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Povolební slovo starosty města Dobříše  
Pavla Svobody: Děkuji vám!

Vážení spoluobčané, 
ze zářijových voleb vzešlo nové složení zastu-
pitelstva města. Všem, kteří jste k volbám přišli, 
děkuji. Od roku 1990 se konaly komunální volby 
po deváté. Tentokrát byla volební účast druhá 
nejnižší v této historii (45,22 %), méně bylo jen 
v roce 1998. Může to znamenat, že na Dobříši 
je všechno skvělé, a tak nemáte důvod se veřej-
ným děním zabývat. Nebo může být důvodem, 
že z diskuzí mezi zastupiteli i mezi občany na ve-
řejnosti či facebooku jste tak znechucení, že už 
volit nechcete. Nebo řešíte jiné důležitější věci, 
jako jsou rostoucí ceny. Rozumím všem těmto 
důvodům. O to víc mne těší, že 3 048 občanů 
přišlo a vhodilo obálku s hlasy pro dobříšské za-
stupitele podle vlastního úsudku. 

Noví zastupitelé mezi sebou na ustavujícím 
zasedání zastupitelstva zvolili obsazení sta-
rostovské židle, místostarosty, rady města 

a  členy výborů. V tomto novém čtyřletém 
období bude rada města tvořena zastupiteli 
tří stran: ODS a nezávislí, Starostové a nezávislí 
a KDU-ČSL a nezávislí. Děkuji vám všem za důvě-
ru. Společně s místostarosty Tomášem Vokurkou 
a Jindřiškou Romba, radními a předpokládám 
i dalšími zastupiteli se vynasnažíme spravovat 
město nejen v zájmu těch z vás, co nás volili, ale 
i v zájmu těch, kteří nás nevolili, a koneckonců 
i těch, kteří ještě volit nemohou. Čeká nás řada 
obtížných rozhodnutí. Věřím však, že je všechny 
zvládneme ku prospěchu města. 

I když jsme v posledních letech výrazně zlep-
šili komunikaci radnice, přesto i toto je jed-
na z priorit, na které jsme se s kolegy shodli. 
Chceme, abyste rozuměli krokům, které ve ve-
dení města děláme, abyste rozuměli argumen-
tům, které předkládáme, abyste se mohli ptát 
a také abyste měli možnost se do rozhodování 
více zapojit. Jednou z takových příležitostí je 
veřejné projednání plnění akčního plánu na le-
tošní rok a diskuze nad připravovanými projekty 
pro rok 2023. Toto veřejné projednání se koná 
15. listopadu 2022 v kulturním domě. 

Debata kolem místního referenda se také po-
souvá. Poté, co zastupitelé opakovaně neschvá-
lili návrhy na vyhlášení místního referenda, ob-
rátili se zástupci přípravného výboru na krajský 

soud. Ten rozhodl o vyhlášení referenda společ-
ně s prezidentskými volbami v lednu 2023. Proti 
tomuto rozhodnutí se město odvolalo k Nej-
vyššímu správnímu soudu podáním takzvané 
kasační stížnosti. Nyní tedy čekáme na konečný 
rozsudek, kdy soud definitivně rozhodne, zda se 
bude v našem městě místní referendum konat. 

Městské stavby finišují. Před dokončením je 
denní stacionář. Na zimním stadionu byly do-
končeny opravy šaten a zázemí. Postup je také 
viditelný na náměstí Komenského, kde probíhá 
pokládka dlažby, osazování laviček a v listopa-
du bude provedena výsadba stromů. Než začne 
zima, proběhne ještě záplatování největších vý-
tluků v ulicích města či plánovaná výsadba zele-
ně. Nyní přišel čas vegetativního klidu, kdy lze 
odstranit čtyři odumřelé stromy v alejce a  na-
hradit je novými. Konečně tak budou doplně-
ny i chybějící mříže k těmto novým stromům. 
Tmu na autobusových stáních na Mírovém ná-
městí rozsvítí nové lampy a ve směru na Prahu 
dojde k výměně jedné zastávky. Druhá přibu-
de až příští rok. Cíp zeleně mezi radnicí a  so-
chou sv. Šebestiána projde celkovou revitaliza-
cí. Poslední vetší akcí do konce roku bude ještě 
výměna chodníků v ulici Žižkova a Českoslo-
venské armády kolem prodejny Bedřich.

Pavel Svoboda, staronový starosta

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva měs-
ta Dobříše se sešlo všech jednadvacet znovu 
nebo nově zvolených zastupitelů z celkem 
šesti volebních stran. Slavnostní ceremoni-
ál jmenování členů zastupitelstva pro volební 
období 2022–2026 byl zahájen státní hymnou, 
po níž zvolení zástupci města složili slib zastupi-
tele, který stvrdili svým podpisem.
Program jednání byl zahájen volbou staros-
ty, kterým se stal na další čtyřleté období 
Ing. Pavel Svoboda. Ten bude funkci ve vedení 
města vykonávat jako dlouhodobě uvolněný. 
„Děkuju za projevenou důvěru. Chtěl bych říct, že si 
uvědomuji, že to, že jste mě uvedli do této pozice, 
znamená nejenom vyjádření výsledků těchto voleb, 
tedy zohlednění hlasů obyvatel, kteří přišli k  vol-
bám a dali hlas těm z vás, kteří dnes večer hlaso-
vali pro, ale jsem starosta i těch, kteří hlasovali pro 
někoho jiného, jsem starosta i těch, kteří k volbám 
nepřišli a pokládám se za starostu i za ty, kteří ještě 
nemají volební právo. Jsem starosta všech občanů 
Dobříše. Děkuji vám za projevenou důvěru. Budu se 
snažit, abych ji nezklamal,“ pronesl po svém zno-
vuzvolení starosta města Dobříše. 
Následně bylo přistoupeno k volbě dvou 
místostarostů. Svou funkci na pozici mís-

tostarosty obhájil Mgr. Tomáš Vokurka, DiS., 
a nově byla do funkce místostarostky zvolena 
Mgr. Jindřiška Romba, MPA. 
Po zvolení vedení města bylo přistoupeno 
k bodu programu týkajícího se městské rady. 
Zastupitel Mgr. Tomáš Helebrant, MBA, za stranu 
ANO 2011 podal před hlasováním o počtu členů 
v radě města protinávrh, aby se počet členů rady 
snížil ze sedmi na pět. Jeho hlavním argumentem 
pro tento návrh bylo možné ušetření finančních 
prostředků ve výši okolo 1 mil. Kč za rok s tím, že 
věří, že i pět členů rady města zvládne bez pro-
blémů veškerou potřebnou práci. Návrh však 
zastupitelstvem města přijat nebyl a Rada města 
Dobříše tak zůstává i nadále sedmičlenná. Vedle 
starosty a místostarostů v ní usedne Bc. Dag-
mar Mášová, Štěpán Souček, Ing. arch.  Jan 
Zbíral a Miroslav Sochor. 
Zastupitelé zvolili také předsedu finančního 
a kontrolního výboru. Předsedou finančního 
výboru se stal Ing. Lukáš Hořejší. Dalšími členy 
finančního výboru byli zvoleni Ing. Martin Musil, 
Ing. Pavel Pilecký, Miroslav Brajer a Zdeněk Pozdě-
na. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen 
PhDr. Jan Bureš, Ph.D., a jeho dalšími členy jsou 
Ing. Jan Slanec a Mgr. Markéta Dvořáková, DiS.

Při projednávání bodu o odměnách neuvolně-
ných zastupitelů a dalších nárocích se o slovo 
znovu přihlásil zastupitel Mgr. Tomáš Helebrant, 
MBA, který navrhl, aby bylo odměňování předse-
dů a členů výborů a komisí ponecháno ve výši, 
o které bylo rozhodnuto v roce 2020, tzn. bez 
zvýšení měsíční odměny za funkci u zastupitelů 
a zdarma u předsedů a členů, kteří nejsou zastu-
piteli. Tento návrh zastupiteli přijat nebyl.
V bodě týkajícím se finančních odměn neu-
volněných zastupitelů a dalších členů komisí, 
výborů a dalších orgánů města byla schvále-
na pro neuvolněného zastupitele odměna ve 
výši 2 100 Kč za měsíc. Neuvolněný člen výbo-
ru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního 
orgánu města bude odměněn částkou 2 500 Kč 
za měsíc, ve kterém se zúčastní jednání. Neu-
volněný předseda komise rady nebo zvláštního  
orgánu města bude odměňován částkou 
2 700 Kč v měsíci, ve kterém se zúčastní jedná-
ní. Měsíční odměna neuvolněného člena rady 
města pak byla odhlasována ve výši 8 600 Kč za 
měsíc. Neuvolněný místostarosta bude za svou 
funkci dostávat 39 000 Kč měsíčně. Členové vý-
borů a  komisí, kteří nejsou zastupiteli, budou 
dostávat odměnu ve výši 400 Kč za jednání, nej-
výše však 2 000 Kč za rok.
Další zasedání Zastupitelstva města Dobříše 
se budou konat tradičně ve čtvrtek od 17.00 
hod. To nejbližší je naplánováno na čtvrtek 
8. prosince 2022.

Zpracovala DH

Starostou města Dobříše zůstává po ustavujícím zasedání Zastupitelstva 
města Dobříše Pavel Svoboda. Na post místostarostů nastupují  
Tomáš Vokurka a Jindřiška Romba
Ve čtvrtek 20. října se konalo první a zároveň ustavující zasedání Zastupitelstva 
města Dobříše nového čtyřletého funkčního období. V sále dobříšského kulturního 
domu se tak prvně sešlo jednadvacet zastupitelů, kteří zvolili starostu, místostaros-
ty, předsedy a členy finančního a kontrolního výboru a hlasovali o výši finančních 
odměn za funkce ve vedení města. 
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Jak vidí členové Zastupitelstva města Dobříše práci v prvním roce  
svého funkčního období?

Jednadvacetičlenné zastupitelstvo města Dob-
říše nečeká v následujících měsících a letech 
vůbec lehká doba. Před námi je mnoho otázek 
a  nejistot. Město Dobříš stejně jako jiná měs-
ta potřebuje zajistit mnoho věcí týkajících se 
dětí, seniorů a dalších obyvatel města, nutné 
je zabezpečit chod úřadu, škol, realizovat ne-
odkladné projekty a mnoho dalšího… Čemu 
se dobříšští zastupitelé v prvním roce svého 
funkčního období tedy chtějí věnovat? 

Ing. Pavel Svoboda (starosta města): „Na prv-
ní rok mám hlavní cíle tři. Prvním je rozběhnout 
projekty pro snížení energetické náročnosti měst-
ských budov. Druhým je posunout dlouhodobé 
problémy v  dopravě, hlavně dosáhnout omezení 
tranzitu kamionů a podpořit žáky v cestách do 
škol na kolech či pěšky. Třetí oblastí je zapojení 
obyvatel do dění ve městě: více informovat, více 
diskutovat a připravit ještě více akcí.“

Mgr. Tomáš Vokurka, DiS. (místostarosta měs-
ta): „V následujících měsících a letech je třeba pro 
město zajistit energetickou samostatnost. Přichází 
doba, kdy bude třeba hodně šetřit a velmi rozmýš-
let, které projekty budeme moci realizovat a které 
ne. Zásadní v tomto ohledu bude úspěšnost města 
v  žádostech o dotace, a to jsou přesně mé hlav-
ní cíle pro následující volební období, abychom 
mohli město dál posouvat.“

Mgr. Jindřiška Romba, MPA (místostarostka 
města): „Mezi moji agendu bude patřit školství. 
Zřízením školské komise a pravidelnými setkání-
mi s řediteli škol chceme odbřemenit ředitele od 
nadměrné administrativy, tak aby se mohli více 
věnovat pedagogickému sboru, kvalitě a novým 
trendům ve vzdělávání. Budeme řešit také kapaci-
ty škol, prevenci kriminality, ale i šikany atd. Dále 
se budu věnovat také kultuře a ráda bych spolu-
pracovala na projektu přátelského úřadu.“

Bc. Dagmar Mášová (nastupující ředitelka 
Pečovatelské služby města Dobříše): „Jako 
radní města se změní mé kompetence, budu se dál 
věnovat dotační komisi a nově převezmu komisi 
pro prevenci kriminality. Vnímám, že stejně jako 
v dalších městech i na Dobříši existuje spousta 
problémů, které je nutné řešit. V  komisi prevence 
kriminality jsou odborníci na tuto problematiku, 

je nutné propojit spolupráci nejen komise školské, 
sociálně zdravotní a prevence kriminality, ale úzce 
spolupracovat přímo i se školami, podpořit terénní 
práci a pokusit se najít vhodné, větší prostory pro 
setkávání organizovaných skupin obyvatelstva. 
Zaměřit bych se chtěla v prvním roce hlavně na 
aktivity a činnost spojenou s našimi seniory.“

PhDr. Jan Bureš, Ph.D.  (učitel na Metropolit-
ní univerzitě Praha a Gymnáziu Karla Čapka 
v Dobříši): „V prvním roce v zastupitelstvu je mou 
ambicí především vytvořit funkční školskou ko-
misi, která by se měla stát prostorem spolupráce 
a diskuse mezi městem, řediteli škol a rodiči s cílem 
zkvalitňování vzdělávání našich dětí.“ 

Ing. Lukáš Hořejší (finanční manažer): „Pro mě 
je velmi důležitá podpora vedení města a kontinui-
ta v  započatých projektech. Chtěl bych se věnovat 
osvětě hospodaření města, je velmi důležité, aby ob-
čané Dobříše věděli, s jakým rozpočtem město hos-
podaří, jaké finanční a investiční možnosti má. Ve fi-
nančním výboru a dozorčí radě Dokasu bych chtěl 
navázat na práci z předešlého volebního období.“ 

Štěpán Souček (manager velkoobchodu): 
„První kroky nás všech by měly především smě-
řovat ke vzájemné spolupráci nás zastupitelů na-
příč politickým spektrem, bez žabomyších válek, 
a k tomu najít jakousi symbiózu mezi všemi těmi, 
kteří byli lidmi zvoleni, a posouvat promyšlený-
mi kroky město Dobříš tím správným směrem ke 
šťastnějšímu žití ve všech odvětvích, jako jsou 
školství, kultura a  sport, to vše pro naši mládež 
a širokou veřejnost.“

Smysluplnou spolupráci napříč zastupitel-
stvem by rád viděl také Ing. arch. Jan Zbíral 
(architekt a energetický specialista): „V prv-
ním roce bych chtěl společně s ostatními zastu-
piteli nastavit pozitivní a konstruktivní atmosféru 
jednání zastupitelstva. Osobně bych potom chtěl 
pracovat pro město v oblastech profesně mi blíz-
kých a podílet se na tvorbě koncepce zvyšování 
energetické nezávislosti města a dalších projektů.“

Karel Čihák (muzikant a učitel ZUŠ Dobříš): 
„Milí Dobříšáci, k mému nastávajícímu působení 
v zastupitelstvu města bych rád sdělil vám všem 
jen pár vět. Nejspíš nevíte, že na této půdě nejsem 

úplným nováčkem. Před léty jsem byl v týmu nezá-
vislých okolo mého kamaráda, bývalého starosty 
Standy Vacka. Již tenkrát jsem byl členem zastu-
pitelstva a zároveň členem rady města. Úplně bez 
zkušeností, jako nepopsaný papír. Tenkrát jsem se 
hodně naučil a dál se rozhodl v politice nepokra-
čovat. Tento rok se situace změnila, voleb jsem se 
zúčastnil a pro první rok mám jediný cíl. Hodně se 
dívat, poslouchat a udělat si obrázek o tom, co je 
jinak, ale i o tom, co je stejné. Každopádně v mém 
rozhodování bude hrát hlavní roli selský rozum, 
nejsem žádný odborník, ale za 10 let v zahraničí 
jsem hodně viděl, řídil svoji kapelu jako firmu, ať 
již v USA, Skandinávii nebo 7 let ve Švýcarsku.  
Myslím, že ve svých 62 letech už mám nárok říci 
svůj názor a být pro naše krásné město přínosem. 
Díky za vaši důvěru.“

Zastupitelé za stranu ANO 2011: „Z programu 
slíbeného voličům jsme chtěli co nejdříve v rámci 
party zastupitelů dohodnout jednu až dvě větší in-
vestice na toto volební období a začít na ně hledat 
zdroje. Je nám jasné, že na vše nebude mít město 
prostředky, proto jsme neslibovali všechno všem, 
ale společně jsme chtěli vybrat to nejvíc žádané. 
Třeba zastřešení zimního stadionu nebo se po-
bavit o možnosti koupání v Dobříši, rekonstrukci 
budovy policie, ale je toho mnohem víc, co stojí za 
diskuzi. Také hledat partnera pro vhodný PPP pro-
jekt, který by pomohl městu a přinesl další zdroje 
financování. Usilovali bychom o další zdroje pro 
město z dotačních titulů a o získání nějaké vhodné 
investice z kraje. Do toho je třeba pustit se hned na 
začátku volebního období. Něco vyjde a pak už je 
radost to po zbytek volebního období realizovat. 
Bohužel parta zastupitelů zde nevznikla a nám 
je líto, že si na tak malém městě zase hrajeme na 
velkou politiku, místo abychom se spolu normálně 
bavili a podle svých možností a schopností něco 
pozitivního pro Dobříš udělali. Máme velmi silný 
mandát a věříme, že se nám bude dařit prosazo-
vat kroky, které zabrání nehospodárnému spravo-
vání města, a přispějeme k jeho rozvoji. Zastupite-
lé, kterým věří 26,5 % voličů z Dobříše, Mgr. Tomáš 
Helebrant, MBA, Ing. Markéta Čermáková, MBA, 
JUDr. Jan Procházka, MUDr. Martin Čermák, 
Ing. Jiří Krotil, Mgr. Eva Burešová.“ 

Miroslav Sochor (obchodník pro klíčové zá-
kazníky firmy Nohel-Garden): „V radě města 
jsem působil již v předchozím volebním období. 
Budu pokračovat v projektu Tvoříme Dobříš, komi-
si Zdravého města a také nově v sociálně-zdravot-
ní komisi. Rád bych v prvním roce připravil projekt 
komunitní zahrady v centru města a zorganizoval 
k tomu setkání s veřejností.“ 

MUDr. Magdaléna Ježková (praktická lékař-
ka pro dospělé): „Budu se věnovat zdravotně-
-sociální oblasti, školství a neziskovému sektoru. 
V prvním roce se chci především zorientovat v prak-
tických postupech práce zastupitelstva, budu se 
pečlivě seznamovat s připravenými materiály a ak-
tivně se účastnit jeho jednání. Budu reprezentovat 
tým KDU-ČSL Dobříš. Jako členka koalice se chci 
hlavně ptát a podpořit všechny udržitelné projekty.“

Své vyjádření nezaslali: Ing. Martin Musil, Petr 
Kadlec, Filip Kahoun, Mgr. Stanislav Vacek, MPA.

