávacími potřebami dle §16 
školského zákona. Po uplynulých dvou letech se 
i u nás ukázalo, jak jsme školou potřebnou.
Pokud uvažujete o přestupu nebo zápisu dítěte 
do naší školy, informace najdete na webových 
stránkách školy, popřípadě využijte osobního 
kontaktu v Lidické po telefonické či e-mailové 
dohodě.

Mgr. Eva Burešová, ředitelka školy

Trnka pomáhá ukrajinským rodinám
Od minulé uzávěrky Dobříšských listů uplynul 
pouhý měsíc a dá se říct, že mnohé je jinak, mno-
hé se změnilo. Téma koronavirové pandemie 
ustoupilo do pozadí před aktuálními událostmi 
na Ukrajině, které se odrážejí i ve školním trnko-
vém dění. A to nejen prostřednictvím pokynů 
ministerstva školství, jež směrem k vedení škol 
vyslalo zprávu, jak informovat a podpořit žáky 
v  nové složité situaci. Zájem diskutovat o dění 
na Ukrajině projevily i samotné děti a vyučují-
cí zejména dějepisu, občanské výchovy a také 
třídní učitelky jim v tomto ohledu vyšly vstříc. 
Během prvního týdnu po útoku na Ukrajinu pro-
bíhaly v jednotlivých třídách úměrně věku žáků 
a žákyň debaty, historický exkurz a refl exe toho, 
co se v nepříliš vzdálené zemi děje a co se děje 

v takové situaci s námi. Učitelky ve výkladu toho-
to tématu postupovaly obezřetně a individuálně, 
tedy kdo projevil přání se mu nevystavovat, měl 
možnost se debat neúčastnit nebo účastnit se 
jich jen částečně, tak jak mu jeho citlivost dovoli-
la. Dále jsme využili možnosti zapojení do huma-
nitární pomoci. Kromě symbolické podpory ve 
formě vyvěšení ukrajinské vlajky probíhala v Trn-
ce sbírka základních potravin, léků, hygienických 
potřeb, hraček a výživy pro děti, která byla urče-
na konkrétním ukrajinským rodinám, a přispívali 
do ní zejména rodiče žáků a pedagogové naší 
školy. Pomoci osmileté ukrajinské holčičce se na 
popud žákyně páté třídy rozhodli i páťáci. Další 
iniciativa vzešla od našich šesťáků, kteří uspořá-
dali na půdě školy v první jarní den benefi ční sní-

dani a výtěžek z ní věnovali na konto SOS Ukraji-
na spravované organizací Člověk v tísni a určené 
na pomoc uprchlíkům. V době uzávěrky nebyla 
výše vybrané částky ještě známa, ale v tuto chvíli 
již peníze putují k potřebným. Celý projekt be-
nefi ční snídaně žáci realizovali ve vlastní režii 
s podporou třídní učitelky a asistentky a s velkou 
motivací si vyzkoušeli různé aktivity a role, které 
organizace takového projektu obnáší. Jsme rádi, 
že se naši žáci zapojují do pomoci lidem v nouzi, 
že jim jejich osudy nejsou lhostejné a že tak moh-
li přispět ke zlepšení jejich životních podmínek. 
Díky, šesťáci a vy všichni, kteří jste na benefi ční 
snídani přišli a svou účastí a fi nančním příspěv-
kem akci podpořili.

Adéla Sauerová
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Navýšení kapacity 5. MŠ 
Dobříš Větrník – třetí rok 
v udržitelnosti 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000697 

V roce 2018 byla ukončena fyzická realizace 
projektu „Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš 
Větrník“. Cílem projektu bylo zvýšit nedosta-
tečnou kapacitu 5. MŠ Dobříš o 56 dětí. Vznikly 
dvě nové třídy vybavené moderním nábytkem 
včetně nutného zázemí, posílena byla i kapacita 
kuchyně pomocí konvektomatu a dalšího drob-
nějšího vybavení. Zděná patrová přístavba je 
umístěna vedle stávající budovy s třídami, s níž 
je propojena. 
Finanční prostředky ve výši 19 502 499,65 Kč 
byly poskytnuty z fondu EU prostřednictvím 
Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu (IROP). 

Ing. Eva Hladíková, 
odbor místního rozvoje 

…a zkraje podzimu jsme ještě zrealizovali pár 
vzdělávacích akcí bez pomoci počítačové tech-
niky.

Také jsme podali žádost o realizaci navazujícího 
projektu MAP III.

Než se znovu zavřely školy, stihli jsme se souhla-
sem Colloredo-Mannsfeld, spol. s r. o., úspěšně 
odpilotovat lesní pedagogiku poblíž Stožce.

S opětovným omezením školského provozu 
jsme ve spolupráci s Česko.Digital zprostřed-
kovali internetové připojení a také počítačovou 
techniku pro žáky ze sociálně slabých rodin.

V lednu 2021 díky financím z projektu MAP II se 
mohly rozběhnout individuální konzultace pro 
žáky, rodiče a pedagogy. 

Společné divadelní představení se bohužel již 
zrealizovat nepodařilo. Během celého roku se 
pracovní skupiny aktivně podílely na přípra-
vě strategického dokumentu ke vzdělávání na 
Dobříšsku a Novoknínsku.

A jaký byl závěrečný rok projektu MAP II, který 
skončil 31. 3. 2022? To shrneme v květnovém 
vydání.

Realizační tým MAP II

Místní akční plán potřetí
Třetí rok Místního akčního plánu vzdělávání ORP 
Dobříš II nás přivítal v nouzovém stavu díky no-
vému viru SARS-CoV-2. Školy byly zavřené a my 
jsme museli zrušit veškeré plánované aktivity 
a začít znovu a jinak. 

V dubnu vyšlo čtvrté číslo DRBu, pracovní skupi-
ny dále pokračovaly ve vymýšlení speciální hry 
o našem regionu...

...a v květnu 2020 se už školy pomalu chystaly 
na otevření. S pomocí dobrovolníků a sponzorů 
jsme dodali roušky, zajistili ochranné štíty i dez-
infekční prostředky.

Během prázdnin se do Dobříšku pořídilo deset 
kusů stavebnic...  

Akce Trnky  
pro veřejnost
Chceme vás pozvat na následující 
setkání pořádané spolkem 
Trnkový květ, z. s. 

Ve středu 27. 4. 2022 od 17.30 hodin se 
uskuteční přednáška doc. JUDr. Jana Kolou-
cha, Ph.D., nazvaná Digitální stopa o rizicích 
uvádění osobních údajů a zaznamenávání 
aktivity na internetu. Vstupné 200 Kč. Akce 
se koná s finanční podporou města Dobříše.
Květnové pondělky plné šití budou pro-
bíhat od 9. 5. 2022 každé pondělí od 
15  do  17 hod. a jsou určeny pro děti od 
10 let. Cena kurzu je 1 200 Kč. 
Místem obou setkání budou prostory ZŠ Trn-
ka a přihlašovat se můžete v průběhu dubna 
na e-mailu: monika.zarubova@trnkovykvet.cz 
nebo na www.zstrnkadobris.cz/domu/trn-
kakce/.

Uzávěrka příspěvků do květnového 
vydání Dobříšských listů 

bude 15. dubna 2022.

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

e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz
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ЧЕШСЬКА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ  безкоштовний курс:
Mіська бібліотека м. Добржіш

Детальна інформація у бібліотеці, на нашій ФБ та веб-сторінці 
www.knihovnadobris.cz чи за тел.: 777 299 044

CZECH FOR FOREIGNERS – free course:
Municipal library in Dobříš

ČEŠTINA PRO CIZINCE – kurz zdarma:
Městská knihovna Dobříš

Více informací v knihovně, na našem fb a www.knihovnadobris.cz 
nebo na tel. č. 777 299 044

ПРИХОДЬ РОЗВАЖАТИСЯ ТА ВІДПОЧИВАТИ ДО БІБЛІОТЕКИ
Ласкаво просимо! Вівторок від 16.00

Бібліотека працює: понеділок та середа з 8 до 17 год., вівторок та п’ятниця 
з 8 до 18 год., субота з 9 до 12 год., неділя з 14 до 17 год. Вихідний день – четвер Для дітей, 

котрі раптово опинилися у новому невідомому світі, у м. Добржіш є місце,
яке вони можуть безкоштовно відвідувати 6 днів на тиждень.

Кожного вівторка від 16 год. про них потурбуються бібліотекарі – програма буде 
пристосована відповідно до віку та потреб дітей. Ми пропонуємо: ігри для малят 

і не зовсім, допомогу у вивченні перших чеських слів, ознайомлення із книжками, 
X-box, віртуальну реальність, настільні ігри, пазли, казочки...

Діти, приходьте, у нас весело!
Детальна інформація у бібліотеці, на нашій ФБ та веб-сторінці 

www.knihovnadobris.cz чи за тел.: 777 299 044

PŘIJĎ SI HRÁT I ODPOČINOUT DO KNIHOVNY! 
– pro děti (nejen) z Ukrajiny každé úterý od 16.00
Děti, které se nečekaně octly v novém – neznámém světě, mají na Dobříši místo, 

kam mohou šest dní v týdnu – samozřejmě zdarma. 
A každé úterý od 16.00 se jim budou věnovat knihovníci – program se bude měnit 

podle věku a potřeb dětí. Hry pro malé i větší děti, pomoc s prvními českými slovíčky, 
prohlížení knížek, X-box, virtuální realita, deskové hry, puzzle, jednoduché pohádky, … 

Děti, přijďte, je tu veselo! Více informací v knihovně, na fb,
 na www.knihovnadobris.cz a na tel. č. 777 299 044

KNIHOVNA PRO UKRAJINU
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A co vám nabízíme v dubnu?
KNIHOMRNĚ – pondělí 4. 4. od 10.00

Celá pětina českých dospívajících nedokáže číst 
s porozuměním a dobře se orientovat v textu. 
Pokud jde o učně, na úrovni funkční negramot-
nosti je 60 procent z nich. Čtení je primárně 
jazyková dovednost, která vzniká a prohlubu-
je se v rodině již v raném věku. A náš speciální 
program pro děti (zejména) od 0 do 5 let tomu 
může napomoci. Rytmy, říkanky, písničky, po-
hádka a pohybové i další různorodé 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: TULIPÁN ZE SKO-
ŘÁPKY – pondělí 4. 4. od 12 do 17 hodin

Myslíte, že ze skořápky se má vyklubat kuře a ne 
tulipán? Nenechte se mýlit! V Jítině dílně je mož-
né cokoli... Připravte si netradiční velikonoční 
dekoraci. Vstup volný, materiál zdarma.

VESELÉ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI  
– 5. až 7. 4. od 10 do 12 hodin

Opět se nám podařilo získat nejvtipnější pamě-
ťovou trenérku Stáňu Benešovou! Neváhejte, 
hlaste se, dokud jsou volná místa. Kurz je vhod-
ný jak pro nováčky, tak pro absolventy našeho 
předchozího kurzu. Za třídenní trénink zaplatíte 
pouhých 200 Kč. Pouze pro předem přihlášené!

HERNÍ VÍKEND – pátek 8. až sobota 9. 4.

Pátek: 18.00–18.30 zahájení, výuka pravidel 
Kombo Afrika / 18.30–21.00 Kombo Afrika / 
21.00–22.00 Superfarmář / 21.00–01.30 Bang!
Sobota: 10.00–12.30 Krycí jména / 13.00–18.00 
Dominion.
Základní startovné 50 Kč za turnaj. Slevy po 
deseti korunách pro hráče do 18 let přihlášené 
do pátku 1. 4. a pro registrované čtenáře naší 
knihovny. Slevy lze sčítat, předem přihlášený 
hráč do 18 let s platnou průkazkou knihovny 
zaplatí 20 Kč. Těšit se můžete na ceny od Albi, 
Loris games, Mindoku, Pygmalíno či Klubu des-
kových her Gryf.
Důrazně doporučujeme přihlášení předem na: 
turnaje@protonmail.com.

KULTURA A SPOLEČNOST

Knihovna: pomáhejte s námi! A taky s námi 
odpočívejte...
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, naše knihovna samozřejmě také reaguje na situaci způsobenou 
napadením Ukrajiny. Snažíme se také pomoci a vy můžete pomáhat s námi – například už jen tím, 
že budete naše nové spoluobčany informovat o naší nabídce:

Knihovna pro Ukrajinu

1) SBÍRKOVÁ KASIČKA
Městský úřad Dobříš pořádá veřejnou sbírku 
na pomoc běžencům, jednu z kasiček najdete 
také v knihovně.

2) PŘIJĎ SI HRÁT I ODPOČINOUT DO 
KNIHOVNY! – pro děti (nejen) z Ukrajiny 
každé úterý od 16.00
Děti, které se nečekaně octly v novém – ne-
známém světě, mají na Dobříši místo, kam 
mohou šest dní v týdnu – samozřejmě zdarma. 
A každé úterý od 16.00 se jim budou věnovat 

knihovníci – program se bude měnit podle 
věku a potřeb dětí. Hry pro malé i větší děti, 
pomoc s prvními českými slovíčky, prohlížení 
knížek, X-box, virtuální realita, deskové hry, 
puzzle, jednoduché pohádky, … 
Děti, přijďte, je tu veselo!

3) ČEŠTINA PRO CIZINCE – kurz zdarma 
– pátek 17.00
Lektorka Jarmila Hájková vyučuje češtinu; kurz 
je určen pro dospělé a mládež.
Více informací v knihovně, na našem fb 
a  www.knihovnadobris.cz nebo na tel. čísle 
777 299 044.

KNIHOVNA O VELIKONOCÍCH ZAVŘENA
Knihovna bude před velikonočními svátky ote-
vřena naposledy ve středu 13. 4., po Velikono-
cích otvíráme v úterý 19. 4.

Chvíle pro pohádku: O HLOUPÝCH ČERTECH 
A CHYTRÉM ŠEVCI – čtvrtek 14. 4. od 17.00

Dnes už je pohádkář Beneš Method Kulda téměř 
zapomenutý, ale uvidíte, že tento moravský bu-
ditel, kněz, spisovatel a sběratel lidových písní 
a pohádek vás pobaví i v jednadvacátém století. 
Doporučujeme zejména pro děti od 5 do 10 let 
s doprovodem. Vstup volný.

MDU: SARA POLAK: UMĚLÁ INTELIGENCE
 – čtvrtek 21. 4. od 17.00

Sara Polak vystudovala archeologii a antropolo-
gii na University of Oxford. V Česku popularizuje 
umělou inteligenci (AI), je vášnivou zastánkyní 
multioborovosti a vede několik technologic-
kých projektů nebo je jejich součástí. Přijďte si 
poslechnout, proč bychom se technologií ne-
měli bát. Vstupné 60 Kč.

VÝTVARNÁ DÍLNA S JÍŤOU: JEHELNÍČEK PRO 
MAMINKU – pondělí 2. 5. od 12 do 17 hodin
Šikovný dáreček ke svátku matek? Nebo klid-
ně pro babičku... Jíťa vám ho pomůže vyrobit. 
Vstup volný, materiál zdarma.
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KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST – dvě přednáš-
ky pro seniory v pondělí 2. a ve středu 4. 5. 
od 10 do 12 hodin
Jaká jsou základní bezpečnostní pravidla v po-
čítačovém světě, jak chránit svá data, jaké si 
zvolit heslo, co je internetové bankovnictví, jak 
nakupovat na internetu... Dvě přednášky pro se-
niory můžeme díky Telekomunikační akademii 
Českého telekomunikačního úřadu nabídnout 
zdarma – přihlášky předem nutné!

SKÁCEL SE SVĚT? – celostátní soutěž pro děti 
i dospělé o 12 000 korun! – UZÁVĚRKA!

Máte poslední možnost zúčastnit se literárně-
-výtvarné soutěže pro děti i dospělé ke 100. vý-
ročí narození básníka i prozaika Jana Skácela – 
už jen do konce dubna!
Inspirujte se kterýmkoli Skácelovým dílem či 
jeho zajímavým osudem. Pište, malujte, sochej-
te, foťte, natočte video... Dopište pokračování, 
napište variaci či vlastní báseň či příběh; ilustruj-
te některý z jeho textů, natočte mu blahopřání 
k narozeninám, zamyslete se nad odkazem a vý-

znamem jeho díla pro dnešní společnost... Více 
na www.knihovnadobris.cz.

STARÉ TVÁŘE – do konce dubna

Výstavu krásných velkoformátových barevných 
fotografi í portrétů z Tibetu máme zapůjčenu od 
organizace Most pro Tibet. Na jejich webu na-
jdete zajímavé informace i velmi pěkně zásobe-
ný e-shop!

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 
zájemce. Hlaste se v knihovně.

Milí čtenáři, přejeme vám krásný začátek jara. 
A kdyby na vás současná situace dolehla těžce, 
věřte, že leckdy pomůže začíst se do pěkné kníž-
ky. Máme jich tu pro vás zase spoustu nových.
Těšíme na vás – nadále šest dní v týdnu (kromě 
čtvrtka)!

Romana Bodorová

A na závěr prosba:
Pomozte vydat druhý díl 
dobříšských pověstí!

Další místní pověsti v podání Karla Jerieho 
a Martiny Jerie Lukáškové jistě opět zaujmou 
děti i dospělé. 

Pomůžete nám je vydat? 
Přispět můžete do sbírkové kasičky v knihov-
ně, v potravinách COOP i v trafi ce U Davida, 
na sbírkový účet č. 123-5866970297/0100 
nebo jednoduše načtením tohoto QR kódu: 
Děkujeme!

Po třech letech se na Dobříš vrací májové slavnosti
Věříme, že doba covidová je snad již za námi, a těší nás, že vás můžeme pozvat 
na tradiční a oblíbené Dobříšské májové slavnosti, které se uskuteční předposlední 
květnovou sobotu 21. 5. 2022.

Program je bohatý a věříme, že uspokojí všechny generace návštěvníků slavností… 
Na hlavním pódiu se opět představí dobříšské školy, sportovní oddíly a několik dobříšských kapel 
vyznávajících různé hudební styly, jako je swing, taneční hudba či rock. Novinkou letošního ročníku 
je i další pódium na Dukelském náměstí, kde bude hrát celé odpoledne jihočeská dechovka. Letošní 
rok přijedou i zástupci partnerských měst, z polského Wągrowiece a francouzského Tonnerre. I jim 
dáme prostor, aby se vám představili v hodinovém kulturním programu. 
Nebude chybět ani scéna a sportovní aktivity pro teenagery v bike a skate parku v Lipkách. O atrak-
tivní program se opět postará parta lidí ze spolku D-Fight. Pro nejmenší je připraven tradiční dětský 
program v parčíku u bývalého kina. Letos se k nám vrací divadlo Studna s pohádkou, výtvarnou díl-
nou a zábavnými hrami. I pouťové atrakce budou, ale pozor, letos se přestěhují z náměstí na parko-
viště u sportovní haly. Krásný kulturní program připravila Římskokatolická farnost Dobříš v kostele 
Nejsv. Trojice. Můžete zhlédnout výstavu obrazů Miro Pograna, zaposlouchat se do varhanní hudby 
nebo absolvovat komentovanou prohlídku kostela… I muzeum rukavic Dobříš v Kopáčkově domě 
chystá speciální program, v kterém představí divákům typické dobříšské řemeslo – rukavičkářství.
Hlavní hudební hvězdou letošních slavností je špičková kapela Monkey Business se zpěváky Matě-
jem Ruppertem a Terezou Černochovou. Rockové pecky zahraje i místní parta muzikantů Los Fotros 
a až do půlnoci bude na pódiu řádit i skvělý brněnský revival band Kanci paní nadlesní. Z vlastní 
zkušenosti vím, že umí roztančit celé náměstí, tak snad se jim to podaří i u nás. 
Vítanou součástí slavností je i řada dalších zajímavých doprovodných akcí, které si zaslouží vaši po-
zornost. Chtěli bychom vás upozornit alespoň na týdenní Divadelní festival ochotnických souborů 
v kulturním domě (14.–20. 5.) a na hasičskou soutěž, která se koná v neděli 22. 5. na Větrníku. 
Více informací o programu slavností, včetně informací o uzavírkách komunikací, naleznete v příštích 
DL a na webových a FB stránkách kulturního a informačního střediska a města Dobříš.
Těšíme se na vás.

Za organizační štáb slavností Jindřiška Kastnerová, KS Dobříš
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díla si již brzy budete moci prohlédnout na vý-
stavě.
Členy nezávislé poroty byli Hana Ročňáková 
(bývalá ředitelka příbramské Galerie Františ-
ka Drtikola) a akademičtí malíři Ivan Bukovský 
a Vojtěch Horálek. Věřím, že tato výstava opět 
významně obohatí kulturní dění našeho města. 

Marek Hájek, kurátor výstavy

Vernisáž výstavy se koná v sobotu 23. dubna 
2022 od 18.00 hod. Výstavu uvedou staros-
ta města Ing. Pavel Svoboda a Mgr. Jaroslav 
Slanec. Na klavír zahraje Štěpánka Dostálo-
vá, studentka ZUŠ Dobříš.
Výstava potrvá do neděle 22. května 2022. 
Otevřeno: po–čt 8.30–16 hod., ne 14–16 hod. 
a  během Dobříšských májových slavnos-
tí i  v  sobotu 21. 5. od 13 do 19 hod. Vstup 
zdarma!

26. 4. Expediční kamera 2022
Expediční kamera je fi lmový festival, který k vám 
již od roku 2009 přináší nejlepší cestovatelské 
a  dobrodružné fi lmy z mezinárodní i domácí 
produkce. 

Promítání můžete navštívit na dvoustovce míst 
v Česku i na Slovensku, v kinosálech, kulturních 
domech, klubech i kavárnách. Dvanáctý ročník 
oslavíme po nechtěné pauze expedicí k nejvyš-
ším vodopádům světa, nahlédneme pod po-
kličku hendikepovaných bikerů, se zatajeným 
dechem budeme sledovat vodáky na peřejích 
řeky Keve a Kwanza, zavzpomínáme na poslední 
květnový den roku 1970, kdy se kvůli zemětře-
sení odtrhla značná část severní části šestitisí-
covky Huascarán Norte a v podobě laviny ledu 
a kamení pohřbila v základním táboře všechny 
členy československé expedice Peru 1970, pro-
žijeme s účastníky náročný závod 1000miles Ad-
venture a s Lenkou Vacvalovou budeme hledat 
odvahu zaběhnout nejdelší turistickou trasu na 
Slovensku – 770 km z Dukly do Děvína s převý-
šením 31 km. Více na https://expedicnikamera.
cz/promitani_ek/prehlidka-fi lmu-dobris/.
Společenský sál KD, čtvrtek 26. dubna 2022 
od 19.00 hod. Vstupné základní: 100 Kč, sní-
žené – děti, studenti (do 26 let), senioři a ZTP: 
50 Kč. Vstupenky bude možné zakoupit až na 
místě při vstupu na promítání. Rezervace 
míst není nutná.