Zpracovala DH
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Plně respektuji povolební dohody – dohodli 
jsme se, že se dohodneme. Vyjednávání neby-
la jednoduchá, jelikož je to vždy o více lidech, 
o různých názorech, vzájemné tolerantnosti 
a  ústupcích. Proto přicházejí i v našem městě 
nevyhnutelné změny.
Bylo mi opravdu ctí pracovat pro Dobříš. Za celé 
čtyři roky jsem měla velmi pestrou a bohatou 
agendu, řešila spoustu různých a naprosto růz-
norodých věcí a poznala mnoho zajímavých lidí. 
V uplynulých letech se nám všem rychle měnil 
dosavadní klidný život, všichni si dobře pama-
tujeme, co se dělo… Na pozici místostarostky 
si opravdu nemůžete dělat co chcete, jak se 
možná někteří mylně domnívají. A na malém 
městě, kde jste neustále na očích, je to logicky 
ještě těžší.
Děkuji všem, se kterými jsem se pracovně 
i  osobně setkala a poznala jejich práci. Svým 
rozloučením a odchodem z vedení radnice 

Úvodní slovo nové místostarostky města Dobříše
Vážení a milí spoluobčané,
vzpomínám si, jak před čtyřmi roky, v roce 
2018, si ze mne manžel při večeři dělal legra-
ci a  jen tak mezi řečí utrousil: „Tak, maminko 
zastupitelko, gratuluju a za čtyři roky znova.“ 
Má tehdejší reakce byla, že jsem si s úsměvem 
zaťukala na čelo, to se, můj milý, ještě uvidí.
Tehdy jsem byla, kromě své práce, zejména 
maminkou, taxikářkou, kuchařkou, stavitelkou 
lega, malířkou nerozpoznatelných zvířat atp., 
protože mým dětem bylo 5 a 8 let. 
Čtyři roky v zastupitelstvu utekly až zběsilou 
rychlostí. Událo se spousta zajímavých, inspi-
rujících, poučných i drsných situací. Uvědomila 
jsem si, že mám městu co nabídnout a chci se 
komunální politice i nadále věnovat. Rozhodla 
jsem se do té politické jámy lvové skočit znovu. 
Díky vaší volbě dnes píšu tyto řádky a začíná-
me tím spolu další kapitolu.

Jsem praktická. Mám ráda stručnost a věcnost, 
není třeba jeden fakt říkat padesáti větami. 
Rovněž zbytečně se patlat v křivdách a kau-
zách minulých není smysluplné. Je samozřej-
mě dobré vědět, co fungovalo a co nikoli, to 
ano. Ale důležité je TADY, TEĎ a ZÍTRA. Čeho 
bych se také chtěla v rozmanitosti názorů vyva-
rovat je, aby forma nezabila obsah. Je obrovská 
škoda, když dobrou myšlenku či záměr zabije 
arogance či prostý fakt, že s tím přišla přece 
opozice. Nebudeme bořit fungující. Navážeme 
na úspěšné projekty minulé radnice. 
Zaměříme se na to, co aktuálně nejvíc pálí: 
energie a obnovitelné zdroje pro veřejné bu-
dovy. Provětráme dotační programy a jejich 
získávání na maximum. Vytvoříme neprodleně 
školskou komisi, prevence drog ve školách je 
nezbytná. 
Volby skončily a teď přišel čas na to, aby se 
naše slova postupně stala skutky. Vím, že Dob-
říš na tom finančně není zrovna nejlépe a bez 
dotačních titulů významné tvrdé projekty pů-
jdou realizovat jen stěží. To ale neznamená, 
že Dobříš nemůže růst.
Těším se na tandem s panem starostou Pavlem 
Svobodu. Vážím si jeho odhodlání, džentlmen-
ství a pracovního nasazení.

Moje nová pozice bude neuvolněná místosta-
rostka. Abych předešla zbytečným útokům, 
proč neuvolněná, vysvětlení je prosté: Pracuji 
na krajském úřadě ve školském odboru jako 
právník, díky tomu mohu být informačně i zku-
šenostmi více městu Dobříš prospěšná.

Mně osobně je úplně jedno, kdo jsme z jaké 
strany. Důležité je, jací jsme lidé. Co chceme 
udělat pro Dobříš a zda jsme kvůli tomu ochot-
ni spolu důstojně spolupracovat.  Jsem připra-
vená a těším se.

Jindřiška Romba, 
místostarostka města

Poděkování voličům
Drazí spoluobčané, ze srdce vám všem děkuje-
me za vaše hlasy a projevenou důvěru, kterou 
jste dali v těchto komunálních volbách kandidá-
tům za hnutí ANO. Oproti předchozím volbám 
jsme zdvojnásobili počet zastupitelů a dostali 
od vás úžasných 26,5 % hlasů. Ani to ale bohu-
žel nestačilo, abychom dostali příležitost podí-
let se na vedení města. Bohužel (pro město) se 
opět více politikaří, místo vzájemné spolupráce 
a spojení sil pro lepší fungování města a jeho 
záležitostí. Směřujeme tedy do opozice, kde 
bude naším hlavním cílem zabránit dalšímu 
zbytečnému zadlužování města a rozprodávání 
městského majetku. Jsme ale připraveni podpo-
řit městu prospěšné věci bez ohledu na jejich 
navrhovatele. 

Zastupitelé zvolení 
na kandidátce hnutí ANO 2011

Dagmar Mášová: Poděkování Dobříšákům a rozloučení s funkcí místostarostky 
Vážení a milí sousedé, 
velice vám všem děkuji za hlasy, které mě posunuly mezi vítězné kandidáty letošních komunálních 
voleb v Dobříši. I přes tento výsledek, kterého si nesmírně vážím a moc pro mě osobně znamená, 
v pozici místostarostky v našem městě končím. 

nechci nikoho dojímat, život jde dál. Nicméně 
přiznávám, že to pro mě není jednoduché. Ráda 
bych zdůraznila, že ne proto, že bych lpěla na 
funkci, ale jednoduše proto, že jsem prací pro 
své rodné město poslední čtyři roky žila a inten-
zivně je prožila také mezi vámi. 
Tím, že nebudu v úzkém vedení města, se však 
nic nemění na tom, že se na mě můžete dál s dů-
věrou obracet.

Moc bych si pro nás, obyvatele Dobříše, přála, 
abychom všichni zvolení zastupitelé dodrželi 
své předvolební sliby o vzájemné spoluprá-
ci. Jsme opravdu malé městečko, většinou se 
známe, naše děti chodí společně do škol, na 
kroužky, potkáváme se na trzích, v obchodech, 
v restauracích, v kulturáku nebo v lese, a proto 
je pro nás vzájemná důvěra a spolupráce tolik 
důležitá. 

Dagmar Mášová



DOBŘÍŠSKÉ LISTY | 5Z MĚSTA A RADNICE

Žádosti o dotace z rozpočtu města na rok 2023 
se podávají od 31. 10. 2022 do 30. 11. 2022
Zastupitelstvo města Dobříše na svém zasedá-
ní konaném dne 8. 9. 2022 schválilo podmínky 
a rozdělení finančních prostředků v rámci do-
tačního řízení z rozpočtu města Dobříše na rok 
2023. V termínu od 31. 10. do 30. 11. 2022 je 
možno podávat žádosti na předepsaném for-
muláři. Vše podstatné včetně manuálu je do-
stupné na www.mestodobris.cz v sekci „Občan 
a úřad“ – „Dotace poskytované městem Dobříš“ 
– „Dotační řízení pro rok 2023“. 

I pro příští kalendářní rok jsou vypsány 
3 dotační programy: 

1. sport a tělovýchova
2. kultura a umění 
3. volný čas zaměřený zejména na výchovu 

a vzdělávání, prevenci kriminality a protidro-
gové aktivity

Zvlášť (tj. mimo dotační fond) je ponechána 
možnost přidělit individuální dotace (nebo dary 
– sponzoring) pro jednotlivce.
Byl ponechán i finanční příděl do dotační-
ho fondu ve výši 2 % inkasovaných daňo-
vých a nedaňových příjmů v roce 2021, který 
činí 3  825  062,57 Kč. Spolu s nevyčerpanými 
dotacemi z roku 2021 včetně úroků ve výši 
143  295,25  Kč bude v rámci dotačního fondu 

rozdělována částka 3 968 383 Kč. Procentuální 
rozdělení do jednotlivých programů bylo schvá-
leno v následující podobě, viz přehled. 
Žadatelé o dotaci mohou podat do celého do-
tačního řízení max. 2 žádosti (bez ohledu na 
druh programu). Dotaci je možno žádat na tyto 
dvě aktivity: a) „činnost“ a b) „projekty“, v rámci 
kterých lze podpořit i akce či cyklus akcí.

Dětské adaptační 
ukrajinské skupiny

Město Dobříš se stalo úspěšným žadatelem 
o  dotaci na projekt dětské adaptační ukrajin-
ské skupiny pro děti ve věku 3–6 let. Jedná se 
o navazující výzvu MŠMT na podporu adaptač-
ních skupin pro děti cizince migrující z Ukrajiny, 
díky které byla v dubnu založena adaptační 
skupina v Dobříši. Skupinu navštěvuje 14 dětí, 
jejich útočiště jim poskytla 4. mateřská škola 
Dobříš a  díky dotaci pro období září–prosinec 
ve výši 450 000 Kč se pokryjí náklady na perso-
nální zajištění skupiny, provozní náklady, nákup 
vybavení pro potřeby skupiny či na pravidelné 
návštěvy speciálních pedagogů.

Realizace aktivity byla podpořena 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Dále byly schváleny drobné úpravy hodnoti-
cích kritérií, nicméně i tentokrát jsou přepočí-
távací tabulky nastaveny tak, že kvalitní pro-
jekty budou plně podpořeny, i když nezískají 
maximum bodů, a naopak nekvalitní projekty 
podpořeny nebudou (pro dotaci v minimál-
ní výši je nutné získat alespoň cca 35 % bodů 
z celkového počtu).  
Příjem žádosti na podatelně Městského úřadu 
Dobříš (osobní předání, zaslání poštou, pro-
střednictvím datové schránky, e-mailem s elek-
tronickým podpisem) probíhá od 31. 10. 2022 
do 30. 11. 2022. Hodnocení a návrh na přidělení 
dotace proběhne na základě doporučení komi-
se během prosince 2022 a ledna 2023. Rozhod-
nutí o přidělení dotace radou města a následně 
zastupitelstvem města je plánováno na únor 
2023. 
Věříme, že i v roce 2023 se podaří podpořit 
sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, které 
zpestří život obyvatelům Dobříše. 

Dagmar Mášová, 
předsedkyně komise pro dotační řízení

Jan Horník, tajemník úřadu 

 Podíl Rozděleno v roce 2022 Příděl pro rok 2023
Program 1:  67 % 2 531 980 Kč 2 658 817 Kč
Program 2:  12 % 410 240 Kč 476 206 Kč
Program 3:  21 % 776 742 Kč 833 360 Kč
Celkem:  3 718 962 Kč 3 968 383 Kč
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Zahájení bruslařské sezóny na zimním stadionu 
s novou rolbou a opraveným zázemím
Zimní stadion v Dobříši se začátkem listopadu již tradičně probouzí z letního spánku a nabídne 
letos bruslařům opět vyšší komfort. Město ve spolupráci se svou servisní společností DOKAS, s. r. o., 
realizovalo rekonstrukci interiéru a sportovního zázemí. Na úpravu ledové plochy dorazila také nová 
rolba, kterou město opět ve spolupráci se společností DOKAS pořídilo, protože staré vybavení defi-
nitivně dosloužilo. Kdy se začne bruslit, záleží především na vhodném počasí.

„Zimním sportem číslo jedna v našem městě se především díky velkému úsilí obnoveného Hokejového 
klubu Dobříš stalo bruslení a hokej. Od konce ledna se o kvalitu ledu starala rolba, kterou jsme měli jako 
město zapůjčenou do doby, než dorazí zcela nový stroj. Ten dorazil na zimní stadion v druhé polovině 
září. Vedení města také na začátku letošního roku slíbilo opravit sportovní zázemí zimního stadionu, kte-
ré bylo skutečně ve velmi špatném technickém stavu, a tento slib dodrželo. Bruslaři a hokejisti tak budou 
mít od letošního roku k dispozici zcela zrekonstruované šatny, sprchy, toalety a další vnitřní prostory,“ 
řekl místostarosta Tomáš Vokurka při přebírání zimního stadionu po dokončení stavebních prací.

Rekonstrukce sportovního zázemí zimního stadionu byla dokončena v druhé polovině října. Město 
do ní investovalo cca 2,5 mil. Kč. Kompletně opraveny byly čtyři šatny, všechny sprchy a sociální za-
řízení, včetně hlavního vestibulu a vstupních prostor. V rámci rekonstrukce došlo k výměně techno-
logických rozvodů elektro, topení i vody. Osazena byla kompletně nová okna i dvoje vstupní dveře. 
„Do dvou šaten bude ještě pořízen nábytek včetně hokejových převlékacích lavic, které by měly být na 
místě do začátku letošní bruslařské sezóny,“ dodal místostarosta města Dobříše.
Spouštění chladicí technologie ledové plochy bylo specialisty zahájeno v posledním říjnovém týd-
nu. Kdy přesně se malí i velcí návštěvníci zimního stadionu svezou na bruslích, však záleží na příz-
nivých klimatických podmínkách, pravděpodobně to bude možné již od druhého listopadového 
týdne. Na začátek letošní zimní sezóny se už těší také trenéři HC Dobříš. „Zrekonstruované prostory 
zimního stadionu jsou skvělou novinkou. Pro naše malé i velké hokejisty teď bude převlékání před trénin-
ky i po nich mnohem komfortnější,“ řekl za HC Dobříš Štěpán Souček, který zároveň prozradil, že v klu-
bu finalizují rozpis pravidelných tréninků, a jakmile podmínky dovolí, začnou i oni opět s hokejovou 
přípravou. 