KULTURA A SPOLEČNOST

Kultura – duben 2022
8. 4. FLAMENGO reunion session – Tour Kuře 
v hodinkách slaví 50 let
V roce 2022 uplyne neuvěřitelných 50 let od 
vydání dnes již kultovní a bez nadsázky jedné 
z nejvýznamnějších desek československé his-
torie rocku. Toto půlstoleté výročí oslaví „Kuře“ 
spolu se svojí kapelou Flamengo, jejíž součas-
ná sestava nese název FLAMENGO reunion 
session a opírá se o dvojici původních členů 
Flamenga Pavla Fořta (kytara) a Vladimíra 
„Gumu“ Kulhánka (baskytara), kteří oba pama-
tují zlatou éru Flamenga. Doplňuje je Jan Ho-
leček (Hammond B3, zpěv), Jiří „Zelí“ Zelenka
(bicí, vokály) a Vladimír Boryš Secký (saxofon 
a příčná fl étna). 

FLAMENGO reunion session navazuje na ob-
dobí let 1970–1972, kdy za mikrofonem zněl 
hlas Ivana Khunta a následně také Vladimíra 
Mišíka. Program koncertu se bude opírat přede-
vším o zmíněnou desku. Kapela při této příleži-
tosti zahraje Kuře v hodinkách v celé své kráse. 
Za všechny skladby z desky jmenujme například 
kultovní Rám příštích obrazů, Já a dým, Doky 
vlaky, hlad a boty nebo Stále dál.
V prvním setu si kapela připomene období před 
„Kuřetem“, a tak se příznivci starého bigbítu mo-
hou těšit na pecky jako Too Much Love is Bad 
Thing, Každou chvíli či Týden v elektrickém 
městě, chybět nebudou ani kultovní covery, 
které Flamengo v daném období hrálo. Jde na-
příklad o Evil Woman nebo Oye Como Va. 
FLAMENGO reunion session tak návštěvní-
kům vystoupení slibuje jedinečný, autentický 
a  hlavně originální zážitek legendárního Fla-
menga s jeho původními členy a původním re-
pertoárem.
Společenský sál KD Dobříš, pátek 8. dubna 
2022 od 20.30 hod. Vstupné: 330 Kč (před-
prodej) a 360 Kč (on-line na GoOut a v místě). 
Předprodej vstupenek od 7. 3. 2022 v trafi ce 
U Davida a na GoOut.net. 

22. 4. Timudej
Již téměř legendární černošická kapela Timudej 
se vrací na Dobříš… A to již poněkolikáté, proto 
ji není asi potřeba blíže představovat. Všichni to-
tiž víme, že večer s nimi bude opět veselý a ne-
zapomenutelný. Timudej svou hudbou laškovně 

vybízí k tanci a zejména koncertní vystoupení 
okořeňuje notnou dávkou elektrizující energie 
a čirou radostí ze života. Dlouholetým souputní-
kem kapely je Timudej – malý osmiletý chlapec, 
nahlížející klíčovou dírkou do dámských sprch. 
Ten dal kapele pohled na svět a na jeho počest si 
také zvolila své jméno. Kapela Timudej nyní hra-
je ve složení Pavel Horák (hlavní zpěv, perkuse), 
Josef Landergott (bicí), Tomáš Jandura (baskyta-
ra), Tomáš Fleišer (kytara, zpěv), David Göttlich 
(klávesy, zpěv) a Georgi Bečev (saxofon, zpěv). 
První tři jmenovaní jsou spolu s moderátorem 
Radia 1 Kryštofem Koenigsmarkem, jenž později 
kapelu opouští, zakládajícími členy spolku. 
Společenský sál KD Dobříš, pátek 22. dubna 
2022 od 20.30 hod. Vstupné: 250 Kč (před-
prodej) a 280 Kč (on-line na GoOut a na mís-
tě). Předprodej vstupenek od 22. 3. 2022 
v trafi ce U Davida a na GoOut.net. 

23. 4. Vernisáž výstavy: X. salon výtvarníků 
z Dobříšska

Salon výtvarníků z Dobříšska, který se již od 
svého vzniku těší velkému zájmu nejen ze stra-
ny výtvarníků, ale i široké veřejnosti, iniciovali 
v roce 2007 tehdejší ředitel kulturního domu Pa-
vel Bodor ve spolupráci s Jaroslavem Slancem. 
Prvních pět ročníků pořádaných tehdy každý 
rok bylo obvykle na nějaké téma (Lidé z Dobří-
še, Zátiší, Portrét apod.). Od roku 2011, kdy jsem 
na místo kurátora nastoupil, proběhly další čtyři 
ročníky, které už nebyly tematické a konaly se 
vždy jednou za dva roky. Letošní jubilejní desátý 
salon se vlivem pandemie covidu-19 uskuteční 
až po třech letech od posledního ročníku. 
Z důvodu omezené kapacity výstavního prosto-
ru, ale zejména pro zvýšení prestiže této dnes 
již tradiční dobříšské kulturní události byla letos 
poprvé ustavena odborná porota, která vybrala 
z přihlášených děl skupinu výtvarníků, jejichž 

Kulturní středisko Dobříš 
vás srdečně zve na jubilejní

X. SALON VÝTVARNÍKŮ 
Z DOBŘÍŠSKA

Vernisáž se koná v sobotu 
23. dubna 2022 v 18 hodin

Připravujeme na květen:
6. 5. United Flavour – koncert
Věříme, že po pěti marných pokusech, kdy 
řádil covid-19, se nám konečně podaří kon-
cert UF uskutečnit. Věříme také, že i vy jste 
zůstali kapele věrní a koncert si přijdete užít. 

14.–20. 5. Divadelní festival ochotnických 
souborů

21. 5. Dobříšské májové slavnosti
Více k programu na straně 17.
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Jiřího Vodičky, Julie Svěcené, Jiřího Rajniše či 
Anny Paulové. Bude se konat i oblíbený pikniko-
vý open air koncert na Svaté Hoře s dirigentem 
Debashishem Chaudhurim či vystoupení ame-
rického sboru Morningside Choir. Závěrečný 
večer festivalu pak bude patřit současné hvězdě 
operních pódií Petru Nekorancovi v rámci oper-
ního galavečera, na kterém ho bude doprová-
zet PKF – Prague Philharmonia pod taktovkou  
Roberta Jindry. 
Pro dětské publikum se chystají dvě operní 
představení a výtvarná soutěž pro děti 1. stup-
ně ZŠ. Nebude chybět ani tradiční projekt pro 
širokou veřejnost Den s Antonínem Dvořákem 
s řadou doprovodných pořadů pro děti i dospě-
lé. Jeho součástí jsou také dva Koncerty přátel-
ství, na nichž vystoupí ansámbly z partnerských 
měst Příbrami – německého Freibergu a italské-
ho Valle di Ledro.
Veškeré informace o koncertech i doprovod-
ných programech naleznete na www.hfad.cz.

Miluše Kupečková, HFAD

KULTURA A SPOLEČNOST

Zrcadlový sál zámku Dobříš přivítá jeden z prv-
ních festivalových koncertů – jako vždy v duchu 
velmi noblesním. Pozvání na koncert přijali 
přední čeští virtuosové – Terezie Fialová (klavír) 
a Jiří Bárta (violoncello). Už 14. dubna se může-
me těšit na atraktivní program zahrnující díla 
A. Dvořáka, L. van Beethovena, P. I. Čajkovského 
či A. Piazolly. Koncert se koná za podpory města 
Dobříš a pod záštitou starosty Dobříše Ing. Pavla 
Svobody.
Festival přinese ve dnech od 12. dubna do 
7. června celkem 15 klasických koncertů včetně 
Benefičního koncertu pro vilu Rusalku s mimo-
řádným otevřením vily pro veřejnost. Samotné 
zahájení festivalu v podání famózní České filhar-
monie předznamenává, že je opravdu na co se 
těšit. 
V programové nabídce najdeme dále jména 
řady vynikajících virtuosů: Lubomíra Brabce, 

Zrnko rýže
Před mnoha lety (byl jsem ještě dítětem) jsem 
narazil na tento příběh z Indie. Oslovil mě ne-
smírně, natolik, že se mi později víckrát připomí-
nal. A hlavně se mi opakovaně potvrdilo, že se 
pointa příběhu uskutečňuje i v mém životě.
Jistý starý žebrák bydlel v osamělé chatrči daleko 
za vesnicí. Každé ráno se sebral a obcházel všec-
ka stavení ve vsi, aby si opatřil něco k snědku. 
Jednoho dne se rozkřiklo, že tamtudy projede 
místní knížepán. Hned se vytvořily zástupy lidí 
stojících po obou stranách cesty: a každý dou-
fal, že se právě u něj zastaví kočár s knížetem, 
který jistě štědře obdaří. A skutečně – najednou 
je vidět nablýskaný kočár, který se zastaví právě 
u starého žebráka. Žebrák si pomyslil: „To mám 
štěstí, hned ho poprosím, aby mne obdaroval“ 
– a s dychtivostí bez bázně spěšně přistoupil ke 
kočáru. Ale dříve než mohl vyslovit svou prosbu, 
rozhrnula se záclonka, prázdná ruka se k němu 
natáhla – a hlas zaprosil: „Dobrý muži, jestlipak 
bys mi něco daroval?“ Překvapený stařec sáhl 
do své mošničky, vybral jedno zrnko vyžebrané 
rýže a dal ho do té natažené ruky. Kočár se hned 
nato rozjel a zmizel v oslepující záři zapadajícího 

slunce. Otřesený žebráček si říká: „To mi nejde 
do hlavy, že sám kníže může také něco potře-
bovat!“ Došel do své chatrče, rozdělal oheň, aby 
si uvařil ten zbytek vyprošené rýže. Vysypal ob-
sah své mošničky na rozvrzaný stůl – a hle! Mezi 
zrnky rýže se lesklo jedno zrnko z ryzího zlata! 
Až ho z toho rozbolela hlava... Teprve po chvilce 
si povzdechl: „Že já jsem mu nedal víc!“
Neměli jsme podobnou zkušenost i my? Daro-
vali jsme někomu jedno zrnko (času, hmotných 
prostředků…) a záhy jsme zjistili, že jsme do-
stali zrnko zlata, tj. že jsme byli my sami obo-
haceni… třeba mnohem víc (např. průzračnou 
a hlubokou radostí z darování, vděčností či přá-
telstvím obdarovaného, pocitem štěstí, že jsme 
mohli někomu pomoct). Možná to bylo právě ve 
chvílích, kdy jsme toužebně očekávali, že něco 
dostaneme, že přece máme právo „dostat víc“ 
– a  místo toho se „objevila natažená prázdná 
ruka“.

Odvahu dávat a… velkou radost ze zlatých zr-
nek rýže vám přeje

P. Angelo z katolické farnosti

11. 4. 
Od 14 hod.
Zpovědní odpoledne  
(P. Angelo Scarano, P. J. An-
drejčák, P. J. Dlouhý)
– PCSvT

14. 4. Zelený čtvrtek
Od 18 hod.
Obřady Zeleného čtvrtku  
– kostel Dobříš
Od 19 hod. do 14 hod. (15. 4.)  
Průvod do Getsemanské za-
hrady, poté celonoční adorace 
– PCSvT

15. 4. Velký pátek
Od 14.20
Křížová cesta – kostel Dobříš
Od 15 hod.
Obřady Velkého pátku – kos-
tel Dobříš

16. 4. Bílá Sobota
Od 21 hod.
Velikonoční vigilie – kostel 
Dobříš

17. 4. Neděle Vzkříšení
Od 7.30
Velikonoční bohoslužba  
– kostel Rosovice

Od 9 hod.
Velikonoční bohoslužba  
– kostel Dobříš
Od 10.45
Velikonoční bohoslužba  
– kostel Svaté Pole
Od 12.00
Velikonoční bohoslužba  
– kostel Dlouhá Lhota

18. 4.
Od 9 hod.
Velikonoční bohoslužba  
– kostel Dobříš

29. 4. od 19 hod. se bude konat Ekumenická 
bohoslužba Římskokatolické církve a Českob-
ratrské církve evangelické. Bohoslužba proběh-
ne ve farním kostele ČCE (Husova 1556, Dobříš) 
a bude příležitostí spojit se v modlitbě za Ukraji-
nu a mír ve světě. Poté srdečně zveme i ke spo-
lečnému posezení a občerstvení.
 