Konkrétní informace o zahájení provozu zimního stadionu, hodinách veřejného bruslení či možnos-
ti rezervace ledové plochy budou dostupné na webových stránkách města a společnosti DOKAS 
Dobříš. Všechny důležité aktuality také budou průběžně zveřejňovány na facebookových profilech 
HC Dobříš a města Dobříš. 

Zpracovala DH

Z MĚSTA A RADNICE

Bruslení s trenéry  
pro děti a mládež
HC Dobříš – město Dobříš

Listopad–prosinec 2022

Pondělí Trénink – hokej
 17.00–18.00
Úterý Školka + bruslení s trenérem
 15.00–16.00
Středa Trénink – hokej
 17.00–18.00
Čtvrtek Bruslení s trenérem
 17.00–18.00
Pátek Trénink – hokej
 17.00–18.00
Neděle Bruslení s trenérem
 17.00–18.00

Nový defibrilátor (AED) 
ve sportovní hale 
v Dobříši
Ve vchodu do sportovní haly je k dispozici 
nový veřejný defibrilátor. V době otevřeného 
hlavního vchodu, tedy cca od 6.00 do 22.00 
hodin 7 dní v týdnu.

Pořízení AED zvyšuje šanci na záchranu lidského 
života při náhlé zástavě oběhu. Zařízení dokáže 
samo vyhodnotit stav pacienta a v případě po-
třeby zajistí elektrický výboj. Vše zvládne i laik.
Další dostupné AED v našem městě vozí hlídka 
Městské policie Dobříš ve služebním voze a pří-
stroje jsou také dostupné na poliklinice Dobříš 
nebo Gymnáziu K. Čapka (pouze v provozní 
době těchto institucí).
Informace o umístění bude zveřejněna v mobil-
ní aplikaci Záchranka. Místo bude ještě vybave-
no samolepkami pro lepší dohledatelnost.
Návrhy od občanů města na doplnění AED se 
také dvakrát objevily v rámci participativního 
rozpočtu Tvoříme Dobříš, ale nikdy se nedostaly 
do realizovaných projektů. Jak říká jedna z navr-
hovatelek Petra Štěpová: „Vím, že jednou něko-
mu zachrání ten přístroj život!“
Nakonec byl nákup jednoho přístroje zahrnut 
do rozpočtu pro letošní rok. Celková cena na 
zakoupení a instalaci přístroje v dobříšské spor-
tovní hale vyšla na 48 400 Kč vč. DPH.

Miroslav Sochor
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Dobříš čeká referendum – občané musí dostat úplné a pravdivé informace
Krajský soud v Praze rozhodl svým usnesením 
o konání místního referenda v Dobříši ke třem 
otázkám v lednu 2023 na návrh takzvaného 
přípravného výboru. Výsledek referenda může 
vyvolat velmi negativní dopady pro město. 
Mnohaleté spory s vlastníky pozemků, placení 
právníků, expertů, soudů a mnohamilionových 
odškodnění místo investování do škol, zdravot-
nictví, infrastruktury, komunikací. Pod zdánlivě 
jednoduchými otázkami se totiž skrývají značná 
rizika. Na ně upozorňuje hned několik právních 
analýz a dokládají je pravomocná rozhodnutí 
soudů i nálezy ústavního soudu v obdobných 

případech. Sám Krajský soud v Praze, který refe-
rendum vyhlásil, uvádí ve svém usnesení: „Soud 
nevylučuje, že se některé z navržených opatření 
může v konkrétním případě skutečně jako nepři-
měřené či jinak nezákonné projevit. Soud je v říze-
ní ve věcech místního referenda omezen krátkými 
lhůtami a nemůže v něm suplovat přezkum opat-
ření obecné povahy.“ Jinak řečeno soud vyhlašuje 
referendum jen na základě splnění formálních 
náležitostí, rozhoduje bez jednání s účastníky 
sporu a nezabývá se možnými dopady výsled-
ku referenda. To dělají až jiné soudy, které by 
Dobříš téměř jistě čekaly, zejména při kladné 

odpovědi na 2. otázku k etapizaci. O výsledku 
referenda rozhodne argumentace pro a proti 
v kampani před referendem a úsudek těch, kteří 
se referenda zúčastní.
Je legitimní, aby občané rozhodovali o důležitých 
záležitostech v referendu. Musí ale dostat úplné 
a pravdivé informace, aby se mohli odpovědně 
rozhodnout i s vědomím všech rizik pro město.
Také by měli vědět od nových zastupitelů, ja-
kým směrem budou postupovat v případě, kdy 
občané konkrétní otázku nepodpoří. To se jistě 
v rámci informační kampaně dozvědí.

Jan Procházka, zastupitel

Nepravdy z radnice – ODS Dobříš nás vodí za nos
Reakce na článek Tomáše Vokurky, Dobříšské listy 9/2022 , dlonline.cz
V Dobříši se šíří znepokojující zpráva zveřejněná v zářijovém vydání Dobříšských listů 
(9/2022). Jejím autorem je Tomáš Vokurka (místostarosta a předseda místního sdružení ODS 
Dobříš). Ve svém článku sděluje veřejnosti informace, které budí vážné obavy mezi obyvateli 
města. T. Vokurka varuje před „finanční katastrofou“ města a píše: „Referendum k pozemkům 
v Brodcích by mohlo pro město znamenat finanční kolaps.“ T. Vokurka však bohužel sděluje ne-
pravdivé informace. 

T. Vokurka ve svých katastrofických vizích argu-
mentuje tím, že v Brodcích se nacházejí stavební 
parcely v soukromém vlastnictví: „(…) V přípa-
dě, že referendum projde s kladným stanoviskem, 
všichni majitelé pozemků v Brodcích na město 
podají žalobu k soudu, budou chtít desítky a de-
sítky milionů korun, protože nebudou moci stavět 
na svých pozemcích. Budou chtít finančně vyna-
hradit vzniklou újmu. Na město už dorazila jejich 
předžalobní výzva.“ 
Pravdou však je, že otázka referenda, ve které 
je zmíněna lokalita Brodce, se nijak netýká za-
stavitelných pozemků v soukromém vlastnictví, 
ale směřuje k zamezení výstavby na pozemcích 
ve vlastnictví města Dobříš:
„Souhlasíte, aby zastupitelstvo města Dobříš 
bez zbytečných odkladů a v souladu s právními 
předpisy schválilo takovou změnu územního plá-
nu města Dobříš, která v lokalitě Brodce vyjme 
ze zastavitelných ploch pozemky, které jsou 

k  dnešnímu dni ve vlastnictví města Dob-
říš, s  výjimkou pozemku parcelní číslo 1896/194 
v  katastrálním území Dobříš, který je zařazen do 
plochy využitelné pro občanské vybavení – tělový-
chovné a sportovní zařízení?“
Město zároveň potvrdilo: „Ve spisové službě 
MěÚ Dobříš nebyl dohledán dokument s ozna-
čením ‚předžalobní výzva‘ týkající se pozemků 
v Brodcích.“
T. Vokurka ve svém článku jménem vedení stá-
vajících příslušníků ODS přesto hřímá: „Zachrá-
níme město před finanční katastrofou!“
Sliby T. Vokurky (ODS), starosty a radních, že ne-
chtějí stavět na městských pozemcích v  Brod-
cích, se nemusí vždy naplnit bezezbytku. Vý-
sledek hlasování občanů v referendu je však 
ze zákona závazný pro zastupitelstvo a ostatní 
orgány obce. Referendum má proto umožnit 
občanům svobodně vyjádřit svůj názor, kterým 
dají najevo, zda si přejí ochránit před možnou 

Soud rozhodl o vyhlášení referenda 
v Dobříši
Krajský soud v Praze dal plně za pravdu obča-
nům Dobříše z přípravného výboru referenda 
o další zástavbě ve městě a vyhlásil referen-
dum o všech navržených třech otázkách na 
termín lednových prezidentských voleb. 
Znění otázek a jejich zdůvodnění, rozhodnutí 
soudu a další informace o referendu najdete 
zde: http://referendumdobris.cz.
Krajský soud v Praze v úvodu uvedl: „Možnost 
občanů vyjádřit se formou místního referenda 
k otázkám rozvoje své obce představuje jejich 
ústavně zaručené základní politické právo a vzta-
huje se na ně v plném rozsahu čl. 22 Listiny základ-
ních práv a svobod. (...) Jedná se o jednu ze základ-
ních forem demokracie.“
Občané Dobříše splnili všechny zákonné podmín-
ky pro vyhlášení referenda, přesto většina zastu-
pitelů odmítla referendum vyhlásit. Zastupitelé 
namítali, že by navržené otázky mohly být v roz-
poru se zákonem, s tím, že spor rozhodne soud.
Soud k tomu v rozsudku uvedl: „Odpůrcem 

uváděné důvody mož-
ného rozporu se zá-
konem soud považuje 
za spekulativní (...).“ 
Konstatoval, že je 
v  kompetenci vedení 
města, aby rozhodnu-
tí občanů v referendu 
realizovalo v souladu 
s  platnými zákony. 
Krajský soud v Praze 
zároveň formuloval rozsudek tak, aby nemoh-
lo dojít například ke spekulativnímu prodeji či 
převodu městských pozemků v Brodcích nebo 
přijetí změny územního plánu Dobříše do doby, 
než o těchto otázkách rozhodnou občané v led-
novém referendu.
Helena Kahounová, zmocněnkyně přípravného 
výboru, k tomu uvedla: „Jsme rádi, že nám soud 
dal za pravdu a vyhlásil referendum o všech třech 
otázkách, za které se postavilo 1 461 občanů Dob-

říše. Sami občané Dobříše teď rozhodnou, zda se 
městské pozemky v Brodcích vyjmou ze zástavby, 
jak rychle se bude Dobříš rozrůstat, když tu ještě 
není zajištěná infrastruktura pro nárůst počtu lidí, 
a také jestli se nemá zástavba v budoucnu rozšiřo-
vat do okolní krajiny na úkor luk, polí a lesů, tedy 
spíše využít k revitalizování a případné další vý-
stavbě všechny ve městě dosud nevyužité plochy. 
Jak bude Dobříš vypadat, si teď zvolíme sami."

Přípravný výbor místního referenda

zástavbou městské pozemky v Brodcích a ucho-
vat jejich přírodní charakter v této odloučené 
části města na území přírodního parku Hřebeny. 
Zastupitele, kteří referendum prosazují (6 jich 
hlasovalo pro vyhlášení referenda), pak T. Vo-
kurka ve svém článku zcela vágně obviňuje, že 
„referendum prosazují na základě lživých, neprav-
divých či zkreslených informací“. Současně tato 
obvinění nebyl schopen vysvětlit konkrétně. 
Naopak na 30. zasedání zastupitelstva T. Vokur-
ka veřejně oponoval: „Já jsem nikoho konkrét-
ního neobvinil ze lži.“ „Já se necítím být povinen 
se komukoliv omlouvat, respektive komukoliv 
z  konkrétních zastupitelů. V této souvislosti bych 
také poukázal na fakt, že zastupitelé jsou veřejný-
mi činiteli a jsou povinni prokázat jaksi vyšší míru 
tolerance na názorová sdělení jiných zastupitelů, 
veřejnosti a tak dále.“
T. Vokurka má jistě právo na svůj názor. Já však 
říkám, že ani zastupitelé, ani žádný občan ne-
jsou povinni snášet křivá obvinění. 

Je opravdu nutné, aby se vedení ODS v Dobříši 
uchylovalo k nečistým způsobům předvolební 
propagandy? 
Detailní fakta k článku jsou dostupná na:
https://www.prodobris.cz/2022/09/21/ods-
-dobris-nas-vodi-za-nos/ 

Jana Vlnasová
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Nová zelená úsporám light
Součástí dotačního balíčku rychlé a efektivní 
pomoci domácnostem bude nově připravova-
ný program Nová zelená úsporám light určený 

na snadno realizovatelné úpravy a rekonstrukce 
rodinných domů typu zateplení fasády, střechy, 
stropu, výměna oken a dveří. To vše bez nutnos-
ti projektu a složitých energetických výpočtů.  

Místní referendum je politickým právem ob-
čanů s vazbou na místo. Podporuje aktivitu 
občanské komunity a také posiluje demo-
kratickou legitimitu. Jde o projev občanské 
kompetence vyjádřit se a rozhodovat o vý-
znamných místních záležitostech. Místní refe-
rendum je tedy institutem umožňujícím svo-
bodný a přímý projev vůle lokální komunity 
a posílení účasti občanů v komunální politi-
ce. Nelze opomenout ani zásadní roli místního 
referenda coby silného nástroje kontroly míst-
ní samosprávy.

„Je cosi shnilého v Království dánském“
V místním referendu voliči rozhodují o problé-
mech, které se jich často osobně dotýkají. V praxi 
jde o poslední „veto“ občanů ve věcech náležejí-
cích do samostatné působnosti obce, demokra-
tická pojistka na místní úrovni politického rozho-
dování. Zastupitelstvo obce má totiž zákonnou 
možnost o takto kritických otázkách místního 
života samo vyhlásit referendum, zjistit pohled 
občanů na připravované řešení a případně od 
nich získat silný mandát pro zásadní změnu 
obecního života. Pokud zastupitelstvo obce 
takovou možnost odmítá a snaží se, aniž jsou 

Příroda – obyvatelé – vedení města a drazí právníci
Vážení spoluobčané, děkujeme vám všem, 
kteří jste podpořili svým podpisem vypsání 
referenda v pokusu zachovat příjemný ži-
vot ve městě a zachránit přírodu v Brodcích 
i v okolí. 
Snaha zamezit výstavbu v Brodcích trvá již od 
roku 2016. Petici proti nové výstavbě v Brodcích 
tehdy podepsalo několik stovek občanů. Odbor 
výstavby nám tehdy 30. června 2016 napsal:
„Z důvodu nesouhlasu vlastníků pozemků v Brod-
cích se zástavbou a z důvodu nesplnění etapizace 
zástavby pořizovatel ukončil pořizování územ-
ní studie Brodce a neschválil možnost využití 
územní studie Brodce jako podkladu pro rozho-

dování v území Brodce a pro zpracování územně 
plánovací dokumentace a její změny.“
Tak byly v roce 2016 Brodce řešeny. Dnes je to 
zase jinak, a nejde jen o Brodce, a protože pou-
há petice nestačí, tak jsme sebrali podpisy pro 
historicky první dobříšské místní referendum. 
Avšak část zastupitelů přesto dělá vše, aby refe-
rendum nebylo. Obrátili jsme se proto na soud 
a ten nám dal plně za pravdu. To zase nestačilo 
a vedení města v čele s panem starostou po-
dalo proti rozsudku kasační stížnost. Advokáti 
Frank Bold, kteří jim dosud radili, ale s takovým 
postupem nechtějí mít nic společného, a tak si 
na nás vedení města najalo největší advokátní 

kancelář v zemi. Je to možné jen proto, že ji platí 
město, a ne my obyčejní lidé, kteří se skládáme 
na advokáta ze svých vlastních peněz. Ale proč 
radní tak utrácejí, když pan tajemník je JUDr. 
a město má i vlastního právníka? Ti to nemohli 
udělat a městu ušetřit, když už se vedení města 
rozhodlo dále bránit zákonnému referendu ka-
sační stížností?
Zatím ale stále plátí rozhodnutí krajského sou-
du, referendum je vyhlášeno a nezbývá než vě-
řit, že to Nejvyšší správní soud nezmění a naše 
čekání na referendum se nebude prodlužovat.

Za přípravný výbor Helena Kahounová

Další finanční pomoc domácnostem na snižování 
spotřeby energií
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí představilo 
další finanční pomoc pro domácnosti na zmírnění dopadu vysokých cen energií. Se snižováním 
spotřeby energií pomůže domácnostem nově přímo Modernizační fond díky 55 miliardám, které 
se budou rozdělovat přes program Nová zelená úsporám. Dotační program se ještě více zjednoduší 
a otevře širšímu okruhu domácností. Součástí podpory budou i finanční prostředky na částečné 
rekonstrukce, které mohou domácnosti provádět svépomocí. Od příštího roku by se také měly roz-
běhnout dotace na výměnu plynových kotlů za obnovitelné zdroje. 

Program bude určen zejména pro vlastníky 
domů nejvíce ohrožené energetickou chudobou. 
Domácnosti by mohly v součtu obdržet až 
150  tisíc korun, a to i předem formou zálohy. 
Opatření budou moci být realizována dokonce 
i svépomocí bez nutnosti dodavatelské firmy. 

Kvalifikované poradenství
Aby se informace o možnostech finanční pomoci 
dostaly opravdu ke každému, hlavně pak k ohro-
ženým domácnostem, buduje Ministerstvo ži-
votního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem 
práce a sociálních věcí rozsáhlou poradenskou 
síť s cílem dostat se co nejblíže k občanům a po-
skytnout jim kvalifikované poradenství. Součástí 
budou také krajská pracoviště Státního fondu ži-
votního prostředí. Poradenství se zaměří hlavně 
na možnosti řešení energetických úspor, sociální 
dávky a využití obnovitelných zdrojů energie. 
„V rámci rozšířeného poradenství předpokládáme 
vedle krajských pracovišť SFŽP ČR i přímé zapoje-
ní úřadů práce, sociálních pracovníků a místních 
akčních skupin. Nejvíce ohroženým domácnostem 
chceme zajistit maximální asistenci s dotacemi. 
Velký potenciál vidíme i v zapojení obcí, s nimiž 
jsme si spolupráci vyzkoušeli již u dřívějších kotlí-
kových půjček. Naším společným cílem je, aby se 
informace dostaly opravdu ke každému, kdo je 
potřebuje,“ uvádí Anna Hubáčková.
Odbor výstavby a životního prostředí, MěÚ Dobříš

Zdroj foto: unsplash.com

Místní referendum – vaše svobodná volba
(Text vychází ze Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu)
Místní referendum například v rámci obce je jednou z technik přímé demokracie v českém politic-
kém systému. Jedná se o zásadní doplněk klasických mechanismů zastupitelské demokracie. Posi-
luje vliv voličů a doplňuje rozhodování zvoleného sboru zastupitelů.

pro to dány zákonné důvody, všemi dostupný-
mi prostředky místní referendum zablokovat, 
může to být zároveň signálem, že „je cosi shni-
lého v Království dánském“. To platí zejména 
v případech změn, které mají potenciál ovlivnit, 
často nevratně, tvář obce pro budoucí genera-
ce. Je důležité, aby zvolení zastupitelé naslou-
chali hlasu voličů, kterých se plánované řešení 
bezprostředně dotkne. 
Ostatně smyslem místního referenda, jak již bylo 
řečeno, je doplnit klasické demokratické voleb-
ní schéma, dle kterého občan v rámci čtyřleté 
periody vhodí do urny hlasovací lístek, o  další 
institut, díky kterému má obecní komunita pří-
mý vliv na řešení konkrétní otázky i v průběhu 
volebního období.
V České republice bylo od roku 2006 usku-
tečněno celkem 362 místních referend.

Za přípravný výbor pro referendum Dobříš
Miloslav Vodička
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Počet svezených pytlů a popelnic 
V odpadovém účtu v sekci „Svezený odpad“ na nástěnce si prosím zkontrolujte, zda 
všechny vývozy pytlů s tříděnými odpady či nádob se směsnými odpady sedí. Pokud 
by vám nějaké záznamy chyběly, neváhejte nám napsat e-mail níže.
Záznamy vám rádi doplníme.

Odpadový dotazník, inventura stanoviště
Dále doporučujeme si také zkontrolovat, zda máte vyplněný ODPADOVÝ DOTAZ-
NÍK, a také, zda všechny údaje v INVENTUŘE STANOVIŠTĚ jsou korektní.
Pokud zjistíte nějaké nesrovnalosti, opět se nám neváhejte ozvat na kontaktech níže, 
rádi s vámi situaci vyřešíme.

Reklamační období končí 30. 11. 2022!
Do 30. 11. 2022 je stanoveno také reklamační období, do této doby je možné 
vznést dotazy či připomínky týkající se vašich odpadových účtů. Dotazy můžete 
adresovat na: Ing. Kateřina Rambousková (e-mail: rambouskova@mestodobris.cz,  
tel.: 318 533 384)

Pro další tipy doporučujeme sledovat YouTube a facebook Naše odpadky.
www.mojeodpadky.cz

Prevence kriminality  
– přednášky pro 
dobříšské základní školy
Za podpory města Dobříše se v rámci prevence 
kriminality uskutečnily na dobříšských základ-
ních školách přednášky na téma Rizika spojená 
s užíváním tabákových výrobků.
Dne 26. září 2022 vyslechli žáci 7.–9. tříd 1. a 2. ZŠ 
přednášku o rizicích různých tabákových a niko-
tinových výrobků, včetně nikotinových sáčků. 
Cílem bylo upozornit na riziko vzniku závislosti 
na nikotinu při užívání nikotinových sáčků, i na 
možné riziko předávkování nikotinem. Zároveň 
bylo zdůrazněno, že zdraví jednoznačně nejvíc 
poškozuje spalovaný tabák, tedy kouření ciga-
ret, a že rizika zahřívaného tabáku se blíží kou-
ření. Bez rizik je pouze dýchání čistého vzduchu.
Přednášky vedla paní MUDr. Kamila Zvol-
ská, Ph.D., která pracuje v Centru pro závislé na 
tabáku III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Uni-
verzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice 
v Praze. Léčbě závislosti na tabáku se věnuje od 
roku 2005.

Mgr. Eva Přibylová, 
manažerka prevence kriminality, 

protidrogová koordinátorka

Dalších pět kamenů zmizelých bylo v Dobříši 
položeno ve čtvrtek 20. října 2022. Věnová-
ny jsou rodině Fleischmannových, která žila 
v  domě na Mírovém náměstí v Dobříši čp. 41, 
a rodině Popperových, která žila v domě čp. 39.

Vzpomínkové akce s pokládáním kamenů zmi-
zelých se v Dobříši účastnilo několik desítek lidí, 
včetně paní Zory Rysové, která s nápadem toho-
to projektu přišla. Právě ona vypracovala jmen-
ný seznam všech dobříšských Židů, kteří byli 
za druhé světové války povoláni do transportů 
v září a říjnu roku 1942, a také speciální mapu 
míst, kde bydleli. 

Celým pietním setkáním na Mírovém náměs-
tí nedaleko samotné radnice provázela pří-
tomné hosty paní Jitka Urbanová, společně 
s žáky ZŠ Trnka. 
Vzácným hostem u této příležitosti byla paní 
Hanna Arie-Gaifman, vnučka paní Růženy Fle-
ischmannové (nar. * 29. prosince 1883 a † 1944 
v  Osvětimi), která přiletěla na Dobříš z USA. 
Před samotným slavnostním položením ka-
menů zmizelých do dlažby chodníku paní 
Arie-Gaifman velmi dojemně zavzpomínala na 
osud své rodiny a vyzdvihla hlavně osobu své 
babičky. 

V Dobříši bylo položeno dalších pět kamenů 
zmizelých
Kameny zmizelých jsou dlažební kostky s mosazným povrchem umisťované 
do chodníku před domy, kde žily oběti holocaustu. Projekt vznikl v Německu v roce 
1992 a záhy se přenesl do všech evropských zemí. V Dobříši byly první kameny 
zmizelých položeny v prosinci loňského roku. Nyní k nim město ve spolupráci se 
ZŠ Trnka přidalo další…

Během jejího proslovu všichni přítomní utichli 
a  nejednomu člověku se v očích zaleskly slzy 
dojetí. Snad si v tu chvíli všichni přítomní ještě 
více a hlouběji uvědomili význam tohoto pro-
jektu a snad si ho uvědomí i ti, kteří na místě 
setkání nebyli přítomni osobně. 

Starosta města Dobříše Pavel Svoboda poté 
vsadil tři kameny zmizelých, tedy speciální 
dlažební kostky s jmény členů rodiny Fleis-
chmannových z Dobříše, do dlažby před vchod 
domu na Mírovém náměstí čp. 41, kde budou 
navždy připomínat její osud. Další dva kame-
ny pak byly vloženy do dlažby před domem 
čp. 39, kde žila rodina Popperových.

Kameny zmizelých plánuje město Dobříš 
pokládat i dále. „Položení dalších pěti kamenů 
rodiny Fleischmannových a Popperových je po-
kračováním tradice. Chceme tak připomenout 
obyvatele, kteří ze dne na den náhle zmizeli z na-
šeho města a většinou nikde nemají ani označený 
vlastní hrob. Pro nás všechny je důležité si toto 
připomínat,“ dodává Jitka Urbanová, která 
celý tento projekt jako radní města Dobříše 
zaštítila.

Zpracovala DH
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Krátké ohlédnutí za uplynulými týdny na ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35
Máme za sebou velmi úspěšný start do nového 
školního roku, a to ve více oblastech vzdělávání. 
Účastnili jsme se hned dvou celostátních soutěží, 
které se věnují prevenci rizikového chování ve spo-
lečnosti. Dařilo se nám však i na poli sportovním…

Antifetfest 2022 úspěšný 
pro dobříšskou základní školu
V říjnu se v Praze v Lucerně konalo celostátní 
fi nále amatérské fi lmové soutěže Antifetfest, 
jehož krajské kolo organizovalo město Dob-

říš. Z  tohoto kola do fi nále 
postoupilo video s názvem 
Sebeláska, které natočili žáci 
8.C ze ZŠ Dobříš, Komenské-
ho nám. 35. Žáci se prostřed-
nictvím tohoto snímku snaži-

li upozornit na to, že nezáleží na tom, co slyšíme 
od svého okolí, ale důležité je to, jak se vnímá-
me my sami. Každý je v něčem dobrý a každý si 
zaslouží respekt okolí. Do fi nále z krajských kol 
postoupilo celkem 15 snímků, které se věnovaly 

prevenci rizikového chování, ať už jde o kyber-
šikanu, alkoholismus, gambling či jiné závislosti. 
Na slavnostním vyhlášení v Lucerně každý tým 
svůj fi lm představil a poté byl snímek před pu-
blikem promítnut. Program zpříjemnilo několik 
tanečních vystoupení a celým dnem se linula 
velmi přátelská atmosféra. Snímek Sebeláska 
se odborné porotě moc líbil a tým ze „Starky“
pro Dobříš přivezl krásné 2. místo. Gratuluje-
me a  srdečně zveme všechny školy z Dobříše 
k  účasti na dalším ročníku Antifetfestu 2023, 
který bude opět vyhlášen na jaře. 

Za město Dobříš Šárka Krůtová, koordinátorka 
projektu Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21

...a další úspěchy našich žáků

Sportovní úspěchy naší žákyně 
Kateřiny Melicharové...
V letošním roce se žačka naší školy Kateřina 
Melicharová účastnila několika prestižních te-
nisových turnajů, na kterých zaznamenala hned 
řadu úspěchů. Na mezinárodním turnaji v Ně-
mecku získala titul ve dvouhře i čtyřhře v kate-
gorii do 14 let. Ve starší kategorii do 16 let pak 
obsadila druhé místo ve dvouhře na mezinárod-
ním turnaji v Hrádku nad Nisou a stejné umís-
tění zopakovala v Jablonci nad Nisou rovněž 
ve čtyřhře. Následně se stala přebornicí Prahy 
ve dvouhře i čtyřhře v kategorii starších žákyň. 
V polovině letních prázdnin se konalo v Dobří-
ši MČR v kategorii starších žákyň, kde se Katka 

probojovala do čtvrtfi nále ve dvouhře a obsa-
dila 3. místo ve čtyřhře. Gratulujeme a přejeme 
plno dalších sportovních úspěchů.

Mgr. Matěj Velebil

My se školy nebojíme 
Od září letošního roku se na naší škole znovu 
otevřela přípravná třída pro děti s doporuče-
ným odkladem školní docházky. Formou her, 
pomocí říkadel a písníček si upevňují a rozvíjejí 
dovednosti předškolní výchovy. Zaměřujeme 
se na všechny stránky fyzického i duševního 
vývoje dítěte pro snadnější zvládnutí vstupu 
do školy (např. správná výslovnost, rozšíření 
slovní zásoby, grafomotorika, rozvoj smyslové-
ho i citového vnímání, zlepšení koordinace těla 
či fyzická zdatnost atd.). Díky malému kolekti-
vu (max. 15 dětí) máme možnost se věnovat 
individuálním potřebám každého žáčka. Rádi 
mezi námi přivítáme další kamarády. Vítány 
jsou i děti s jazykovou bariérou.

Třídní učitelka Iva Fišerová

Krajské kolo přespolního běhu 
družstev
Čtvrteční dny se nesly ve znamení přespolních 
běhů. Šestého října se na Novém rybníku v Pří-
brami konalo okresní kolo v přespolním běhu 
družstev všech tříd ZŠ. Naši žáci od nejmen-
ších statečně bojovali o co nejlepší umístění. 
Ovšem výkon žákyně 8. ročníku Adély Matoušo-
vé převyšoval všechny. Její jednoznačné vítěz-
ství „o  parník“ potvrdilo postup našich děvčat. 
Naše nejúspěšnější dívky 8.  a  9.  tříd svým jas-
ným vítězstvím hladce postoupily do krajského 
fi nále konaného o týden později. Ve fi nále jsme 
obsadily 7. místo. I tady Adélka potvrdila svou 
běžeckou všestrannost a doběhla si pro vynika-
jící druhé místo! Dívky podaly statečné a moc 
pěkné výkony. Všem děvčatům gratulujeme!!!
Finálová sestava: Adéla Matoušová, Karolína 
Látalová, Marie Kučerová, Vilma Žižková, Barbora 
Mášová.

Mgr. Jana Pechanová 

Novinky z 2. ZŠ Dobříš

V okresním kole přespolního běhu, které se 
konalo šestého října 2022 v Příbrami, jsme se ve 
II. kategorii (4.–5. třída) díky Adrianě Hamerníko-
vé z 5.C umístili na 2. místě. Velkou radost však 
máme z  výhry v celostátním projektu Hýbe-
me se hezky česky, který probíhá za podpory 
Penny Marketu, České obce sokolské a Asociace 
školních sportovních klubů. I díky vašim hlasům 

si odnášíme perfektní 1. místo, zdravé dobroty 
a krásnou fi nanční odměnu, která bude použita 
na nákup sportovního vybavení pro žáky školy. 
Jsme velmi rádi, že žáky „Starky“ práce na pro-
jektech baví, mají dobře našlápnuto a pevně 
doufáme, že brzy další úspěchy přibudou.

Učitelé ze „Starky“!

Žáci a učitelé základní školy 
z Komenského náměstí

zvou opět všechny na naše

Vánoční 
cinkání

V pátek 
2. prosince 2022 
začínáme v 15.30

zpěvem koled 
v areálu naší školy.
Těšíme se na vás.
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Podzim na prvním stupni  
2. ZŠ Dobříš
Na prvním stupni 2. ZŠ Dobříš je školní rok v pl-
ném proudu. Využíváme krásné a slunné dny 
babího léta pro pobyt v přírodě a na čerstvém 
vzduchu, zároveň ale plníme i školní povinnos-
ti uvnitř budovy. 
V září proběhly sportovní aktivity, kdy žáci 
sportovních tříd cvičili své fyzické dovednos-
ti, ale snažili se fungovat i jako třídní kolektiv. 
Třeťáci ze sportovní třídy sportovali na hřiš-
ti, páťáci ze sportovní třídy strávili týden na 
Nové Živohošti. Ostatní třídy ale také opustily 
školní lavice aspoň na jedno dopoledne a za-
hájily školní rok pobytem v přírodě, aby se po 
prázdninách obnovily třídní vztahy. Mladší 

děti navštívily divadelní představení O  Ba-
lynce, dobrém štěněti, které děti provedlo 
problematikou třídění odpadu. Starší děti se 
zase díky vodohospodářům a návštěvě ve Vo-
dohospodářské společnosti Dobříš dozvěděly 
informace o vodě.
V říjnu se některé třídy prvního stupně zúčast-
nily oblíbené a zajímavé akce Den s lesníkem, 
kdy je lesníci seznamovali s péčí o les. Žáci 
také velmi kladně hodnotili akci Letové ukáz-
ky dravců, která proběhla na fotbalovém hřiš-
ti. Sokolníci představili dravce, řekli nám něco 
pozoruhodného ze světa dravců a dravci nám 
ukázali, jak létají. Někteří páťáci byli úspěšní 
v dopravní výchově a splnili jak dopravní testy, 
tak jízdu na kole na dopravním hřišti v Příbrami 
a obdrželi průkaz cyklisty, na který jsou právem 

hrdi. Děti z nižších ročníků zahajují plavecký 
výcvik v hořovickém bazéně.
Všichni žáci jsou vedeni k rozvoji čtenářství, 
proto se těší na besedy v knihovně a na půjčo-
vání knih z fondu knihovny. Oblíbenou činnos-
tí našich dětí jsou i výtvarné aktivity. Všímáme 
si nádherně zbarvené přírody a ta nás inspiruje 
k malbě obrázků. Při pracovních činnostech 
jsme zase například vyráběli náramky přátel-
ství. Všichni se také snažíme podporovat naše 
nové ukrajinské kamarády a pomáháme jim 
překonávat úskalí češtiny a obavy z neznámé-
ho prostředí.
Je tedy vidět, že první stupeň je plný činoro-
dých dětí i pedagogů a společně trávený čas 
nás baví.