Pokud na vás doléhá únava, beznaděj, vyčerpá-
ní, nespavost ze současné situace, Pastorační 
centrum sv. Tomáše (Na Nábřeží 1650, Dobříš) 
nabízí individuální poradenství / podpůrnou 
skupinu za přítomnosti lékaře, psychologa, 
duchovního a řady dalších. Jsme tu ve čtvr-
tek jednou za 14 dní – v dubnu 14. 4. od 19.00 
a 28. 4. od 18.30. Budeme si navzájem oporou, 
abychom prošli tímhle obdobím pokud možno 
ve zdraví.

Veronika Tetuová 

Příbramsko opět ožije skvělými hudebními výkony
Hudební festival Antonína Dvořáka se stal neodmyslitelnou součástí a krásnou 
tradicí regionu Příbramska. Po dvou letech komplikací spojených s pandemií covi-
du-19 tento svátek klasické hudby zazáří opět v podobě, na jakou jsme byli zvyklí. 

Velikonoční pořad bohoslužeb

PCSvT – Pastorační centrum sv. Tomáše, Na Nábřeží 1650, Dobříš
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Dobříšské večery hudby
Zveme na koncert v neděli 24. 4. 2022 
od 17.00 do kostela Nejsvětější Trojice.

Představí se Čeští madrigalisté a jejich hosté.
Zazní slavné skladby pro velikonoční dobu od 
J. S. Bacha, D. Buxtehudeho a dalších. 
Vstupné 200 Kč, děti a studenti vstup volný. 
Předprodej vstupenek v trafice U Davida, Mírové 
nám. 70, Dobříš, a půl hodiny před koncertem 
v kostele. 

Ukončení činnosti „Sdružení pro obnovu varhan 
v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši“
13. února 2022 se uskutečnila členská schůze spolku, na které bylo na základě předložené účetní 
uzávěrky odsouhlaseno hospodaření za rok 2021 a za leden 2022. Bylo konstatováno, že po úhradě 
poslední faktury v lednu t. r. za zhotovení varhan ve výši 539 660,00 Kč bude zůstatek na účtu věno-
ván na sociální potřeby v Dobříši. Se souhlasem krajského úřadu z března t. r. byl zůstatek z veřejné 
sbírky ve výši 11 196,50 Kč rozdělen. Na provoz organizace Stéblo, z. s., bylo posláno 7 196,50 Kč 
a komunitní centrum Svět dobrých lidí, projektu MAS Brdy–Vltava, byla zaslána částka 4 000 Kč.
S ohledem na dokončení veřejné sbírky, uhrazení faktur za varhany a převedení majetku – funkčních 
nových varhan – do správy Římskokatolické farnosti v Dobříši byly splněny důvody existence spolku 
„Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši, z. s.“. Na základě této skuteč-
nosti bylo navrženo členskou schůzí ukončení činnosti ve smyslu podmínek stanov a občanského 
zákoníku.
Během téměř osmileté činnosti spolku se vytvořila velká komunita příznivců krásné hudby, proto 
jsem se rozhodl pokračovat v organizování koncertů, samozřejmě s využitím nových varhan. Kon-
certy budou pořádány dobříšskou římskokatolickou farností. Díky získané dotaci od města se v le-
tošním roce můžeme těšit na osm koncertů pořádaných pod názvem „Dobříšské večery hudby“. 
Pro  duben je připraven koncert Českých madrigalistů, v květnu v Zrcadlovém sále zahraje Vino-
hradský symfonický orchestr VISYO a v červnu by měl na Dobříš zavítat King's College Symphony 
Orchestra z Londýna. Po prázdninách budeme pokračovat, zahraje soubor Piccolo coro & Piccola 
orchestra, Příbramská filharmonie a další. Tak se těším na další setkávání s hudbou. 

Ivo Kylar

Všechny cesty vedou na Strž, ke kouzelnému 
venkovskému domu světoznámého spisovatele 
Karla Čapka. Z bezplatného parkoviště je to pro-
cházkou kolem rybníka jen 400 metrů, do klidné 
zahrady se dostanete i po turistických značkách 
nebo cyklostezce, navíc si tu zdarma můžete 
nabít elektrokolo. Od začátku dubna je v pro-
vozu bistro s prodejem z okénka a posezením 
pod vysokými stromy nebo v původní Čapkově 
pergole.
Každý si tu přijde na své. Trpěliví milovníci pří-
rody u potoka možná spatří ledňáčka (bez zá-
ruky!), technicky založení návštěvníci jistě ocení 
expozici v původní prvorepublikové garáži, ma-
pující čtyři století tradice místních hamrů, strojí-
ren a hutí. Milovníci umění a historie rozhodně 

nemohou vynechat nedávno modernizovanou 
expozici přibližující život a dílo Karla Čapka, jeho 
ženy Olgy Scheinpflugové a blízkého přítele, no-
vináře Ferdinanda Peroutky. 
Novinkou je výstava V nouzi poznáš přítele, kte-
rá laiky i fajnšmekry zaujme méně známými in-
formacemi a fotografiemi slavných osobností ve 
víru dramatických událostí 30.–70. let minulého 
století. Překvapí detailní vzpomínka, jak Čapek 
na Strži těsně po Mnichovu odmítl nabídku 
amerického exilu. A víte, čím se Hugo Haas pro-
sadil v Hollywoodu? Komu ve Svobodné Evro-
pě říkali Mr. Czechoslovakia a kdo byl tajemný 
Kadelík?
Každý měsíc od dubna do října navíc na Str-
ži uvidíte dosud nevystavované unikáty ze 

soukromých sbírek, třeba rukopis Karla Čapka 
„Jak se dělá divadlo“, jeho soupis dřevin vybra-
ných k výsadbě kolem domu, dopisy a básně 
Josefa Čapka a Ferdinanda Peroutky z koncen-
tračního tábora nebo první vydání slavné Ma-
sarykovy Washingtonské deklarace, v říjnu 1918 
vytištěné a nití sešité v New Yorku.
Těšíme se na viděnou! 

A kde najdete podrobnosti, včetně nové virtuál-
ní 3D prohlídky interiéru?
www.capek-strz.cz
www.facebook.com/PamatnikKarlaCapka 
www.instagram.com/pamatnikkarlacapka  

Zdeněk Vacek 
Zdroj foto: archiv Památníku Karla Čapka

Za Čapkem i o víkendu
Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše zahajuje 1. dubna letní sezonu! Denně 
kromě pondělí od 9.00 do 17.00 je k vidění modernizovaná expozice i nová výstava 
V nouzi poznáš přítele. Výlet zpříjemní občerstvení s relaxací v romantické zahradě.   
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Úspěchy v Aerobik studiu Orel Dobříš
První dvě soboty v březnu se naše závodní týmy step aerobiku zúčastnily po dvou letech nuce-
né pauzy prvních závodů v jarní sezóně pod hlavičkou organizace gymnastického aerobiku Mistry 
s Mistry. 
Nejúspěšnější byl nejmladší tým kategorie dětí, který si z obou závodů v Příbrami a v Praze přivezl 
zlato. Tým kadetů vybojoval první víkend zlatou a druhý víkend bronzovou medaili. Tým juniorek 
měl premiéru až při závodu v Praze a získal zasloužené stříbro. Velký dík patří i našim trenérkám 
Kláře Jandové, Kamile Paulové a Kristýně Bílkové, že i přes letošní boje s nemocemi a karanténami 
dětí zvládly vše správně načasovat. 
Máme velkou radost, že se nám se-
zóna tak hezky rozběhla. Do konce 
jarní sezóny budeme Dobříš repre-
zentovat ještě při šesti soutěžních 
víkendech, kdy se do závodění při-
dá i druhý tým juniorek, dance tým 
Áquilas a stepový tým dospělých. 
Tak nám držte palce, ať všem zá-
vodníkům slouží zdraví a ať to opět 
zacinká.
I během dubna můžete své děti 
stále přihlašovat do již rozběhnu-
tých dětských kurzů nebo na Spor-
tovní soboty s Orlem, které chystá-
me na 9. 4. a 7. 5.
Aktuální informace o provozu studia naleznete na internetových stránkách www.aerobikdobris.cz 
a na oficiálním facebooku. 

Tým lektorů ASOD

Příměstské tábory s Gymnastikou Dobříš
Pořádáme příměstské tábory pro holky a kluky 
z Dobříše a širokého okolí. Děti se mohou těšit 
na program plný sportovních aktivit, např. atle-
tika, gymnastika, parkour, míčové hry, jízdy na 
kolečkách, ale také spoustou her, tvoření a výle-
tů. Nebude chybět ani motivační celotáborová 
hra zakončená karnevalem. 
Tematicky zaměřené tábory se uskuteční v čer-
venci – MOŘSKÝ SVĚT v termínu: 25.–29. 7. 2022, 
v srpnu – DRAČÍ SVĚT v termínu: 1.–5. 8. 2022.

Bližší informace a přihlášky naleznete na našich 
stránkách www.gymnastika-dobris.cz nebo na 
tel. číslech: 777 145 603, 603 160 927.

Soňa Lásková, Gymnastika Dobříš

Letní fotbalový kemp 
v Dobříši s SK Slavia 
Praha

MFK Dobříš ve spolupráci 
s partnerským klubem SK Sla-
via Praha uspořádá fotbalový 
kemp pod vedením profesio-
nálních trenérů mládežnické 
fotbalové akademie SK Slávie 
Praha.

Kluci a holky ročníky 2009–2014 mají možnost 
prožít týden fotbalové radosti a tréninků na 
dobříšském stadiónu V Lipkách 11.–15. červen-
ce 2022. 
Bližší informace podá šéftrenér mládeže MFK 
Dobříš pan Pavel Foltýn na tel.: 605 764 851. 

Výbor MFK Dobříš

Instruktor Michal Janoušek představuje svou novou knihu KRAV MAGA KAPAP 
izraelské reálné sebeobrany
Michal Janoušek alias MIKE se tréninku bojo-
vých umění a sportů věnuje už 25 let. Posled-
ních 12 let pak studuje především sebeobranné 
systémy s preferencí izraelských systémů boje – 
KRAV MAGA a KAPAP, v nichž získal nejvyšší me-
zinárodní instruktorské tituly. Právě díky jeho 
bohatým zkušenostem a profesionálnímu vede-
ní kurzů po celé ČR byl osloven přímo naklada-
telem, aby napsal knihu s tématem sebeobrany.
Jak složité bylo takovou knihu vydat, popisu-
je sám MIKE: „Na začátku přípravy knihy se mu-
sela vyřešit její obsahová stránka a celkový rozsah. 
Původně plánovaný počet stran se ale nakonec 
stejně redukoval, a tak jsem se snažil maximálně 
minimalizovat. Rukopis byl napsaný během půlro-
ku, pak ale probíhaly korektury a grafické úpravy. 
Jsem rád, že se nakonec knihu začátkem letošního 
roku podařilo vydat, protože to za současné situa-
ce nebylo úplně snadné.“
V knize najdete přehledně řazené rubriky 
o  historii a současnosti sebeobrany, systému 

výuky, základních technikách, jejich využití 
v  praktickém životě a zkušenosti a doporuče-
ní certifikovaného instruktora. Kniha je velmi 
kvalitně graficky zpracovaná a kromě množství 
fotografií obsahuje také QR kódy s odkazy na 
videoukázky.