Mgr. Tereza Moslerová

A něco ze školní družiny…
Další měsíční téma školní družiny se zabývalo povoláním hajných, myslivců a rybářů. Děti se sezná-
mily s jejich prací a učily se poznávat druhy stromů, jedlé a jedovaté houby, lesní zvířátka i některé 
sladkovodní ryby. Učily se, jak se chovat v lese, u vody a k vodě a jak se chovat k volně žijícím zví-
řatům. Na toto široké téma vznikly krásné výtvarné práce nejen z přírodního materiálu, který jsme 
sbírali při procházkách v přírodě. Namátkou to byl ježek nebo panáčci z podzimních listů a kaštanů, 
muchomůrky v mechu či zlaté rybky pro rybáře. Společnými silami jsme vytvořili prostorový obraz 
lesa s rybníkem, se spoustou zvířat a rostlin, které můžeme v takových místech potkat. Při pohybo-
vých aktivitách se děti proháněly jako rybičky a rybáři nebo se lovily při hře na jelena a při odpočin-
ku naslouchaly příběhům z knihy Pohádky z pařezové chaloupky.

Eva Pletichová, vychovatelka ŠD

Zprávy ze ZŠ Lidická
Výlet do Papilonie

Celá naše třída se začátkem října vypravila do 
Prahy do Papilonie, což je motýlí dům. K vidě-
ní tu byly stovky motýlů z celého světa, kteří 
kolem nás poletovali, sedali si na nás, a my je 
tak mohli pozorovat úplně zblízka. V Praze nám 
potom paní učitelky dopřály rozchod, vyrazili 
jsme tak po obchodech, a hlavně si koupili 
něco dobrého k jídlu. Výlet byl pěkný a určitě 
brzy zase někam pojedeme.

Žáci 9. třídy ZŠ Lidická

Pěkné počasí nás vylákalo  
na výpravu k Trnové
Naše cesta začala na statku, kde jsme mohli vi-
dět nejen krávy, koně a kozy, ale i různé stroje. 
Opodál jsme neodolali úrodě kaštanů a žaludů. 
Ty největší plody skončily v našich batohách. 
V  lese jsme ještě přidávali houby, samozřejmě 
jen ty jedlé. Cestou jsme bedlivě sledovali turi-
stické značky, které nás dovedly zpátky na Dob-
říš. Po celou dobu naší výpravy jsme plnili různé 
úkoly i hádanky a snažili se nasbírat co nejvíce 
nálepek. Odměna nikoho neminula!
Odpoledne jsme si moc užili a těšíme se na další 
výlet.

Školní družina ZŠ Lidická
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Akční podzim v ZŠ TRNKA
Zatímco všude kolem dozrávají modré plody 
trnkového keře, v ZŠ TRNKA zažíváme mnoho mi-
mořádných zážitků, akcí a projektů. Žáci druhého 
stupně mají za sebou svůj první letošní projekto-
vý týden. Každá třída měla jedno téma, kterému 
se po dobu pěti dnů věnovala. Šesťáci v  rámci 
Týdne vědy zkoumali nejrůznější vědecké obory, 
ověřovali hypotézy, dělali pokusy, hledali souvis-
losti a zpracovávali své objevy. Sedmáci přemýš-
leli, jak se starat o své zdraví, fyzické a duševní, vy-
zkoušeli si i digitální detox. Osmáci se zaměřili na 
média a na to, jak na nás působí, jakými prostřed-
ky nás ovlivňují, vše mohli konzultovat přímo 
v redakci časopisu Respekt. Deváťáci vytěžili téma 
světlo, a to z hlediska fyzikálního, výtvarného, bio-
luminiscence či vlivu na člověka. V rámci projektu 
navštívili program Národní galerie Světlo proniká 
tmou. Ve všech třídách probíhalo několikadenní 
bádání, poté zpracování výstupů a na závěr pre-
zentace před ostatními. 
První stupeň si projektovým dnem připomněl 
státní svátek 28. října. Tentokrát starší děti při-
pravily program pro své mladší spolužáky a pře-

dávaly jim své znalosti, dovednosti a zkušenosti. 
Kromě projektů jsme zažili i mnoho dalších akcí 
– výlety do Čechovy stodoly, na Vyšehrad, akci 
Do lesa s lesníkem, osmáci vyjeli na prezentaci 
středních škol s názvem Řemesla živě a školní 
družina uspořádala drakiádu.
Velkou výzvou pro žáky osmé třídy byla reno-
vace starých křesel a židlí, které jsme nechtěli 
vyhodit, ale chtěli jsme jim vdechnout nový ži-
vot. A tak osmáci vybrali látky, vytvořili kritéria 
dobré skupinové práce, ujasnili si, jak dbát na 
vlastní bezpečnost a pustili se do přečalounění. 
Pod vedením paní učitelky se jim podařilo té-
měř profesionální dílo. Všichni si tak uvědomili, 
že jednou ze strategií, jak šetřit naši planetu, je 
i méně vyhazovat a více opravovat.
Jsme rádi, že v naší škole můžeme učit prožit-
kově a smysluplně. Těší nás zapálení dětí do 
zkoumání a bádání, s radostí sledujeme jejich 
schopnost spolupracovat, rozdělit si role a do-
mluvit se, i když to někdy není snadné. I to je ale 
velká příležitost k učení.

Mgr. Markéta Svobodová

Zahájení školního roku ve 2. mateřské škole Dobříš

Nový školní rok byl slavnostně zahájen ve čtvr-
tek 1. září. Děti přišly do připravených a nazdo-
bených tříd, kde se přivítaly s novými kamarády. 
V průběhu letních prázdnin probíhaly v mateř-
ské škole opravy. V jedné z pěti tříd byla prove-
dena celková rekonstrukce podlahových krytin 
– výměna linolea a koberců. 
Během měsíce září probíhala adaptace nejen 
nově přijatých mladších dětí, ale také předško-
láků v horních třídách, kteří si postupně zvykají 
na větší nároky, samostatnost a zodpovědnost.
Počasí nám začátkem měsíce přálo, a tak jsme 
mohli po svačince vyběhnout na zahradu nebo 

na procházku do přírody v okolí mateřské školy. 
Všechny děti z mateřské školy navštívily Podbrd-
skou výstavu drobných domácích zvířat, pravi-
delně pořádanou v Husově parčíku v Dobříši. 
Třetí zářijový týden, když venku velmi vydatně 
pršelo, nás paní učitelky ze 3. a 4. třídy překva-
pily maňáskových divadlem. Zahrály nám po-
hádku „O Adámkovi“ a „O řepě“. Pro nové malé 
děti to byla zkouška soustředění a trpělivosti.  
Pohádka se velmi líbila, všechny děti pozorně 
sledovaly a na závěr si zazpívaly několik zná-
mých dětských písní. O týden později za námi 
do školky přijelo profesionální divadlo Sto 
dortíků s  pohádkou „František jde do školky“. 
Představení bylo interaktivní, účinkující vhodně 
zapojoval děti do děje. Dětem se tato forma di-
vadla líbila. 
V pátek 23. září jsme již tradičně v den podzimní 
rovnodennosti, přivítali na zahradě školy pod-
zim. Společně jsme vytvořili podzimní sluníčko 
z barevných listů, které si děti na třídách vyro-
bily. Dětem podobné slavnosti pomáhají orien-
tovat se lépe v koloběhu roku a chápat změny, 
které se dějí v přírodě. Koncem září si již tradič-
ně v předškolních třídách děti vyprávěly příběh 
o svatém Václavu, který je patronem naší české 

země. Zhlédli jsme tematický příběh z cyklu 
Udatné dějiny českého národa a pohádku ze se-
riálu Chaloupka na vršku.
V říjnu se v mateřské škole rozběhly další akti-
vity směřované na přípravu dětí do základní 
školy. Začalo seznamování s anglickým jazy-
kem a vzdělávací aktivity pro děti s odloženou 
školní docházkou. Každé pondělí se věnujeme 
sportovním aktivitám. Užíváme si velkého pro-
storu v tělocvičně základní školy v Lidické ulici. 
Plníme hry a úkoly z celoročního projektu Svět 
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. 
První říjnový týden nás také navštívilo Divadýl-
ko z pytlíčku s pohádkou „O drakovi, který se 
chtěl ženit a neměl to vůbec lehké při výběru 
nevěsty“. Pohádka byla veselá a poučná.
Říjnové počasí vykouzlilo několik slunečních 
dnů. Stromy se začaly zabarvovat do podzim-
ních barev a děti trávily mnoho času venku na 
školní zahradě i v přírodě. Předškolní děti tré-
novaly bezpečnou chůzi po městě, a tak mohly 
koncem října odjet na první výlet do Prahy do 
oblíbeného divadla Gong na pohádku „Z deníku 
kocoura Modroočka“. 
Dny se zkracují a noci prodlužují a my se těšíme, 
co nás v mateřské škole potká poslední dva mě-
síce v roce 2022.

Kolektiv 2. MŠ Dobříš

Nejen listopad s Trnkovým 
květem
Srdečně vás zveme na akce a kroužky nejen 
pro dospělé.

Kroužky (pro dospělé a 16+), informace 
a přihlášení na: 
www.zstrnkadobris.cz/domu/trnkakce
• Hra na ukulele pro začátečníky, každý 

čtvrtek od 17.30
• Sbor, každé úterý od 17.30

Listopadové akce

• Listopadové zastavení pro ženy
 Cyklus 4 setkání, začneme posezením 

u  čaje s příjemnou hudbou pro naladění 
a  pak se přesuneme k tvoření. Chceme 
tvořit krásná díla rukama, ale také příjem-
né společenství. 

 Setkání 1. 11. (tvoření dřevěných košíčků), 
8. 11. (krakel technika na sklo), 15. 11. (ko-
šík z papírových ruliček), 22. 11. (věnec na 
dveře) od 17.30, cena 1 200 Kč

• Mámo-dcerovské dopoledne 12. 11. 
2022 od 9.30, cena 350 Kč / 2 osoby. Spo-
lečné tvoření, malování henou, masáž 
a další

• Digitální stopa 21. 11. 2022 od 17.30, cena 
200 Kč. Přednáška představí informace 
o tom, jak vzniká naše digitální stopa, kde 
a  kým je uchovávána a jak, jestli vůbec, ji 
můžeme smazat. Taktéž budou prezento-
vána možná rizika spojená s propagací nás, 
„reálných lidí“ do světa digitálního.

Přihlašování na: 
www.zstrnkadobris.cz/domu/trnkakce.
Těšíme se na vás.

Trnkový květ
Akce jsou realizovány za podpory 

města Dobříš. Děkujeme!
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jich vyprávění je i pro mne stále hodně poutavé. 
Vidím, že některé pro mne jasné souvislosti se sna-
ží děti pochopit až v lese při této akci. Také se zde 
naučí, že k lesu je nutno přistupovat s pokorou, 
aspoň v duchu poděkovat vlastníkovi, že se o les 
stará a umožňuje jim si tyto zázraky přírody stále 
vychutnávat. Také věřím, že přenášejí tyto infor-
mace dál, při vyprávění o svých zážitcích ze školy. 
Možná trochu převychovají i své dospělé.“
Na cestu zpět do školy po programu dostaly 
děti od města navíc sladkou odměnu v podobě 
perníčků.

„Program Do lesa s lesníkem má zvláště v dneš-
ní době velký význam. To, že děti dojdou do lesa 
po svých, že se dozví, že stromy ve většině někdo 
sázel a sází, že si samy pár stromů zasadí, to jsou 
informace, které je lepší zažít než jen o nich číst 
v učebnici. Rád se těchto akcí účastním, i pro mne 
je radost na půlden vyrazit z kanceláře do lesa 
a dozvědět se, jak na tom jsou lesy v okolí Dobří-
še i v celé ČR a co jejich správci chystají. Les není 
samozřejmost a já upřímně přeji všem, co se o ně 
starají, trpělivost a zdravý úsudek. Tak budou mít 
i  příští generace šanci lesy kolem Dobříše pozná-
vat z blízka jako my dnes,“ dodal k akci starosta 
města Dobříše Pavel Svoboda.

Akce proběhla letos ještě jednou v podobném 
duchu pro děti ze ZŠ Dobříš, Komenského nám. 
35. Ty se vydaly do lesa nad Bzdinkou, kde byl 
program připraven pod záštitou společnosti  
Colloredo-Mannsfeld, na majetku Jeroma Collo-
redo-Mannsfelda.

Denisa Havlíčková

Děti se seznamovaly s lesem ve všech jeho podobách
Originální naučný program nazvaný Do lesa 
s lesníkem si letos jako první vyzkoušely děti 
z 2. ZŠ Dobříš a ZŠ Trnka. Pořádající organi-
zace Nadace dřevo pro život a lesníci ze spo-
lečnosti Lesy Colloredo-Mansfeld si pro děti 
připravili společný zážitkově-naučný pro-
gram, díky kterému se na jednotlivých sta-
novištích přímo v lese děti dozvěděly nové 
věci o zvířatech žijících v lese, práci lesníka, 
ale i o životě stromů a mnoho dalšího.
Akce se konala tento rok v dobříšském lese 
u Kodetky. Zdejší lesy jsou v majetku Leonharda 
Josefa a Kristiny Colloredo-Mansfeld a obhos-
podařuje je společnost Lesy Colloredo-Mans-
feld. Více k dopolednímu programu v lese řekl 
přímo ředitel společnosti Ing. Michal Pernica, 
který tuto akci ve spolupráci s paní Ing. Alenou 
Harmanovou z Městského úřadu Dobříš orga-
nizuje pro žáky dobříšských škol již devět let:  
„Pro děti bylo připraveno šest stanovišť, na kterých 
si mohly samy vyzkoušet, co obnáší každoden-
ní práce lesníků. Viděly, jak les vzniká z malého 
semínka, o které se musí mnoho let lesníci starat 
a vychovávat mladé rostlinky, a často uplyne 
nezřídka sto let, než ze semínka vyroste vysoký 
strom, ze kterého se pak vyrábí nábytek a v dneš-
ní době třeba i oblečení. Děti si mohly vyzkoušet, 
jak namáhavá práce je zasazení jedné sazeničky 
lesních dřevin. Naučily se, jak se měří výška a ob-

jem stromů, jak se musí stromy vychovávat, a vi-
děly také, jak se stromy kácí a dopravují z lesa ke 
zpracovatelům. I přes neustálý rozvoj technologií 
viděly, že se lidé stále neobejdou bez pomoci zví-
řat, v tomto případě koní, při práci v lese. V lese ale 
kromě stromů žije i mnoho druhů zvířat, která se 
děti naučily poznávat a dozvěděly se, jak žijí, jak se 
chovají a jak se dorozumívají. Již tradičně jsme pro 
ně s kolegy připravili stanoviště, kde si samy mohly 
vyzkoušet práci se dřevem a jinými přírodními ma-
teriály. K lavičkám, krmítkům, hmyzím domkům 
přibyla dřevěná postavička sněhuláka, kterou si 
nazdobily a odnesly s sebou do třídy.“
Děti program opravdu bavil. Nadšeně obcháze-
ly jedno stanoviště za druhým, hltaly informace 
od lesníků, sledovaly, co vše se v lese děje, po-
znávaly ho z úplně jiného pohledu, a nakonec 
z  lesa vůbec nechtěly zpátky do školy. A díky 
dětské pohotovosti se nejednou pobavili i sa-
motní lesníci. Například když se jeden z lesních 
pedagogů u stanoviště s poznáváním lesních 
zvířat zeptal, na které místo na obrázku krajiny 
patří bažant, jeden z žáků mu pohotově odpo-
věděl: „Na pekáč!“
Z této letité spolupráce má stále velkou radost 
také Ing. Alena Harmanová z města Dobříš:  
„I  po těch letech, co akci pomáhám tvořit, mne 
stále baví. Líbí se mi, že má opravdu smysl. Lesní 
pedagogové jsou skutečně na vysoké úrovni a je-
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Knihovna: trénování 
paměti, BOoK CON i slam 
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny,
přípravy druhého dílu Pověstí z Dobříšska 
jsou v plném proudu, stále však hledáme, jak 
projekt dofinancovat. Pomůžete nám?