„Celou knihu jsem se snažil pojmout komplexně 
a  mimo zmíněné v ní najdete i kapitolu zaměře-
nou na prevenci a na to, jak se chovat nerizikově, 
aby se člověk nestal objetí napadení. Zároveň 
jsem se snažil v knize rozklíčovat i klasické mýty 
např. o možném reálném použití pepřového spreje 
apod.,“ dodává MIKE.  
MIKOVU knihu dnes seženete v běžných knihku-
pectvích a k dostání je i na e-shopu www.kapap-
-shop.cz nebo přímo u MIKA v dobříšské tělocvič-
ně (v areálu bývalých rukavičkářských závodů). 
MIKE u nás v Dobříši vede pravidelné kurzy se-
beobrany pro holky i kluky od 4 do 13 let, které 
navštěvuje dohromady okolo 50 dětí. Dále nabí-
zí výcviky pro mládež a dospělé beze zbraně i se 
zbraní, otevřené tréninky nebo semináře sebeo-
brany pro ženy a další akce. 

Více informací najdete na stránkách: 
 www.kapap-czech.cz. 

Zpracovala DH
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„Týden bruslení“ v Dobříši 
Po covidové pauze se město Dobříš rozhodlo zopakovat úspěšnou akci „Týden bruslení“ v Dobříši, 
která letos proběhla v týdnu od 28. 2. do 6. 3. 2022. Od pondělí do pátku se během dopoledne 
vystřídaly na ledové ploše mateřské i základní školy z Dobříše, ale také ze ZŠ Stará Huť. O výuku 
dětí a žáků se postarali dva profesionální trenéři z pražské Veřejné Sportovní Akademie, z. s., kteří 
přizpůsobovali výuku věku a schopnostem svých svěřenců.  Zdravotní dohled zajistilo Středisko 
zdraví, spol. s r. o. Návazným programem o víkendu byla hokejová exhibice a  karneval na ledě. 
Sobotní odpoledne patřilo tedy HC Dobříš, který hostil HC Nový Knín. Celý týden na ledě zakončil 
nedělní karneval, který vždy přiláká mnoho dětí i rodičů. Odpoledne plné soutěží, her, tanečků 
moderovaly lektorky z Aerobik Studia Orel Dobříš, z. s., a zapojili se i dospělí. Hudební a zvukovou 
produkci po celou dobu  zajištovala Základní umělecká škola Dobříš. Soutěživost dětí byla té-
měř nekonečná, po dvouhodinovém programu si odnášely pěkné ceny od města Dobříš i ASOD.  
Město Dobříš tímto děkuje všem, kteří se na této akci nějakým způsobem podíleli. 

Šárka Krůtová, DiS., za projekt Zdravé město a místní Agenda 21

Realizováno v rámci:   

SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST

Pozvánka  
na Vítání ptačího zpěvu 
Zveme vás na 7. ročník Vítání ptačího zpě-
vu do Slap nad Vltavou, který se bude konat 
v sobotu 30. 4. 2022, sraz v 8.00 ve Slapech na 
parkovišti u  motorestu (GPS: 49°49'0.147"N, 
14°23'42.756"E), a na 2. ročník Vítání ptačího 
zpěvu do dobříšského zámeckého parku, 
který se bude konat v sobotu 7. 5. 2022. Sraz 
v 8.00 u vstupu do anglického parku (GPS: 
49°46'44.695"N, 14°10'44.107"E). 
Obě akce budou trvat cca do 11 hodin.

Čeká vás povídání o ptačích opeřencích, pro-
cházka s poslechem ptačích hlasů a ukázka 
živých ptáků spojená s kroužkováním. Pevnou 
obuv, vhodné oblečení a dalekohled s sebou. 
Účast zdarma. 
Pořádá Přírodovědný spolek Dobříš. Akce je 
spolufinancována formou dotace z rozpočtu 
města Dobříše. Děkujeme rodině Colloredo-
-Mannsfeld, která nám umož-
nila pořádat akci v zámeckém 
parku na Dobříši.

Zuzana Strnadová
www.spolekdobris.cz 

tel.: 602 565 884

Na příměstských táborech s animátory  
Veselé rodiny máme poslední volná místa!

Ahoj holky a kluci,
pojďte si s námi užít pár dní o prázdninách úpl-
ně nejvíc senzačně!
Na naše příměstské tábory s názvem „Veselé pří-
měšťáky pro holky i kluky“ jsme pro vás připravi-
li tu nejlepší zábavu a úžasné zážitky. 
V našem prvním příměšťáku, který se uskuteční 
od 25. do 29. července 2022 se můžete těšit na 
program s názvem „SVĚT SMYSLŮ A NESMYS-
LŮ“. Tyhle dny si naplníme hrami, zábavou, po-
znáváním svých smyslů, objevováním nesmy-
slů, ale i výlety, písničkami, tancem a spoustou 
jiných aktivit.
Na druhém příměštáku, který se uskuteční 
od  22. do 26. srpna 2022, bude naším téma-
tem „CIRKUSOVÁ ŠOU“. A už sám název napo-
vídá, že se budeme bavit od rána až do večera 
a o nejrůznější překvapení tady nebude nouze. 
Budeme si hrát, smát se, převlékat, tvořit, akro-
batit i kouzlit.
A na co se moc těšíme, je čtvrteční přespání na 
obou našich turnusech. Těšit se děti mohou také 
na senzační pyžamovou párty a spoustu krás-
ných odměn a motivačních úkolů.

Lejsek bělokrký, autor foto: Vítězslav Palan

Kdy a kde se naše příměšťáky konají?
Sejdeme se vždy v pondělí a rozloučíme se v pá-
tek. Zázemí nám poskytne tentokrát dobříšská 
Jógovna (ulice Plukovníka B. Petroviče 86).

Chcete se přihlásit? Je nejvyšší čas...
Přihlášku a další podrobnosti k oběma turnu-
sům naleznete na webových stránkách www.
veselarodina.org. Místa se nám rychle plní, tak 
raději moc neváhejte! Více informací i o nás 
a našich dalších akcích se dozvíte také na našem 
facebooku Veselá rodina, z. ú., nebo instagramu 
@vesela_rodina.

A na koho se můžete těšit? 
Na nás všechny veselé animátory. Jako o vlastní 
se o vás bude starat Denča, Sára, Andrejka, Bára, 
Klára, Faustýnka, Anetka, ale i náš Kája a naši 
další kamarádi. Budou to senzační dny, do kte-
rých dáme to nejlepší z nás a během kterých si 
s dětmi užijeme všechny aktivity na maximum. 
Zároveň ale budeme dbát i na jejich individuální 
potřeby, tak aby se všechny holky i všichni kluci 
cítili celý týden v pohodě a na příměšťáku se jim 
prostě líbilo!

Těšíme se na vás! 
Tým animátorů Veselé rodiny
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Homesharing: Hledáme vás, kteří darujete svůj čas 
dětem s postižením 
S některými z vás jsme se potkali na večerních 
setkáních pro zájemce o hostitelství, která 
proběhla v únoru. Homesharnig rozvíjíme ve 
středních Čechách, ale první setkání proběh-
la v Praze, kam máme z různých částí našeho 
kraje nejblíže. Měli jsme možnost dozvědět se, 
co všechno homesharing obnáší, jak to celé pro-
bíhá, zodpovědět všechny dotazy, které účastní-
ky napadaly. Atmosféra byla příjemná a všichni 
jsme získali motivaci pro další pokračování. 
„Nebyla jsem si jistá, jestli to je pro mě, ale po dneš-
ním večeru mám chuť do toho jít.“
„Najednou jsme zjistili, že naše děti už jsou velké 
a  svůj volný čas s námi tráví málo. Napadlo nás, 
že díky homesharingu se můžeme potkat s někým, 
s kým by nás to mohlo společně těšit.“ 

(Účastníci setkání)

Pokud jste se doposud nestihli přihlásit, neva-
dí. Večerní setkání pro zájemce budeme po-
řádat znovu v Praze a v dalších městech Stře-
dočeského kraje i v příštích měsících. Pokud 
vás cokoliv zajímá, neváhejte se na nás obrátit 

(viz kontakty níže) a rezervovat si svůj termín.
Pokud jste o homesharingu ještě neslyšeli, tak 
určitě čtěte dál.
Homesharing je moderní a přirozený systém 
podpory rodin dětí s mentálním či kombinova-
ným postižením. Propojuje dlouhodobě peču-
jící rodiny s rodinami či jednotlivci, kteří chtějí 
a mohou část svého volného času věnovat dítěti 
s postižením a pečovat o něj jako jeho takzvaní 
hostitelé.
Dítě s mentálním či kombinovaným postižením 
získává nové sociální kontakty a dovednosti, 
jeho rodina si může vydechnout a nabrat nové 
síly a hostitel zažít něco nového.
Pokud do toho s námi půjdete, čekají vás ne-
všední zážitky při aktivitě, která dává smysl.
Další informace najdete na našich stránkách 
www.cpkp.cz/homesharing nebo na e-mailu 
homesharing@cpkp.cz. 
Těšíme se na další příjemná setkání.

Petra Štěpová a Martina Macurová, 
CPKP střední Čechy

Zdroj foto: www.homesharing.cz

Informuji, že od 1. 1. 2022 se již setkáváte s novým 
speciálním označením vozidla poskytovatele domácí 
zdravotní péče č. O 5b (dále jen „označení č. O 5b“). 
Držitelé označení č. O 5b mají oprávnění k určitým 
výhodám umožňujícím odstranění zábran při posky-
tování jejich služeb, zejména: 
Řidiči vozidel opatřených označením č. O 5b nemusí 
v jednotlivých případech, kde to charakter jejich služ-
by vyžaduje a je to naléhavě nutné, po dobu nezbyt-
ně potřebnou dodržovat zákaz zastavení a zákaz stání 
vyplývající ze značky „Zákaz stání“, přičemž nesmí být 
ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozem-
ních komunikacích (§ 67 odst. 5 zákona o silničním 
provozu).

Na vozidla opatřená označením č. O 5b se jako na vo-
zidla poskytovatele domácí zdravotní péče ve smyslu 
§ 9 vyhlášky č. 294/2015 Sb. vztahuje platnost výjimky 
plynoucí z dodatkové tabulky č. E 13 „jen zásobová-
ní“, „mimo zásobování“, resp. „jen dopravní obsluha“ 
a „mimo dopravní obsluhu“. S ohledem na výše uve-
dené si vás dovoluji informovat, že i na Dobříši může-
me potkat vozidla s tímto označením. A proto žádá-
me občany, aby nevolali strážníky, když tato vozidla 
se speciálním označením budou parkovat, zejména 
v prostoru za kotelnou nebo u polikliniky. Ne, nestojí 
tam, protože si jdou nakoupit, ale jsou u pacienta. A za 
sklem mají výjimku. Děkuji za pochopení. 

Co na jaře čeká 
dobříšské skauty?

Chlapecký oddíl Zlatý List Dobříš nezahálí a ne-
trpělivě vyhlíží první jarní dny! Po zrušené led-
nové výpravě jsme se už nemohli dočkat únoro-
vé náhrady, která nás vedla krásnou pěší trasou 
z Ouběnic do Dobříše. V březnu náš oddíl čekala 
velmi speciální událost, která se odehrává vždy 
každý druhý rok. Říkáme jí vařící výprava. Sku-
pinky účastníků mezi sebou soutěží, kdo doká-
že uvařit v improvizovaných podmínkách lesní 
chaty či skautské základny lepší večeři. Z ní od-
vede vzorek k ochutnání pro vedoucí, kteří vy-
hodnotí, které jídlo se povedlo nejvíce. Vítězové 
se mohou radovat ze zaznamenání jejich jména 
na Mistrovu vařečku a zařazení mezi věčné vítě-
ze této soutěže. 
V dubnu všechny čtyři dobříšské oddíly (a jeden 
novoknínský) čeká střediskový sraz, kdy spolu 
stráví víkend všichni příslušníci střediska prof. 
Oliče Dobříš. 
Zářným vrcholem jara pro nás ale jistojistě bude 
květnový výlet, kdy se vypravíme do jihočeské 
obce Choustník a přespíme na tamní hradní zří-
cenině jako opravdoví rytíři! 
Poslední slunečné dny nám napovídají, že by 
i počasí mohlo být k naší činnosti brzy více na-
kloněné. Nemůžeme se dočkat, až za svitu pa-
prsků odpoledního slunce vyrazíme s batohem 
na zádech vstříc dalšímu dobrodružství, které 
na nás v lesích čeká. 
Přejeme vám všem, abyste i vy s nadcházejícím 
jarem našli svojí jiskru pro prozkoumávání krás 
přírody, která kolem nás je!

Za Zlatý list Štěpán Böhm (Benji)

Děkujeme městu Dobříš za finanční podporu 
činnosti dobříšského skautského střediska prof. 
Oliče.

Autor foto: Štěpán Böhm (Benji)

Oznámení o zavedení nového speciálního označení vozidla poskytovatele  
domácí zdravotní péče č. O 5b

Strž. Alena Horčičková Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš
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Společenská kronika
Vzpomínky

Dne 1. dubna 2022 
vzpomeneme páté-
ho smutného výro-
čí, kdy nás navždy 
opustila paní Jana 
Žáčková (roz. Šveco-
vá) z Rybníků. 
Kdo jste ji znali, vě-
nujte jí, prosím, spo-

lečně s námi tichou vzpomínku. 
Děkuje rodina. 

Dne 4. dubna 2022 
to bude 1 rok, co 
nás navždy opustil 
pan František Von-
dráček. 

S láskou vzpomíná 
manželka a dcery 

s vnoučaty.

Čas tiše plyne, ale 
vzpomínka v srd-
cích stále žije. Dne 
11.  dubna 2022 
tomu bude již dlou-
hých 10 let, co nás 
opustil pan Josef 
Skočdopole. 

Stále vzpomíná 
rodina Skočdopolova.

Dne 11. dubna 2022 
uplyne 12 let, kdy 
nás navždy opus-
tila naše milovaná 
manželka, mamin-
ka a babička, paní 
Jájinka Velebilová 
z Dobříše. 

S láskou stále vzpomíná manžel Cyrda 
s rodinou a příbuznými.

Dne 16. října 2021 uplynulo již 5 let ode dne, 
kdy nás navždy opustila naše maminka paní 
Hana Blažková, a dne 6. dubna 2022 to bude 
5 let, co odešel i náš táta pan Josef Blažek. 
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 

Dcera a synové s rodinami.

Dne 20. dubna by se 
dožil 90 let náš tatí-
nek a dědeček Slavo-
mil Kohout. 
Byl to veselý, dobro-
myslný člověk, ruka-
vičkář, srdcař, který 
nám chybí a  často 
na něj vzpomínáme. 

Pokud jste ho znali, vzpomeňte spolu s námi.
Děkují dcera Květa a syn Jirka s rodinou.

Dobříšské pískoviště 14
Čtvrtek 24. února 2022 – datum, jehož události se zdály jen o den dříve nepřed-
stavitelné – změny, ke kterým bezprostředně dochází, jsou stále těžko uvěřitelné.

Napadá mě jedna z podobných těžko uvěřitelných událostí:
– Začátek února 2022 opakované denní a noční zasedání Dolní sněmovny – neúčelné – nepřá-

telské – neumlčitelné proslovy poslanců.
– O málo hodin později titíž poslanci spontánně povstávají a s melodií ukrajinské hymny nepře-

stávajícím potleskem vítají velvyslance Ukrajiny.

Kolik se toho ještě změní v nastávajících dnech, týdnech – možná měsících, letech i u nás v Dob-
říši? Jak zareagují na převratné dění zastupitelé našeho města?
Problémů a výzev neubude – naopak. I nadále bude potřebná výdrž a odhodlání kombinovat – 
sbližovat odlišné vnímání a názory jako zásadní předpoklad pro každý úspěšný tah na branku.
Kolik energie směrované dosud na osobní vize a zájmy bude nutné přizpůsobit trpkým kompro-
misům odpovídajícím nové situaci. A odvahu přizpůsobit se, a odhodlání smířit se s náročnějšími 
životními podmínkami bude muset vybojovat i každý z nás.
Tyto řádky píši 5. března – toto číslo Dobříšských listů však vyjde až za měsíc – čeká nás mnoho 
dní nejistoty a nepředvídatelné budoucnosti. 

Co napsat na závěr? 
Připomínám si heslo z jednoho čísla loňských Dobříšských listů: „Nevzdáme to.“

Věra Schillerová

Hlas pro starostu 
stál 1 000 Kč
V dubnovém vydání tematicky 
zmíním jeden případ, který roz-
hýbal zdejší politické dění. Před 
devadesáti lety v měsíci dubnu 
1932 se konaly na Dobříši obec-
ní volby, které proběhly celkem 
v  klidu až do volby starosty 
20.  5., kdy oba kandidáti, a to 
Adolf Schart a Josef Rys, dostali 
po 12 hlasech. Proto mělo dojít 
k druhému hlasování, jenže než 
k němu došlo, postavil se Rudolf 
Krejčí, skladník prodejny „Včela“ 
a člen komunistické strany, a rov-
nou se díval přímo na Josefa Rysa 
s tím, že podplácel komunistu 
Průchu, slíbil mu 1 000 Kč a ihned 
mu měl dát 50 Kč za to, že hodí 
hlas pro něj. Nastalo samozřejmě 
zděšení a ani Rys nebyl schopen 
slova. Dodatečně se pokusil hro-
zit žalobou, ale obvinění padlo 
a v  dalším hlasování již Adolf 
Schart získal 13 hlasů a stal se na 
deset let starostou, což ukončila 
až jeho poprava nacisty. 

Celé toto kupčení s hlasy mělo dohru u krajského trestního soudu v Praze. Zde vyplynulo, že pokus 
o podplácení neproběhl jen u jednoho člena zastupitelstva, ale jednalo se o Průchu, Hrubého, Krej-
čího, Maška a Vaška, kterým sliboval různé výhody a odměny za to, když ho budou volit. Prvním třem 
slíbil po tisícovce, Maškovi sliboval obilí a přímluvu u pozemkového úřadu a Vašákovi sliboval, že ho 
udělá správcem městských elektrických závodů. Josef Rys samozřejmě obvinění popřel a pouze po-
tvrdil, že jako rolník a lidovec usiloval o společný blok s komunisty. Prosil je, aby zvedli ruku pro něj, 
ale žádné výhody jim nesliboval, což samozřejmě svědci obratem vyvrátili a usvědčili ho tím ze lži.

Krajský trestní soud v Praze po výslechu svědků odsoudil lidového kandidáta na starostu, rolníka  
Josefa Rysa, podmínečně na jeden týden do tuhého vězení. Tímto rozsudkem bylo potvrzeno, že 
kandidát Josef Rys porušil čistotu voleb sváděním příslušníků druhých politických stran a slibováním 
materiálních výhod. Dobříšská veřejnost se alespoň dozvěděla, jakým způsobem chtěl provést na 
radnici očistu od socialistů, že se ani neštítil slibování úplatků. Pokud byste však měli možnost přečíst 
si celkový průběh voleb, zjistili byste, že tehdy se jednalo o čistější demokracii. Nehráli si na žádnou 
opozici a do rady města mohla každá zvolená strana anebo uskupení jmenovat své zástupce. 

Petr Kadlec
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Sbírka pro Ukrajinu
Děkujeme všem našim občanům, kteří se zapo-
jili do sbírky pokrývek, polštářů a ložního prádla 
na pomoc ukrajinským uprchlíkům a přinesli 
potřebné věci do komunitního centra v Dobříši. 
Zde byly tyto dary zabaleny a ještě téhož dne 
expedovány k potřebným na slovensko–ukra-
jinskou hranici a do našeho regionu.
Také děkujeme všem spoluobčanům, kteří se 
účastní dalších sbírek věcných či peněžních in-
dividuálně.
V naší obci je zatím ubytováno 31 ukrajinských 
občanů, poděkování patří soukromým ubytova-
telům.

Stavění májky a pálení čarodějnic
V sobotu 30. dubna proběhne opět už tradičně 
od 18.00 stavění máje v parku u vstupu do obce. 
Následně bude od 18.30 zahájeno pálení čaro-
dějnic na louce u dálnice.

Svoz nebezpečného odpadu 
bude probíhat následovně:
9. 4. 2022 – v době od 9.19 do 9.34 hod.
14. 5. 2022 –od 13.05 do 13.30 hod.
17. 9. 2022 – od 9.19 do 9.34 hod.
15. 10. 2022 – od 13.05 do 13.30 hod.
Ve všech případech jen před budovou Obecní-
ho úřadu, Karla Čapka 430.

Oprava mostu D4 – vedle biood-
padu
Podle obdržené informace Ministerstva dopra-
vy bude od dubna probíhat oprava mostu na 
dálnici D4 – vedle bioodpadu.
Z toho důvodu bude uzavřený průjezd pod tím-
to mostem. Dále kvůli pohybu stavební tech-
niky dojde k nárůstu dopravní zátěže i v ulici 
Dělnická, proto žádáme o zvýšenou opatrnost 
v této lokalitě.
Stavební práce budou probíhat do měsíce října 
včetně.

Poděkování
Děkuji obecnímu úřadu a SPOZ ve Staré Huti za 
gratulaci k narozeninám.

Olga Lásková

Touto cestou děkujeme všem přátelům a spolu-
občanům za projevení soustrasti nad ztrátou naší 
milované manželky, maminky, babičky a praba-
bičky paní Heleny Černé.

Vřele děkuje manžel a pozůstalí.

Vzpomínáme
Dne 18. 4. 2022 uplyne jeden smutný rok, co nás 
navždy opustil nás milovaný tatínek, dědeček, 
pan Josef Mikyska.

Stále vzpomínají děti s rodinou.

9. dubna 2022 uplyne pět 
let, kdy nás navždy opus-
til milovaný manžel a tatí-
nek pan Evžen Koupý.

S láskou vzpomínají 
manželka Jitka, děti Evžen, 

Radka a Aleš s rodinami.

Den Země
Jsme rádi, že se můžeme opět vracet k některým 
tradičním akcím. Jednou z nich je i úklid obce. 
Srdečně zveme v sobotu 9. 4. 2022 v 9 hod. ke 
škole, kde si převezmete odpadové pytle, ruka-
vice a instrukce ohledně trasy.  Děkujeme všem, 
kdo se zúčastní.
Pokud se chcete během měsíce dubna zapojit 
do úklidu obce a okolí i mimo tuto sobotu, přijď-
te si vyzvednout odpadové pytle a rukavice na 
obecní úřad. Velice oceníme, pokud naplněné 

pytle přinesete k místům s tříděným odpadem 
pro jejich rychlé odklizení. Případně pošle-
te zprávu na telefonní číslo 724 379 424 nebo 
Facebook obce s uvedením místa, kde se odpad 
nachází. Všem ochotným sběračům, kterým 
není jedno, jakým prostředím jsme obklopeni, 
velice děkujeme. Ostatní prosíme o vzájemnou 
ohleduplnost a pro odložení odpadu využití 
k tomu určených odpadkových košů.