POMOZTE VYDAT DRUHÝ DÍL MÍSTNÍCH 
POVĚSTÍ!
Umělecký komiks Karla Jerieho se zajímavými 
komentáři Martiny Jerie Lukáškové jistě opět 
zaujme děti i dospělé. Prosíme, pomozte nám 
ho vydat. Přispět můžete do sbírkové kasičky 

v knihovně, v potravinách 
COOP i v trafice U Davi-
da, na sbírkový účet číslo:  
123-5866970297/0100 nebo 
jednoduše načtením tohoto 
QR kódu. Děkujeme!
 

V listopadu vám nabízíme mnoho dalších pro-
gramů, které zaplaší podzimní chmury. A kdyby 
se to přece jen nepovedlo nám, zkuste to v pří-
bramském divadle:

VSTUPENKY DO PŘÍBRAMSKÉHO DIVADLA 
A KINA U NÁS!
Výborní herci, zajímavý repertoár, příjemné pro-
středí – a jste tam za chviličku. Pokud jste ještě 
neobjevili kouzlo Divadla Antonína Dvořáka, je 
na čase to napravit. Vstupenky nyní můžete – 
mimo jiné – pohodlně zakoupit v knihovně šest 
dní v týdnu (kromě čtvrtka). A do kina také! Plat-
ba je u nás možná pouze v hotovosti.

VESELÉ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – úterý 1. až 
čtvrtek 3. 11. od 10 do 12 hodin
Již potřetí k nám přijede nejvtipnější paměťo-
vá trenérka Stáňa Benešová! Neváhejte, hlaste 
se, dokud jsou volná místa. Kurz je vhodný jak 
pro nováčky, tak pro absolventy našeho před-
chozího kurzu. Cena za tři dvouhodinové lekce 
400 Kč. Pouze pro předem přihlášené!

PŘIJĎ SI HRÁT I ODPOČINOUT DO KNIHOVNY! 
– úterý 1., 8., 15., 22. a 29. 11. od 16.00

Kroužek pro děti jakéhokoli věku – ideálně však 
od 6 do 12 let – každé úterý zdarma. Výtvarná 
dílna, pohádka, povídání... Kroužek je volně pří-
stupný, není nutno chodit pravidelně, děti mo-
hou chodit i s rodiči. Hlavním cílem kroužku je 
propojit ukrajinské děti s jejich českými vrstev-
níky. Aktivita je podpořena z NDT Obec přátel-
ská rodině a seniorům 2022.

MDU: Jakub Greschl – NP USA (S hendikepem 
na cestách) – čtvrtek 3. 11. od 17.00

Hendikep? No a co? Jakub Greschl s ním pro-
cestoval a vyfotil nejen národní parky USA, ale 
i další pěkný kus světa. Jeho heslo zní: Nic není 
nemožné. Tohle si nenechte ujít! Vstupné 60 Kč; 
káva/čaj v ceně.

BOoK! Con 2022 – pátek 4. až neděle 6. 11.
Letos již 9. ročník! Opět zajímavé osobnosti ze 
světa komiksů, knih a her, opět série turnajů 
v  různých deskových hrách o skvělé ceny, vy-
hrát může opravdu každý. A k tomu letos navíc 
Herní hala! Celá sportovní hala bude naplněna 
VR stanicemi a herními počítači, na kterých si 

budete moci vyzkoušet nespočet VR her, včet-
ně Flight Simulátoru, a zahrát si nejnovější herní 
tituly. Nebude chybět ani Wargaming v podobě 
Warhammer 40k; opět si budete moci vybarvit 
vlastní figurku ze světa Warhammeru a vyzkou-
šet si, jak vypadá opravdová bitva!
Více na www.bookcon.cz. Vstupné: pátek 100 Kč 
/ sobota 160 Kč / celý víkend 250 Kč / rodinné na 
celý víkend 400 Kč. Aktivita je podpořena z NDT 
Obec přátelská rodině a seniorům 2022.

KNIHOMRNĚ – pondělí 7. 11. od 10.00

Pokud je vašemu bejby něco mezi šesti měsí-
ci a  třemi lety, šup s ním k nám do knihovny! 
V  rámci celorepublikového projektu Bookstart 
pracujeme již s osmi skupinami takto malých 
dětí: jednou měsíčně pro ně chystáme speciální 
čtyřicetiminutový program s básničkami, písnič-
kami, pohybovými prvky a krátkou pohádkou. 
Vstup je volný a na prvním setkání obdržíte uví-
tací balíček s vhodnou knížkou a průkazku na 
rok zdarma.

Výtvarná dílna s Jíťou: KRMÍTKO PRO PTÁČKY 
– pondělí 7. 11. od 12 do 17 hodin
Jíťa vás naučí vyrobit jednoduché ptačí krmít-
ko, takže semínka už vám z okenního parapetu 
nebudou padat dolů. Vstup volný, materiál zdar-
ma. Dílna je podpořena z NDT Obec přátelská 
rodině a seniorům 2022.

SLAM POETRY NIGHT – sobota 12. 11. od 
20.00 v pivnici Kuklík
Živá poezie tak trochu po pankáčsku – ale ne-
nechte se mýlit – žádné pubertální výkřiky... 
Texty, které rozhodně nejsou o ničem, v anga-
žovaném podání sympatických mladých autorů 
Anatola Svahilce, Lefa L‘Leviathana, Pana Še-
bličky i ženy s dráždivým jménem Lví... Vstupné 

BOoK! Con 2022
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dobrovolné. Pořádá MěK Dobříš a Xaver. Děku-
jeme pivnici Kuklík za spolupráci! Program je 
podpořen z NDT Obec přátelská rodině a se-
niorům 2022.

DEN PRO DÍTĚ S KNIHOU – sobota 19. 11. od 
16.00

Hudba, čtení, prezentace vybraných novinek 
z dětské literatury, divadelní představení, výtvar-
ná dílna, aukce dětských obrázků a na závěr ob-
čerstvení a bohatá TOMBOLA, ve které vyhrává 
každý! Ideální program pro rodiny s prvostupňo-
vými dětmi. Vstup volný. Program je podpořen 
z NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2022.

Chvíle pro pohádku: JAK SE JAKUB ZTRATIL 
– čtvrtek 24. 11. od 17.00

Jakub jde s tatínkem koupit vánoční stromek 
– a ani neví, jak se to stalo, najednou je sám 
uprostřed velkého města. A zažije podivuhod-
né věci... Divadlo Knihovna připravilo scénické 
čtení z půvabné knížky Ludvíka Aškenazyho 
Malá vánoční povídka. Doporučujeme zejména 
pro děti od 5 do 10 let, ale zaručeně pobaví i do-
spělé... Vstup volný. Představení je podpořeno 
z NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2022.

KNIHOMRNĚ – pondělí 5. 12. od 10.00
Další várka básniček a písniček pro vaše mimi či 
batole...

Výtvarná dílna s Jíťou: ANDĚLÍČCI NA STRO-
MEČEK – pondělí 5. 12. od 12 do 17 hodin

Váš letošní vánoční stromeček může být krás-
ný a originální. Vyrobte si pod Jítiným vedením 
ozdobičky! Vstup volný, materiál zdarma. Díl-
na je podpořena z NDT Obec přátelská rodině 
a seniorům 2022.

MDU – MILAN ZACHA KUČERA: JANTAROVÁ 
KOMNATA – úterý 6. 12. od 18.00

Tento „osmý div světa“ byl vytvořen mezi lety 
1701 a 1713 na objednávku pruského krále Fri-
dricha I., jehož syn ho posléze daroval Petrovi 
Velikému. Ze Zimního paláce byla komnata 
převezena do Kateřinského paláce v Carském 
Selu. Za druhé světové války nechal říšský ko-
misař pro Ukrajinu komnatu rozebrat a odvézt 
do dnešního Kaliningradu, od roku 1945 je však 
nezvěstná. Spisovatel Milan Zacha Kučera ale 
tvrdí: Jantarová komnata není mrtva! Přijďte si 
poslechnout, co o této záhadě ví. Vstupné 60 Kč; 
káva/čaj v ceně.

PŘEDVÁNOČNÍ DEGUSTACE VÍN – čtvrtek 15. 
12. od 17.00
Hlaste se předem na neobvyklou akci v knihovně! 
Degustace vín rodinného litoměřického vinařství 
Hutár s možností zakoupení kvalitních vín na 
místě. Cena 350 Kč. Uzávěrka přihlášek je 30. 11.

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ – výstava po 
celý měsíc

Co ještě nevíte o našem nejvtipnějším básníko-
vi? Třináct velkých panelů máme zapůjčených 
od Národního muzea, stojí za vidění!

MAGIC THE GATHERING – každé pondělí od 
17.00
Přijďte si zahrát! Vstup samozřejmě volný. Pro-
gram je podpořen z NDT Obec přátelská rodině 
a seniorům 2022.

KURZY ANGLIČTINY
Kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé i pokro-
čilé. Přihlášky a více informací v knihovně.

JÓGA S DÁŠOU – každou středu od 19.15
Přihlášky a další informace na tel. č. 732 360 253.

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

ČEŠTINA PRO CIZINCE – dvouhodinový kurz 
zdarma každý pátek od 16.00
Kurzy pro dospělé a mládež – více informací 
v knihovně, na našem fb a www.knihovnadobris.cz 
nebo na tel. č. 777 299 044.

SBÍRKOVÁ KASIČKA PRO UKRAJINU
Dobříš pořádá veřejnou sbírku na pomoc běžen-
cům, jednu z kasiček najdete také v knihovně.

Milí čtenáři, přejeme vám pevné zdraví a ve-
selou mysl v čase ubývajícího světla a přibýva-
jících dýňových polévek. A nezapomeňte, že 
jsme tu pro vás šest dní v týdnu.

Romana Bodorová

Slam poetry night
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Kultura – listopad 2022
11. 11. Vypsaná fiXa – koncert v rámci Kusy 
radosti tour
Vypsaná fiXa rozdá na dvě hodiny radosti, hitů 
a novinek. Turné vyvrcholí v Praze. 
A to je důvod velkej jak buvol, když si půjčíme 
text jedné písničky z nového alba, vyrazit za  
Fixou na podzimní turné. Navíc nejen s ohledem 
na aktuální situaci platí, že na mimořádně ener-
gických vystoupeních Fixy se, jako vždy, rozhod-
ně zahřejete. Koncert je totiž nejlepší svetr!
Skupina vydala v květnu tohoto roku nové al-
bum Kusy radosti, které pozitivně přijala kritika 
i fanoušci. Novinka vyšla po třech letech a jde 
o  desáté album v pořadí. Kapelu také defini-
tivně opustil basák Mejn a místo něj nastoupil 
Kryštof Mašek.
Jako speciálního hosta turné kapela představí 
Wóďu. S kapelou se zná velmi dobře a po všech 
stránkách: Martin Vodehnal alias Wóďa je totiž 
jejím tour managerem. Wóďa bude publiku če-
lit sám s kytarou a prostřednictvím písní, které 
reflektují jeho život. Žádné intimní zadumané 
plochy od něj nečekejte, přece jen je to chlapec 
profesně i osobně spjatý s Vypsanou fiXou…
Přes léto VF pilně koncertovala, proběhl i křest 
nové desky a podle slov frontmana Márdiho 
spolu zažívali spousty legrace i hrůzostrašných 
příběhů: „Mnohokrát jsme dojeli na poslední chví-
li a mnohokrát jsme se vraceli nad ránem a měli 
toho plný zuby. Ale nikdo na to nenadával a každý 
byl rád, že je náš kapelní život zase zpátky!“
Vypsaná fixa je tedy v plné síle připravena před-
vést na každé z deseti zastávek Kusy radosti 
tour strhující dvouhodinovou melu.
Společenský sál KD, pátek 11. listopadu 2022 
od 20.30 hod. Předprodej vstupenek: trafika 
U Davida, Dobříš, a Goout.cz. Vstupné: 350 Kč 
(předprodej v trafice U Davida) a 400 Kč  
(Goout.net a na místě). 

Výstava obrazů Veroniky Rejfířové s názvem 
Imprese
Autorka v KD Dobříš nevystavuje poprvé. Na-
posledy zde vystavovala v roce 2019 v rámci 
společné výstavy Pozornost pro Tmu. Nyní vám 
představí svou tvorbu zaměřenou na křehké 
momenty v krajině uvnitř i kolem nás.
Výstavní sál KD Dobříš. Výstava potrvá do 
13. 11. 2022. Otevřeno po–čt 8.30–16.00 hod., 
ne 14.00–16.00 hod. Vstup zdarma!

21. 11. Broumovská skupina kostelů a Památ-
ky osiřelé (fotografie)
Zveme vás na dvě fotografické výstavy doplně-
né množstvím doprovodných textů. 

Broumovská skupina kostelů
Výstava představuje významný soubor fotogra-
fií barokních památek v regionu Broumovska 
od fotografa Jana Záliše (PIN Studio) a Martina 

Mádla z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.
Soubor barokních venkovských kostelních sta-
veb uváděných pod názvem „Broumovská sku-
pina kostelů“ tvoří mimořádný a v mnoha ohle-
dech jedinečný památkový a architektonický 
soubor.
Kostely z takzvané Broumovské skupiny koste-
lů byly na území klášterního panství postave-
ny téměř bez výjimky podle plánů nejlepších 
architektů své doby – Kryštofa Dientzenhofera 
a jeho syna Kiliána Ignáce Dientzenhofera, a to 
v poměrně krátkém časovém rozmezí mezi lety 
1690–1743. Vznikly díky velkému rozmachu 
výstavby sakrálních staveb, iniciované zejména 
opaty řádu benediktinů Tomášem Sartoriem 
a Otmarem Zinkem. 

Památky osiřelé
V minulých dvou desetiletích se podařilo ve 
spolupráci českých spolků, měst a obcí a ně-
meckých krajanských organizací zachránit velké 
množství památek na území České republiky 
v  oblastech bývalých Sudet. Přes všechny tyto 
úspěchy a vzájemnou spolupráci obou stran zů-
stává, zejména v příhraničních oblastech, velké 
množství památek, které jsou stále ve velmi zu-
boženém stavu a čekají na své zachránce. 

Výstavní sál KD Dobříš. Výstava bude otevře-
na v pondělí 21. 11. bez zahajovací vernisá-
že a potrvá do 22. 12. 2022. Otevřeno po–čt 
8.30–16.00 hod., pátek a sobota zavřeno,  
ne 14.00–16.00 hod. Vstup zdarma!

25. 11. Švihadlo – koncert
Nám všem dobře známá a oblíbená formace 
Švihadlo u nás už bezmála čtyři dekády hrdě tří-
má prapor stylů reggae a dub. V roce 2021 přišla 
s novým albem Vůně trávy. Od vydání minulé řa-
dovky Času je málo uplynulo skoro celé deseti-
letí. Za tu dobu se zakladateli kapely Petru Štur-
movi a jeho spoluhráčům, mezi nimiž nechybí 
klasik českého reggae kytarista Jiří Charypar, 

podařilo nashromáždit jedenáct svěžích písni-
ček, z nichž některé představí i na dobříšském 
koncertu. Tak jak je u Švihadla zvykem, nebude 
chybět ani set jejich nejznámějších hitů. 
Společenský sál KD, pátek 25. listopadu 2022 
od 20.30 hod. Vstupné: 300 Kč (předpro-
dej v  trafice U Davida) a 330 Kč (Goout.net 
a na místě). Předprodej vstupenek v trafice  
U Davida od 25. 10. 2022. 