Výzva rodičům
Ráno, co ráno se kolem půl osmé u mateřské 
školky odehrává stále stejná situace. Někteří ro-
diče přivážející své děti auty do školky naprosto 
ignorují přechod pro chodce, blízkost křižo-
vatky, autobusovou zastávku, ostatní chodce 
(především děti) přicházející na zastávku, pro-
jíždějící autobus, o jiných účastnících provozu 
nemluvě.
Nikomu nezazlívám, že vozí dítě do školky au-
tem. Jen ta bezohlednost! Opravdu nemůžete 
zastavit o pár metrů dál?
Školka nešla postavit jinde. Rozšířit vozovku 
není kam. Rozšířila se plocha pro parkování. 
Bohužel v obci není dostatek učitelek, které pak 
musí do té naší dojíždět a parkovat také někde 
musí. Pro autobus už vůbec není jednoduché 
nalézt uvnitř obce jiné vyhovující místo. Jediné, 
co ovlivnit lze, je chování řidičů – rodičů. To, že 
ráno co ráno nemusí, opravdu nemusí, zasta-
vit ve vzdálenosti max. 15 kroků od branky do 
školky. Jako by existovala nějaká magická hrani-

ce vzdálenosti, kterou může řidič – rodič pěšky 
vykonat po opuštění vozu. Pokud ale zastavíte 
mimo nejfrekventovanější prostor a s dítkem se 
projdete o pár kroků dál, věřte, že se nestane nic 
vám, ani vašemu dítěti. Naopak zjednodušíte ži-
vot mnoha jiným dětem, které mezi auty kličkují 
a vstupují na přechod, kde je projíždějící řidiči 
mezi zaparkovanými auty přímo na přechodu (!) 
opravdu nemusí vidět. Píšu z vlastní zkušenosti.
Vaše děti dnes navštěvující školku odrostou. 
A protože jste vy nastolili takový trend, budou 
i ony nuceny kličkovat mezi auty zaparkovaný-
mi na přechodu, nebo neuvěřitelně manévrují-
cími přímo v křižovatce.
Přitom stačí jen dodržovat dopravní předpisy, 
vážit si života i dětí ze sousedství, být ohledu-
plní. Je krásné sledovat, jak pomáháme lidem 
v  nouzi. Jakkoli vzdáleným. Proč tedy taková 
ohleduplnost, ochota a vstřícnost neplatí i sto 
metrů od vašich domovů?

Marie Guillenová

Pozvánka 
na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 
11. 4. 2022 v 18 hod. v obřadní místnosti obec-
ního úřadu.
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Zprávy ze 
základní školy
Milí čtenáři,
máme tu měsíc duben a jaro je 

v plném proudu. Tento měsíc bude jako každý 
rok věnován úklidu. Začali jsme už v březnu, 
kdy jsme shrabali školní zahradu a prostranství 
před školou.
Celý březen se nesl ve znamení smutku. I na 
naší škole se řeší válka. Děti nechápou, jak je 
možné ve 21. století něco takového, že nikdo 
nedokáže okupanty zastavit. Podporujeme 
Ukrajinu a je nám velice líto dětí a matek, co 
musejí prožívat.
V pátek 11. března 2022 se ve škole uskutečnil 
„Večer parlamentářů“. Zástupci všech tříd pod 
vedením paní vychovatelky Jany Bartoňové se 
sešli navečer ve škole. Večer se uskutečnil jako 
poděkování za dobře vykonanou práci ve škol-
ním parlamentu. Paní vychovatelka připravila 
občerstvení, žáci si zahráli několik her, a na-
konec shlédli fi lm „Frčíme“. Celý večer se nesl 
v přátelském duchu a všichni odcházeli nadše-
ní a spokojení.
18. a 24. března 2022 jsme se šli podívat do 
kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši. Zde se žáci 
seznámili s křesťanským původem, smyslem 
Velikonoc a jejich historií, která sahá do dějin 
Židovského národa.
V březnu jsme nezapomněli ani na Měsíc knihy 
a Den učitelů.
29. března 2022 ve spolupráci s obecní knihov-
nou ve Staré Huti se konalo „Pasování na čte-
náře“. Této slavnostní akce se zúčastnili nejen 
žáci a  učitelé, ale i rodiče a prarodiče našich 
prvňáčků. Věříte, že polovina žáků z první třídy 
umí plynule číst?
30. března se uskuteční „Country tance“. Žáci 
si zábavným programem zpestří dopoledne, 
a hlavně se pokusí se country tance i naučit.

Co nás čeká v měsíci dubnu? Hned 1. dubna 
2022 „Aprílový den“. Na tento den se všichni 
strašně těší, neboť si žáci vymění role s učiteli. 
Žáci se stanou učiteli a učitelé žáky. Není to vů-
bec jednoduché.

7. a 11. dubna 2022 pojedeme na výlet do Skan-
zenu Vysoký Chlumec.
12. a 13. dubna 2022 se uskuteční Zápis do 
prvních ročníků od 14 do 17 hodin.

Dana Kunrtová

NOVÝ SMĚR

Zprávičky z naší MŠ
Vážení čtenáři,

huťská mateřinka Vás, milí čtenáři zdraví, děkuje 
Vám za Vaši přízeň a hlásí se opět o krátké slovo. 
Zima je pomalu u konce a začínají nám první jar-
ní dny, do kterých vstupujeme s dětmi v novém 
integrovaném bloku „Příroda se probouzí“.
Ale vraťme se ještě do měsíce února. Ten je 
pro nás ve školce ve znamení velkých příprav 
na masopustní průvod. Vyrábíme s dětmi mas-
ky, hudební nástroje jako jsou ozvučná dřívka 
z  lísky, bubínky s korálky, chrastítka z kinder 
vajíček a barevné čepice, abychom byli všichni 
v průvodu vidět a slyšet. Učíme se spoustu pís-
niček, které jsou spjaty s masopustem, řemesly 
a tradicemi. A po velkých přípravách to vždy 

vypukne! V úterý 1. 3. 2022 naše tři třídy s paní-
mi učitelkami v dopoledních hodinách vyšly do 
ulic Staré Huti. Děti zazpívaly veselé tematické 
písničky za doprovodu kytary a vlastně vyrobe-
ných zvučných hudebních nástrojů. Přidali se 
k nám zástupci i z řad rodičů, aby si masopust-
ní průvod také užili. Zastavili jsme se ve škole, 
zazpívat dětem a paní ředitelce, dále jsme na-
vštívili obecní úřad, kde jsme za naše hudební 
vystoupení dostali od paní místostarostky slad-
kou odměnu. Nakonec jsme návštěvou potěšili 
i místní obchod, kde jsme také dostali dobroty 
pro všechny děti. Děkujeme.
V dalším únorovém týdnu nás navštívilo naše 
oblíbené divadlo Múza s vodnickou pohádkou. 

Blahopřání
Významného životního jubilea se v měsíci dub-
nu dožívají paní Marie Synková a Růžena Váv-
rová.

Srdečně blahopřejeme!

Významné životní jubileum v měsíci březnu také 
oslavila paní ředitelka naší základní a mateřské 
školy PaedDr. Zdeňka Halenkovská. Do své funk-
ce byla jmenovaná nejprve v režimu pověřené 

řízením a rovnýma nohama doslova skočila do 
koronavirové situace. Kromě toho, že  se po-
týkala s množstvím nových povinností při ná-
stupu do funkce, ještě se musela velice rychle 
zorientovat v situaci, která byla nová pro kaž-
dého z nás. Stavba nové budovy mateřské školy 
a s tím související organizační přesuny, omezení 
provozu školky včetně kompletní výměny peda-
gogického sboru, to všechno zvládla s nasaze-

ním svých sil, energie, ale také vstřícností a pre-
cizností sobě vlastní. V loňském roce pak byla na 
základě konkurzu jmenovaná ředitelkou. Děkuji 
za její profesionální přístup, maximální nasaze-
ní, bravurní zvládání značně náročných situací 
a do dalších let přeji především hodně zdraví, 
pevné nervy, smysl pro humor a nadhled, které-
ho není nikdy dost.

Petr Dragoun, starosta
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Z historie házené ve Staré Huti (5)
Období začátku 21. století
Další ukázky z připravované knihy o historii čes-
ké (později národní) házené ve Staré Huti. 

Začátek nového století, a i tisíciletí, se zapsal zla-
tým písmem do dějin huťské mužské házené. 
Je k  tomu několik důvodů. Muži hráli I. ligu ne-
přetržitě 9 let a umisťovali se takřka pravidelně 
v horní polovině tabulky. Nejlepších výsledků do-
sáhli v letech 2001, 2005 a 2007, kdy skončili pátí 
a zahráli si play off. Navíc se v roce 2005 stali vítězi 
českého poháru. To se nikomu před nimi v histo-
rii oddílu nepodařilo. Ženy se sice na přelomu 
60. a 70. let minulého století také několikrát pro-
bojovaly do I. ligy, ale většinou jen na jeden rok.
V prvních ligových ročnících hrálo mužstvo ve 
složení, v jakém vybojovalo postup. Obvyklá 
sestava byla: brankáři I. Čermák a M. Valenta, 
obrana J. Žižka, bratři Marek a Vojta Slancové, 
M. Šinágl, M. Kolařík, později i jeho bratr Tomáš. 
V útoku J. Pešek, bratři Radek a Láďa Šináglové, 
J. Volf, M. Velebil, L. Petrlík. Časem ale někteří 
hráči skončili, ať už ze zdravotních, pracov-
ních nebo rodinných důvodů. Pokusy doplnit 
mužstvo mladými hráči se nepodařilo. Největší 
osobností a oporou týmu byl J. Pešek, od roku 
1999 pravidelně nominovaný do výběru Čech 
k tradičním mezizemským utkáním s Moravou. 
Patřil mezi nejlepší ligové střelce, v roce 2006 
byl druhý a v 2007 třetí. Za své výkony obdržel 
v  roce  2006 titul mistr národní házené, který 
získávají jen ti nejlepší házenkáři a o dva roky 
později byl dokonce vyhlášen házenkářem 
roku. Dvakrát reprezentoval Starou Huť ve výbě-
ru Čech také Marek Šinágl a jednou i jeho bratr 
Radek. Ten se stal v ročníku 2006/7 nejlepším 
ligovým střelcem se 179 brankami. V té době 
byli oba tito útočníci na vrcholu své výkonosti, 
na hřišti se výborně doplňovali a dokázali často 
sami rozhodovat zápasy. Samozřejmě, že bez 
pomoci dalších útočníků a výborné obrany diri-
gované M. Šináglem na „beku” a s Ivo Čermákem 

v bráně by ale ani sebelepší výkony těchto dvou 
hráčů k vítězstvím nestačily.
Není pochyb o tom, že účast v I. lize a k tomu 
v  zimním období v halovém Českém poháru 
(povinná pro ligové týmy) byla pro hráče časově 
i finančně velmi náročná a u většiny z nich i na 
úkor jejich rodin. Je třeba si uvědomit, že národ-
ní házená je i na ligové úrovni ryze amatérský 
sport, bez možnosti odměn, úhrad nákladů na 
cestování apod., který není pro hráče zaměstná-
ním ani zdrojem příjmů. Spíše si hráči financo-
vali účast v lize z části sami. Navíc s postupují-
cími lety už asi I. liga byla pro některé z nich tak 
trochu bez motivace. To všechno vedlo nakonec 
k rozhodnutí ukončit působení mužstva v I. lize, 
a tak v roce 2009 prodala Stará Huť svá práva na 
I. ligu v dalším ročníku Příchovicím a dobrovol-
ně „sestoupila” do krajského přeboru.
Ještě několik zajímavostí z té doby. Na podzim 
roku 2006 se přechodně hrála utkání I. ligy i kraj. 
přeboru na umělé trávě školního hřiště v Dobří-
ši, protože ve Staré Huti probíhala první rekon-
strukce hřiště položením koberce s umělým 
povrchem. Jednalo se o výrazné zlepšení hrací 
plochy, ale protože z finančních důvodů se jed-
nalo o již použitý povrch bez kvalitního podkladu 
a spojů, položený svépomocí, postupně se jeho 
kvalita zhoršovala. A tak, především díky staros-
tovi Staré Huti Petru Dragounovi, se v roce 2016 
podařilo zajistit financování celkové rekonstruk-
ce hřiště. Jejím výsledkem je nový, kvalitní umě-
lý povrch, odpovídající současným požadavkům 
na házenkářské hřiště. Součástí rekonstrukce 
byly i nové ochranné sítě kolem hrací plochy. 
Ještě ve stručnosti k ostatním družstvům, která 
byla tak trochu ve stínu prvoligových mužů, ale 
snažila se také o co nejlepší výsledky v kraji. Ženy 
patřily pravidelně mezi první 4 týmy, dorosten-
ky skončily v roce 2004 druhé a reprezentovaly 
Středočeský kraj na poháru mládeže. To samé se 
podařilo starším i mladším žačkám v roce 2006 
a dorostencům v roce 2003. 

Bohužel ve finále pohárů už na své soupeře ne-
stačili. Navíc tak trochu překvapivě, vzhledem 
k úrovni mužské házené, začal u chlapců klesat 
zájem o házenou, což se projevilo nedostatkem 
žáků a dorostenců a následně jejich neúčastí 
v krajském přeboru. Nesmíme zapomenout, že 
kromě týmu mužů měla v té době Stará Huť zá-
stupce i mezi ligovými rozhodčími a v celostát-
ním vedení svazu národní házené. Bylo to záslu-
hou bývalého brankáře Jirky Bláhy, který kromě 
pískání byl členem STK pro ligové soutěže.
K zajímavostem tohoto období patří propagační 
zájezd družstva žen v 2000 do Francie, kde spo-
lečně s DP Praha předvedli francouzským přáte-
lům naši původní, českou míčovou hru. Předchá-
zel tomu zájezd organizovaný naším oddílem už 
v roce 1991 do města Taverny v blízkosti Paříže. 
V rámci přátelských styků mezi Dobříšem a tím-
to francouzským městem se utkali dobříšstí há-
zenkáři (většinou bývalí členové našeho oddílu) 
v handbalu s juniory Taverny a spolu s huťskými 
ženami předvedli Francouzům ukázkový zápas 
v národní házené. Kvůli tomu si vezli s sebou 
i branky! Naše házená vzbudila u Francouzů ta-
kový zájem, že v roce 2000 pozvali naše ženy ke 
druhé návštěvě Francie. Bohužel přátelské vzta-
hy po čase skončily a tím také snaha obnovit ná-
rodní házenou ve Francii, ačkoliv se tam ještě po 
II. světové válce hrála. Přesto si myslím, že díky 
Staré Huti patří tyto akce do historie nejen naše-
ho oddílu, ale celé národní házené.
Příště bude poslední část věnována hlavně nové 
generaci žákyň a jejich trenéru J. Peškovi, který 
je od jejich začátků dokázal dovést až k mistrov-
ským titulům přeborníka České republiky mlad-
ších a starších žákyň. O získání dalšího a  sou-
časně obhajobu loňského titulu budou usilovat 
tentokrát na domácím hřišti ve Staré Huti, kde 
se od 10. do 12. června uskuteční přebor ČR 
starších žákyň.

Za pomoci podkladů Josefa Tichého 
zpracoval Jan Stamberg

Jako vždy, divadlo nezklamalo. Představení bylo velmi zábavné, ale i naučné. Mělo ekologický pod-
text, děti se dozvěděly o důležitosti vody pro náš život a pro život raků. Písničky z vystoupení byly 
pro nás vítanou součástí plánů na měsíc březen, kdy oslavíme Den vody.
Březen je měsícem knihy. Pro naše předškoláky ze třídy Pastelek jejich paní učitelka Olinka domluvi-
la návštěvu dobříšské knihovny, kde na děti čekal zajímavý interaktivní program. Děti o návštěvě se 
zájmem vyprávěly a těší se, až si samy přečtou svou první knihu. Také si vyzkoušely hromadnou jízdu 
linkovým autobusem, kterou velmi dobře zvládly. Poděkování posíláme také do huťské knihovny 
za zapůjčení nových knih do školky.

Kolektiv MŠ
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Halová Mistrovství  
České republiky
V sobotu 12.3. se v Plzni uskutečnilo 
halové MČR dorostenek, kde se před-
stavila i naše děvčata. Hrálo se v na-
fukovací hale s netradičním časovým 
rámcem zápasů, který činil pouze 2krát 
10 minut.

V úvodním zápase jsme se utkali s velmi silným 
soupeřem a kandidátem na jednu z medailí 
s  družstvem Tymákova. Naše děvčata nese-
hrála vůbec špatný zápas, nicméně zkušenosti 
soupeře nakonec byly rozhodujícím faktorem 
zápasu, a tak děvčata vstoupila do turnaje po-
rážkou 3:6. V druhém zápase jsme se představili 
proti severočeskému Litvínovu. Takřka celý zá-
pas probíhal v naší režii, a tak děvčata zvítězila 
poměrně vysoko 14:7. Ve třetím zápase jsme 
se utkali s dalším favoritem, tentokráte s Přeš-
ticemi. Zápas měl skvělé tempo, skvělou kulisu 
a po heroickém a velmi dramatickém zápase se 
nám nakonec trestem po závěrečném hvizdu 
podařilo vyrovnat a uhráli jsme tak velmi ce-
nou remízu 10:10 – což se později ukázalo jako 
jediné zaváhání Přeštic, které si došly posléze 
pro titul. Ve čtvrtém našem klání jsme se utkali 
s moravským soupeřem, kterým byla Stará Ves. 
Utkání bylo velmi vyrovnané se šťastnějším 
koncem pro náš tým. Nakonec jsme zvítězili 7:5. 
V  předposledním zápase jsme se utkali s  jiho-
moravským Vracovem. Matematika byla velice 
jednoduchá. Abychom získali bronzové me-
daile, museli jsme vyhrát oba zbývající zápasy. 
Bohužel tento se nám vůbec nepovedl. Děvčata 
z Vracova byla po celou dobu jasně lepším tý-
mem. A na konci zápasu svítil na tabuli výsledek 
3:9 v náš neprospěch. V posledním zápase tur-
naje jsme se utkali s Krčínem. Po velmi dramatic-
kém a emotivním závěru jsme nakonec zvítězili 
9:8 a zakončili tak turnaj vítězstvím, které nám 
v celkové tabulce přisoudilo bramborové 4. mís-
to. Turnaj ovládla děvčata z Přeštic, která si tak 
odvezla titul halových šampionek v dorostenec-
ké kategorii. 2. místo putovalo na jih Moravy do 
Vracova. 3. místo nakonec ve velmi vyrovnané 
tabulce získal pořádající Tymákov. Všem medai-
listům gratulujeme. 
Naše děvčata bojovala až do úplného závěru 
a 4. místo považujeme za dobrý výsledek. Před-
stavili jsme se s nejmladším družstvem v turnaji. 
Utkání nám ukázala rezervy v naší hře. Máme 
tedy na čem pracovat, nicméně holkám patří 
poděkování za předvedené výkony. Poděkování 
patří samozřejmě i rodičům a fanouškům, kteří 
dorazili do Plzně. Vážíme si vaší podpory.
 
Dne 19. 3. jsme se vydali se staršími 
žákyněmi na halové MČR do Litvínova 
s cílem zabojovat o nejcennější medaili. 
Hrálo se v obrovské hale opět v nestandartním 
časovém režimu 2krát 10 minut. Do prvního zá-
pasu jsme nastupovali proti domácímu výběru. 
V utkání jsme se protrápili k úvodní výhře 7:4, 
hra nebyla podle našich představ. K dalšímu 
utkání jsme nastupovali s cílem hlavně zkvalitnit 
náš výkon proti dalšímu severočeskému soupe-
ři, Raspenavě.
I tentokráte měl výkon k ideálu hodně daleko, 
nedařilo se nám střelecky, a tak přišla další hod-

ně utrápená výhra 8:6. Ve třetím utkání jsme 
potkali naše největší rivalky v této kategorii, 
družstvo Nezvěstic. Věděli jsme, že na vítězství 
bude potřeba zcela jiný výkon než v úvodních 
dvou zápasech. Výkon sice byl o malinko lepší, 
ale i tak na vítězství bohužel nestačil. Nezvěsti-
ce byly v zápase lepším týmem a prohráli jsme 
nakonec 3:5. Poté jsme se utkali s moravským 
celkem Studénky. Čekal nás další nesmírně 
těžký zápas a věděli jsme, že pokud chceme 
urvat 2.  místo v turnaji, musíme tento zápas 
bezpodmínečně zvládnout. Bohužel po celý 
den na týmu ležela jakási psychická deka, ne-
dařilo se nám vůbec v útoku, bohužel ani obra-
ně se v  tomto zápase příliš nedařilo. Přidaly se 
i technické chyby, jako například červená karta 
za špatné střídání, a výsledkem byla prohra 8:6. 
A velká komplikace v boji o bronzovou medaili. 
Věděli jsme, že nás čeká přímý souboj o bronz 
s družstvem Vracova – zápas byl velice nervózní 
a mnoho házenkářské krásy nepobral. Alespoň 
bojovností jsme nakonec zápas zvládli v pomě-
ru 6:5 a uchovali jsme si reálnou šanci na 3. mís-
to. Poslední zápas byl z naší strany výsledkově 
nejpovedenější. Vyhráli jsme nad Krčínem 9:4 
a čekali jsme, na co nám to bude stačit. Museli 
jsme čekat, jak dopadnou zápasy ostatních. Ty 
nám šly nakonec příznivě na ruku, a tak jsme zís-

kali bronzové medaile. Halovými šampionkami 
se staly hráčky Nezvěstic, stříbrné medaile si pak 
na Moravu odváží družstvo Studénky. Gratulu-
jeme.
 
Před domácím letním šampionátem nám turnaj 
ukázal mnoho věcí, na kterých budeme muset 
zapracovat, abychom vůbec mohli pomýšlet na 
boj o nevyšší příčky. Od nás to nebyl vůbec po-
vedený turnaj, celý den nás trápila velmi špatná 
efektivita, nízká koncentrovanost na jednotlivé 
zápasy a vůbec špatné psychické rozpoložení. 
Jak se říká, dostali jsme před létem facku, ze kte-
ré je potřeba se ponaučit a začít pořádně makat. 
Soupeřky se zlepšily a budou na nás dobře při-
pravené. Čeká nás spousta tvrdé práce. Budeme 
se snažit a musíme se na domácí šampionát 
připravit daleko lépe. I přesto všechno se samo-
zřejmě 3. místo počítá a každou medaili pova-
žujeme za úspěch. Je to další medaile, kterou si 
holky přivezly z vrcholné akce a za to jim patří 
poděkování.

Závěrem chceme poděkovat i rodičům a divákům, 
kteří se s námi vydali na cestu do Litvínova podpo-
řit děvčata. Moc si toho vážíme a děkujeme za to. 
Držte nám palce, budeme to potřebovat.

ff
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