Připravujeme:
2. 12. Vánoční koncert Swing bandu Dobříš  
 (od 19.00, vstupné dobrovolné)
6. 12. Setkání se sv. Mikulášem a rozsvícení  
 vánočního stromu
9. 12. Snow film fest – přehlídka filmů se zim- 
 ní tematikou
16. 12. Vánoční koncert na zámku Dobříš
Účinkují rozhlasoví symfonikové a sólisté 
Národního divadla v Praze Stanislava Jirků 
(alt) a Jiří Houdek (trubka).
Na programu zazní barokní hudba J. S. Bacha, 
J. Pachelbela a trumpetové koncerty A. Vivaldi-
ho a G. F. Händela (Vodní hudba). Zazní operní 
árie z Bizetovy Carmen či Mozartovy Figarovy 
svatby a další skladby B. Smetany, J. Myslivečka 
a J. Strausse. Nebudou chybět ani tradiční vá-
noční koledy… Koncert, jako vždy, doprovodí 
slovem či veršem známá česká herecká osob-
nost. 
Scénář a režie večera: Ludvík Sklenář. Pořádá: 
Kulturní středisko Dobříš. Těšíme se na viděnou!
Zrcadlový sál zámku Dobříš od 19.30 hod. 
Předprodej vstupenek bude zahájen 8. lis-
topadu 2022 v Informačním středisku Dob-
říš. Vstupné zůstává stejné jako v loňském roce 
(450  Kč, 400 Kč a 300 Kč), a to zejména díky 
vstřícným podmínkám pronájmu Zrcadlové-
ho sálu. Děkujeme tímto Správě zámku Dobříš 
a majitelům, rodině Colloredo-Mannsfeld. 
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Pozvání ze zámku…
Vážení čtenáři,
v listopadu a prosinci se můžete na zámku Dobříš těšit na tyto akce, 
na které jste srdečně zváni:
 
 1. 11. od 19 hodin v Zrcadlovém sále koncert Příbramské filharmonie 

a Jihlavského smíšeného pěveckého sboru – Mozart: Requiem in D
 5. 11. lampionový průvod v anglickém parku
 24. 11. od 18 hodin v Zrcadlovém sále adventní koncert ZUŠ Dobříš
 9. 12. od 19 hodin v Zrcadlovém sále vánoční pásmo ZUŠ Dobřichovice
 10. 12. od 11 do 19 hodin vánoční trh na nádvoří zámku pod záštitou 

paní Livie Colloredo-Mannsfeldové
 11. 12. od 17 hodin v Zrcadlovém sále koncert Nadačního fondu Zdeňky 

Žádníkové
 16. 12. od 19.30 hodin vánoční koncert města Dobříš
 17. 12. od 17 hodin a 19.30 hodin v Zrcadlovém sále Rybova mše vánoční
 
Bližší informace naleznete na webových stránkách zámku Dobříš.

Kateřina Doušová, Správa zámku Dobříš

Dobříšské večery hudby
Římskokatolická farnost Dobříš zve všechny přátele a milovníky krás-
né hudby na poslední Mozartovu liturgickou skladbu Requiem D-moll 
(Köchelův seznam 626) pro sóla, sbor a orchestr. Příbramská filharmo-
nie a Jihlavský smíšený pěvecký sboru Melodie uvedou toto dílo 1. lis-
topadu 2022 v Zrcadlovém sálu dobříšského zámku od 19.00 hodin.

Ivo Kylar

Příbramská filharmonie je orchestr, který byl založen roku 1908 a jeho 
prvním dirigentem byl Bohumil Fiedler, ředitel kůru příbramského svato-
jakubského chrámu. Od září 2015 je dirigentkou Příbramské filharmonie 
Veronika Kopecká, koncertním mistrem pak Pavel Kopecký. Pěvecký sbor 
Melodie působí od svého založení v roce 1998 v úzké spolupráci se Zá-
kladní uměleckou školou Jihlava. V současné době má okolo 60 členů. 
Jihlavský smíšený pěvecký sbor nemá žádné speciální zaměření, za cíl 
si klade zpívat co nejlépe pro radost svou i radost posluchačů. Repertoár je 
tvořen skladbami napříč žánry i staletími.

Divadelní festival se povedl
Třetí podzimní divadelní festival ochotnických souborů v Dobříši se pove-
dl! Děkujeme všem divákům, kteří neváhali a přišli. Festival 25. 10. zahájilo 
představení Charleyova teta Divadelního spolku DEHHET ze Staré Huti, 
kde zazářil v hlavní roli Janek Váňa. Tato hra již byla na Dobříši uvedena po 
druhé a věříme, že ne naposledy. Divadlo za vodou Čenkov nám předsta-
vilo autorskou hru Klášterní tajemství. Přátelé z Čenkova opět překonali 
očekávaní a diváci se bavili od začátku do konce. Předposlední den Man-
želské zemětřesení pobavilo diváky i zahřálo u srdce, a to i herce, protože 
hrát na domácí půdě je to nejhezčí. Je to druhé představení od premiéry 
uvedené na Dobříši, a to hostujícím spolkem KRUH. Festival uzavřela kla-
sická hra Dívčí válka, se kterou přijel Divadelní spolek I TOTO z Mirotic.
Budeme moc rádi, pokud se v našem kulturním domě budeme moci i na-
dále scházet. Děkujeme za velikou vstřícnost všech zaměstnanců KD.

Děkujeme také za spolufinancovaní formou veřejné finanční podpory 
(grantu) z rozpočtu města Dobříše.

Ivan Sutnar
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Aerobik studio Orel Dobříš chystá největší akci roku
Nový školní rok se nám v orlovně již krásně 
rozběhl, máme velikou radost z rekordního 
počtu dětí, které se k nám každý týden cho-
dí hýbat. Věříme, že se podaří dohnat tu ztrá-
tu z minulých dvou let a pomůžeme dětem 

opět najít lásku k  pravidelnému sportování. 
Hned v říjnu jsme uspořádali první sportovní so-
botu plnou her a pohybu, o kterou byl veliký zá-
jem. Další sobotu chystáme na 12. listopadu, kdy 
se u nás opět s dětmi sejdeme od 9 do 16 hodin. 

Orientační běžci reprezentovali na štafetovém mistrovství republiky

O víkendu 8.–9. října 2022 se ve Výšince (Dvůr 
Králové n./L.) konaly dva nejvýznamnější klu-
bové závody sezóny 2022. V sobotu proběhlo 
mistrovství a veteraniáda ČR štafet, v neděli 
pak bylo mistrovství a veteraniáda ČR klubů 
a  mistrovství ČR oblastních výběrů žactva.  

Pořadatelé z OK 99 Hradec Králové zorgani-
zovali nádherný šampionát, kde se každý den 
potkalo a vzájemně si fandilo téměř dva tisíce 
závodníků od žáků přes mistrovské kategorie 
DH18 a DH21 až po veteránské kategorie. 

Šampionátu se zúčastnili také orientační běžci 
z OK Dobříš – dorost i dospělí, a v barvách Stře-
dočechů 12 žáků z OK Dobříš. 
Do sobotního mistrovského závodu štafet bylo 
třeba se kvalifikovat ze seriálu závodů po celý 
rok. Z OK Dobříš na MČR postoupily štafety D18, 
H18 a D21. Na závodě MČR dopadli nejlépe 
na 21. místě dorostenci v H18. Ve veteraniádě 
a  veřejném závodě běželi i dobříšští zástupci 
a v barvách Středočechů žáci. Znalost terénu do 
nedělního finále byla více než užitečná.
Nedělní ráno přivítalo závodníky sluníčkem 
a místy i jinovatkou.
Do závodu mistrovství ČR oblastních výběrů 
žactva Středočeši vyslali čtyři 8členná družstva. 
Ve štafetě žáků se startuje v pořadí H14, D14, 
H12, D12, D12, H12, D14 a H14 (tj. hoši/dívky do 
14/12 let). Každá žákovská štafeta v závodě MČR 
musela najít a orazit celkem 108 kontrol! Středo-
češi zaběhli solidně, medaile však byla daleko. 
Nejlepší štafeta žáků Středočechů skončila na 
18. místě z celkem 33 štafet. Máme co zlepšo-
vat, mapově i fyzicky – příští rok je cílem dobytí 
první desítky.
V kategorii dospělých a dorostu zaslouží po-
chvalu za výborný výkon sedmičlenná štafeta 
DH18, která v neděli obsadila 14. místo z celkem 
41 štafet. Štafeta běžela ve složení: Martin Sní-
žek, Adéla Kotková, Matouš N. Petrilák, Alžběta 
Kašparová, Václav Lorenc, Julie Bambousková, 
Jakub Janda. 
Na závěrečném vyhlášení mistrovství a celoroč-
ních soutěží jsme zatleskali naší závodnici Julii 
Bambouskové, která v žebříčku A 2022 získala 
3. místo v kategorii D16A.

Účast na štafetovém mistrovství republiky je ne-
jen odměnou za celoroční snažení, sportovním 
zážitkem a velkou zkušeností, ale také inspirací 
do budoucna pro trenéry i závodníky.

Za trenéry zaznamenala Jana Bochenková

Během dne si vyzkouší tréninky z atletiky, 
gymnastiky a také prověří obratnost při pře-
kážkové dráze. Vše proložíme výborným obě-
dem a energii doplníme dopolední i odpolední 
svačinou.
Na konci listopadu připravujeme naši největší 
akci, velkou vánoční exhibici všech dětí z  or-
lovny. Bude se konat v neděli 27. listopadu 
od 16.00 ve sportovní hale na Dobříši. Během 
90minutového programu vystoupí všechny děti 
ze sportovních a závodních kurzů a můžete se 
těšit i na další překvapení. Tato akce bývá vždy 
úspěšná a sportovní hala praská ve švech. Letos 
se obzvlášť těšíme, protože poslední exhibice se 
konala v roce 2018, vzhledem k probíhající re-
konstrukci haly a protiepidemickým restrikcím. 
Všichni diváci jsou srdečně vítáni, budeme se 
snažit vydat to nejlepší z nás.
Pokud jste u nás ještě nikdy nebyli, jste zváni 
i na náš pravidelný cvičební program, kde si vy-
bere opravdu každý, cvičíme pro děti již od jed-
noho roku až po seniory.
Informace o nás naleznete na našich interneto-
vých stránkách www.aerobikdobris.cz a také na 
oficiálním facebooku studia.

Tým lektorů ASOD
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Důležitá telefonní čísla:

Městská policie Dobříš – 156 – tísňová linka
MP Dobříš, Mírové nám. 230 – 602 370 677
Policie ČR – 158 – tísňová linka
Policie ČR, ul. 28. října, Dobříš – 974 879 720 
Rychlá záchranná služba – 155
Hasičský záchranný sbor – 150
Jednotné číslo tísňového volání – SOS – 112

Klub seniorů Dobříš
Důležité sdělení všem členům klubu: dne 
16. listopadu 2022 ve 13.30 hod. se koná 
v kulturním domě hodnoticí členská schůze. 
Zvýšenou pozornost budeme věnovat zájez-
dům na příští rok, hlavně však našim milým 
jubilantům za 2. pololetí 2022. Určitě přijďte, 
těšíme se na vaši účast! 

Výbor klubu

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínka

Dne 8. listopadu 2022 vzpomínáme na 
3.  výročí úmrtí a nedožitých 65 let našeho 
bratra Miroslava Průchy.

S láskou vzpomínají sestry Jana a Věra

Srdečné poděkování  
pro pana starostu
Dovoluji si touto cestou poslat poděkování 
za velmi milou návštěvu pana starosty Pavla 
Svobody a dárek k mému výročí 85. naroze-
nin. Jeho osobní blahopřání mě nesmírně 
potěšilo a doslova dojalo k slzám radosti. 
Ještě jednou chci proto srdečně poděkovat, 
protože toto gesto pro nás starší občany 
města opravdu moc znamená.

Jaroslava Soukupová

Mikulášská zábava pro děti 
Na sobotu 3. prosince jsme naplánovali  
(po dlouhé covidové odmlce) mikulášskou 
zábavu pro děti.
Zveme dospělé i děti v odpoledních hodinách 
do sokolovny na taneční zábavu a činnosti spo-
jené s adventním časem. Přijďte se pobavit a na-
sát vánoční atmosféru.
Pro aktuální informace sledujte naše webové 
stránky – www.sokoldobris.cz, facebook – https://
www.facebook.com/TJSokolDobris nebo ven-
kovní nástěnku.

Za T. J. Sokol Dobříš Gita Otavová, foto: T. Otava

Báječná sobota nejen 
pro maminky nabízí 
výjimečný program
Veselé animátorky svou další akci věnují hlavně 
maminkám. Právě pro ně je připraven krásný 
program na celý den. Co bude připraveno?
Sobotu 26. listopadu zahájíme lehkým, ale 
dobrým občerstvením a nejprve si maminky se 
svými dětmi užijí trochu legrace a společné tvo-
ření. Při něm budou mít jedinečnou možnost se 
navzájem poznat trochu jinak. Pak už se ale náš 
program rozdělí.
Pro děti bude mít připravený program v podo-
bě stezky plné úkolů, veselého oběda, návštěvy 
dětské herny a dalších her a zábavy naše Sárka. 
Maminkám se bude věnovat Denča se svými 
přáteli. Ty se nejdříve zrelaxují na lekci jemné 
jógy s Bárou a poté si půjdou dát zasloužený 
slavnostní oběd do zámecké restaurace. Tam 
na ně kromě dobrého jídla a nejlepších číšníků 
bude čekat také káva s dezertem, ke kterému 
jim přijde přednášet na téma „Jak vrátit lehkost 
do života“ průvodkyně za svobodou Jana Po-
pelka. Na závěr bude pro maminky připravena 

péče o ruce a tipy na rychlé každodenní líčení. 
Naši Báječnou sobotu nejen pro maminky za-
končíme všichni společně veselým focením 
s profi fotografem Antonínem. 
Aby byl zajištěn maximální komfort pro všech-
ny maminky i děti, je kapacita akce omezena na 
15 maminek. Se svou účastí tak raději moc neotá-
lejte. Více informací o možnostech přihlášení a vel-
mi příjemné ceně za celodenní program i  s  ob-
čerstvením naleznete na www.veselarodina.org, 
facebookovém a instagramovém profilu Veselé 
rodiny. 
Těšíme se na další krásný den s vámi… 

Vaše veselé animátorky

Listopadový bazárek 
V sobotu 5. listopadu pořádá oddíl žen oblíbený bazárek oblečení, obuvi a sportovního vybavení. 
Přijďte si do dobříšské sokolovny v čase od 8.00 do 13.00 vybrat nějaké kousky do svých šatníků 
a skříní. Pokud byste naopak chtěli něco prodat či darovat dál, kontaktuje Vlastu Černou na telefon-
ním čísle 607 837 328.

Uzávěrka příspěvků  
do prosincového vydání  

Dobříšských listů 
bude 15. listopadu 2022.

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

e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz
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Morový sloup sv. Tekly
Z tohoto tématu jsme vytvořili určitý nepravi-
delný seriál, ve kterém jsme informovali, kam se 
nám tento projekt podařilo dostat, už protože 
na něj přispělo mnoho občanů našeho města. 
Během září se nám podařilo stavbu dokončit 
a 23. září instalovat i dřevěnou kapličku z obra-
zem sv. Tekly. V této podobě jsme ji i představili 
všem zájemcům, kteří se 24. září přišli podívat 
na slavnostní požehnání, které provedl místní 
farář P. Angelo Scarano, a zhostil se ho velmi 
dobře, za což děkujeme. Samozřejmě tímto ješ-
tě nebyl morový sloup celkově dokončen, pro-
tože bude zřejmě ještě doplněn žlutými prvky, 
předzahrádkou, lavičkou, kterou nám přislíbilo 
město, a přístupovou cestičkou. Nakonec zde 
bude instalována i cedulka, na které budou jmé-
na všech dárců. 

Petr Kadlec, 
předseda Okrašlovacího spolku Dobříš

Poslední výroční členská 
schůze Okrašlovacího 
spolku města Dobříše?
V pátek 4. listopadu 2022 od 18 hodin se v salon-
ku restaurace Tankovna Modrá kočka ve spor-
tovní hale v Dobříši uskuteční možná poslední 
výroční členská schůze Okrašlovacího spolku 
Dobříš. Sejdeme se po dlouhé době a mimo jiné 
zhodnotíme naši činnost od roku 2019, podis-
kutujeme nad plány na akce v  dalším období 
a  po delší době převolíme vedení spolku. Čle-
nové a sympatizanti spolku jsou srdečně zváni.
Proč se možná bude jednat o poslední setká-
ní? Hrozí totiž zrušení spolku kvůli nedostateč-
nému množství a kvalitě podkladů zaslaných 
spolkem do veřejného spolkového rejstříku. 
Dle telefonické výzvy soudce nejvyššího soudu, 
který projednává naše odvolání, máme čas vše 
napravit do poloviny listopadu. Hlavně se jedná 
o zprávy o hospodaření spolku. Námi poskyt-
nuté informace o celkových příjmech, výdajích 
a zůstatku na konci jednotlivých roků najednou 
nestačí. Jinak zřejmě druhý nejstarší fungující 
spolek v Dobříši píšící svou historii od začátku 
minulého století bude vlivem, jak to ve vedení 
spolku cítíme, nemístných nároků na spolek 
našeho typu zrušen. Budeme ještě vyjednávat, 
zkusíme doplnit podklady dle požadavku záko-
na, zkusíme od jiných spolků našeho typu získat 
informace, jak proplout mezi zaklapávajícími se 
čelistmi nastraženými byrokraty. Samozřejmě 
uvítáme i případnou pomoc od spolku naklo-
něné veřejnosti mající v této oblasti zkušenosti 
nebo chtějící se v této oblasti popasovat s úřed-
ním šimlem.

Vladimír Šprungl, 
jednatel Okrašlovacího spolku Dobříš

Kontakt: 776 118 183 
sprungl.vladimir@seznam.cz

Ptačí krmítka na Dobříši
V rámci projektu „Přírodovědná osvěta veřejnos-
ti a její zapojení do ochrany a péče o ptáky na 
Dobříšsku“ nechal Přírodovědný spolek Dobříš 
vyrobit tři ptačí krmítka, která budou od 1. listo-
padu 2022 k dispozici u pečovatelského domu, 
v jedlovém hájku za domovem seniorů a u dět-
ského hřiště Nad Papežem (přesné umístění je 
k dispozici na internetových stránkách spolku). 
V průběhu zimy bude náš spolek do krmítek 
doplňovat potravu pro ptáky, zejména oblíbená 
slunečnicová semena.

Zapojte se i vy do zimního přikrmování ptá-
ků na Dobříši! 
Informace o projektu a další informace např. 
jak a čím krmit, jaké druhy můžete na krmítku 
vidět a další rady a zajímavosti najdete na na-
šich stránkách www.spolekdobris.cz. Součástí 
projektu je i malířská soutěž pro děti a společné 
pozorování ptáků u krmítek.
Projekt je spolufinancován formou dotace z roz-
počtu města Dobříše.

Pozvánka na společné pozorování 
u ptačích krmítek

Přijďte spolu s námi pozorovat ptactvo na 
krmítku u rybníka Papež. Čeká vás povídání 

o zimujícím ptactvu a hra pro děti. Sraz v sobo-
tu 26. listopadu 2022 v 9.00 na dětském hřišti 
Nad Papežem. 

Přijďte na společné pozorování u ptačího 
krmítka v jedlovém hájku za domovem se-
niorů. Těšit se můžete na povídání o zimujících 
ptácích a ukázku živých ptáků spojenou s krouž-
kováním. Sraz v sobotu 10. prosince 2022 v 9.00 
na parkovišti u vstupu do anglického zámecké-
ho parku na Dobříši.
Účast zdarma. Teplé oblečení a dalekohled s se-
bou. Pořádá Přírodovědný spolek Dobříš.

Zuzana Strnadová
Foto: Martin Strnad

Základní organizace 
ČZS Dobříš vás zve 
na podzimní přednášky
Vážení spoluobčané, přátelé zahrádkáři, výbor 
Základní organizace ČZS Dobříš tímto sděluje, 
že zatímco sezóna moštování je v plném proudu, 
my se již chystáme na zimní přednášky. Oznamu-
jeme vám, že první přednáška s  názvem Jak 
omezit nebo vyloučit chemické ošetření na 
zahrádce se koná dne 11. listopadu 2022 jako 
již tradičně v salonku restaurace Slovanka od 
18.00. Všichni jste srdečně zváni. Rovněž v pro-
sinci chystáme přednášku se zahrádkářskou te-
matikou a den otevřených dveří v naší moštárně.

Karel Vítek, předseda ZO ČZS Dobříš 
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Komunitní šatník, který byl díky dobrovolní-
kům a dárcům průběžně doplňován poptáva-
nými věcmi.
Nadále jsme k dispozici ve všední dny od 8.00 
do 15.00. Pro více informací volejte kancelář 
MAS Brdy–Vltava na tel. 605 344 750 nebo  
koordinátorce centra na tel. 603 592 627. 
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se do po-
moci spolu s námi zapojili.

Za tým MAS Brdy–Vltava Eva Lenhartová

Svět dobrých lidí pomáhá 
ukrajinským uprchlíkům 
Díky stejnojmennému projektu, jehož realizá-
torem je Brdy–Vltava, o. p. s., se od 1. května 
věnujeme intenzivní podpoře držitelů speciální-
ho víza a dočasné ochrany vydané v roce 2022, 
tedy uprchlíkům z Ukrajiny.

Po celou dobu realizace probíhá pravidelné 
vydávání humanitární pomoci, při níž se dvě 
pracovnice, zaměstnané právě díky tomuto 
projektu, věnují intenzivní komunikaci s cílo-
vou skupinou v prostorách komunitního cen-
tra a také přímo v terénu. Poskytují komplexní 
podporu pro příchozí od řešení studia jejich 
dětí na školách v regionu (pomáhají v komu-
nikaci se školou nebo administrativními zále-
žitostmi) po nalezení vhodného pracovního 
místa. Pro představu takových konzultací pro-
běhlo do září bezmála čtyři sta hodin.
Od začátku jsme nabízeli kurzy českého jazy-
ka pro dospělé a děti, tak abychom co nejvíce 
usnadnili integraci v novém prostředí. O let-
ních prázdninách jsme zintenzivnili výuku pro 
děti a mládež, která pak byla lépe jazykově 
vybavena pro vstup do nového školního pro-
středí. Do výuky českého jazyka bylo zapojeno 

13 dobrovolníků z regionu (mimo jiné také 
studenti Gymnázia Karla Čapka). Do této doby 
proběhlo 118 hodin výuky a pokračujeme dál 
čtyřikrát v týdnu s výukou pro dospělé.
Proběhlo také několik workshopů, při nichž se 
vařilo, děti tvořily a vzájemně jsme poznávali 
své kultury. Dále jsme poskytli zázemí pro sé-
rii psychorelaxačních programů ve spolupráci 
s Eko Art Therapy Institutem. Pro cílovou sku-
pinu proběhla burza práce a informační schůz-
ka, kde zástupkyně z úřadu práce představily 
zúčastněným podmínky a novinky získávání 
podpory ze strany ÚP.
Z dalších akcí stojí za to zmínit zahradní slav-
nost, sérii setkání S dětmi pro Ukrajinu, Zažít 
město jinak nebo knižní večer s paní Ritou 
Lyons Kindlerovou. V pohotovosti byl i náš  

Kampaň informuje o tom, jak si v současné nelehké době udržet bydle-
ní, nebo jak jej získat. Webová stránka www.mitdomov.cz, která vznikla 
speciálně v rámci kampaně, funguje jako rozcestník. Nabízí nejen srozu-
mitelný seznam možné pomoci a důležitých kontaktů, ale také informa-
ce o dávkách na bydlení, mimořádné okamžité pomoci nebo odkazy na 
praktické tipy.

Celou akci a stejnojmenný web provází pět hlavních témat: Teplo, Bezpečí, 
Jistota, Zázemí a Bydlení. Každé z nich představuje důležitou součást 
domova a také konkrétní problémy, se kterými se mohou lidé potýkat.
Webová stránka nabízí přehledné informace, jak se s konkrétním pro-
blémem nebo životní situací vypořádat. Modelově rozebírá a vysvětluje 
možnosti státních dávek a příspěvků (kdy, kde a jak o ně zažádat), formy 
pomoci, které lze získat od neziskových organizací a od dalších podpůr-
ných služeb. Odkazuje také na důležité akce, které mohou lidem pomoci 
nastartovat nový a lepší život, například na Milostivé léto II nebo na vládní 
program Deštník proti drahotě.

Kampaň se zabývá i přidruženými tématy, jako jsou finanční gramotnost, 
řešení sporů s dodavateli energií nebo mezi nájemníky a pronajímateli 
či domácí násilí. Součástí webu www.mitdomov.cz jsou i tipy, jak šetřit 
energie a neplýtvat jídlem, včetně odkazů na takzvané úsporné kuchařky 
– tipy a triky, jak vyjít s potravinami, šetřit peněženku i planetu.

Bc. Martin Hrabal, pracovník informační kampaně projektu 
Podpora sociálního bydlení, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pomoc existuje a není ostuda si o ni říct 
Osvětová kampaň projektu MPSV Podpora sociálního bydlení s názvem Mít domov byla zahájena.  
O čem je a v čem vám může pomoci? 
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Z historie dobříšského 
lesnictví
První stopy lesního zřízení pocházejí z roku 
1781, kdy byly lesy přísežným zeměměřičem 
zemských desek Fr. Brettschneiderem změřeny 
a popsány. Přesto první významnější kultivace, 
tedy zalesňování, na dobříšském panství pro-
běhla až za knížecího lesního správce Prokopa 
Bohutínského někdy mezi lety 1820 až 1825. 
Prokop Bohutínský se narodil dne 5. červen-
ce 1782 jako syn knížecího lesního v Malém 
Chlumci u Vosova. Studoval polytechniku ve 
Vídni a praxi v tomto oboru vykonával na opo-
čenském panství. Mezi jinými se snažil zavést 
účelné zakládání lesních kultur, zavedením no-
vého průběhu dosetí, díky čemuž mohlo dojít 
ke zvýšení hmotného přírůstku dřevin. Poté 
kvůli docílení lepšího zpeněžení dříví se velmi 
zasloužil o stavbu nových silnic a vývozních 
cest z knížecích lesů, které tehdy byly ještě málo 
přístupné, a chtěl je tak otevřít novým odběra-
telům. V tomto ohledu ovšem zprvu nenachá-
zel porozumění ze strany svých nadřízených. 
Na svou dobu oplýval bystrým rozumem a vti-
pem. V obecnickém polesí, kde Prokop Bohutín-
ský působil, bujely na hřebenech brdského 
pohoří vřesy (erica) a dosahovaly místy vzrůstu 
až do výšky půl metru. Proto každé jiné rostliny, 
hlavně pak lesní stromky z přirozeného náletu 
nebo umělé sazenice, potlačovaly a z velké části 
dusily. Tomuto problému začal Bohutínský mezi 
lety 1820 až 1825 čelit tím, že dal na místech, 
kam měly sazenice přijít, vřes vytrhat, určenou 
plošinu nakypřit a sem nasypat malou hromád-
ku země a do ní pak teprve zasadit sazenici. 
Dalším, kdo významně zasáhl do kultivace zdej-
ších lesů, byl lesní rada Ludvík Reuss, který zde 
pracoval ještě v roce 1888 a mezi lety 1871–72 
vypracoval lesní plány, a to podle staťové ploš-
né soustavy s použitím map a plošných porostů, 
které byly právě po ruce. Živelné pohromy z let 
1869–1876 totiž často způsobily, že tehdejší 
mapování porostů neodpovídalo skutečnému 
stavu. Proto mezi lety 1876 až 1884 probíhalo 
nové mapování, aby mapy odpovídaly nově 
zalesněným porostům. Revize z roku 1893 sice 
používala i nové mapy, ale podržela se i plánů 
starých z roku 1872, které už dávno neodpoví-
daly skutečnému stavu a zahrnuly do ploch lesů 
i ty části, kde v té době žádný porost nebyl.  
Třídění těžby na mýtnou a předmýtnou se pro-
vádělo přesně podle napsaných instrukcí z roku 
1877, jejichž autorem byl lesmistr a administrá-

tor zbirožského velkostatku a pozdější lesní rada 
K. Czaslavský. Při mýtné těžbě bylo velmi ome-
zené celkové kácení naholo, zato bylo velmi 
používané prosvětlovací kácení, tedy pouze vy-
braných stromů. Tím bylo dosaženo velké úspo-
ry na výdajích celkového zalesnění, protože se 
využívalo v největší míře přírodního zalesnění 
s  částečným umělým vysazováním porostu. 
Navíc byl kladen důraz k ochraně porostu proti 
poškozování zvěří a také v boji proti nebezpeč-
ným hmyzím škůdcům. 
Kníže Josef Colloredo-Mannsfeld ml. velmi oce-
ňoval řádně udržované lesní cesty, nebál se 
nákladů, jichž výstavba vyžadovala. S výstav-
bou lesních silnic bylo započato na dobříšském 
velkostatku v letech 1904 až 1906, aby byla 
umožněna doprava dříví parní lokomobilou, 
která byla zakoupena v Anglii. Tento dopravní 
prostředek bylo možné po výměně předních 
kol za těžký ocelový válec změnit na parní válec, 
který se právě velmi osvědčil při stavbě nových 
lesních cest.
Po roce 1906 došlo k znatelnému pokroku 
v provádění lesních kultur, a to hlavně ve vývinu 
a kvalitě smrkových sazenic, které byly zaškolo-
vány jako roční semenáčky. Tedy u porovnání 
s těmi, které byly zaškolovány jako semenáčky 
dvouleté. V porovnání s jednoroční variantou 

byly mnohdy náklady větší, protože docházelo 
často k poškozování sazenic lesní zvěří. To vedlo 
k tomu, že se již pro příště užívaly pouze jedno-
roční sazeničky, kterých se mohlo vysadit víc, 
aby kompenzovaly zmíněné ztráty. Od sázení 
tříletých smrkových sazenic se opouštělo, pro-
tože bylo stanoveno, že se jednalo pouze o dra-
hé krmivo pro vysokou zvěř. Naopak se znovu 
více sázely čtyřleté sazenice, což byl vlastně ná-
vrat k obvyklým zvyklostem před rokem 1895. 
Zdálo se, že tříleté sazenice jsou levnější, to byl 
ovšem velký omyl. Čtyřleté sazenice měly větší 
odolnost vůči suchu a spásání vysokou zvěří. 
Do  začátku první světové války již na zdejším 
panství nebylo žádných velkých holin. K ochra-
ně mladých kultur, hlavně borovic, byly zřizo-
vány všude, kde byly zvěří ohrožovány, ohrady 
z drátěného pletiva. Intenzivním postupem 
a opakovaným kácením v intervalech 3 až 4 let 
bylo docíleno, že i smrkové 60 až 70leté porosty 
v oboře Aglaë (Mannsfeld) a na Královské stolici 
byly mnohem zdravější než v sedmdesátých le-
tech 19. stol. Bohužel postupné kultivace okol-
ních lesů byly zase ztraceny po roce 1920, kdy 
postihla okolní lesy kalamita mnišky a mnoho 
takto vypěstovaných lesů muselo být vykáceno, 
to ale až někdy jindy. 

Petr Kadlec
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Běh ke 100. výročí narození Emila Zátopka
Ve školní družině ve Staré Huti si děti připomně-
ly 100. výročí narození Emila Zátopka a jeho 
ženy Dany. 
Celý týden děti poznávaly tyto dva atlety při 
vyprávění vychovatelek nejen o nich, ale i o at-
letice samotné. Děti samy dokázaly jmenovat 
a pantomimicky předvést spoustu atletických 
disciplín a pak si je na hřišti opravdu vyzkoušely 
– házely, skákaly, běhaly…
V pátek 16. 9. si děti vytvořily návrhy olympij-
ských medailí a po řádné rozcvičce vyzkoušely 
uběhnout „maraton“. Zlatou čokoládovou me-
daili si zasloužil po takovém výkonu opravdu 
každý.

Klára Sudová

NOVÝ SMĚR

NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Zprávy z ustavujícího zasedání zastupitelstva 
Obce Stará Huť ze dne 19. 10. 2022
Zasedání zahájil člen zastupitelstva pan 
Petr Trojan, který vyzval přítomné zastu-
pitele ke složení slibu;

Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem 
o obcích určilo, že pro výkon funkce starosty 
a  místostarosty obce bude člen zastupitelstva 
dlouhodobě uvolněn;

Zastupitelstvo obce schválilo:
– veřejný způsob volby starosty a místostarosty;
– do funkce starosty pana Petra Dragouna;
– do funkce místostarosty paní Marii Guilleno-

vou;
– pětičlennou radu obce ve složení: starosta, 

místostarostka a pánové Petr Trojan, Luděk 
Drozd, Milan Kadlec;

– tříčlenný fi nanční výbor ve složení: paní Jin-
dřiška Němcová, předsedkyně a pánové Josef

Havelka a František Snopek, členové;
– tříčlenný kontrolní výbor ve složení: pan 

Miloš Červenka, předseda a pánové Radek 
Řechka a Ondřej Šinágl, členové;

Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem 
o  obcích stanovilo odměnu za výkon funkce 
neuvolněných členů zastupitelstva obce;

V průběhu zasedání po svém zvolení převzala 
vedení zasedání místostarostka paní Guille-
nová a poděkovala bývalým členům zastupi-
telstva panu Němcovi, Novákovi a Zikánovi za 
jejich činnost. Dále představila tři nové členy 
zastupitelstva – pány Františka Snopka, Pavla 
Chroumala a Miloše Červenku a poděkovala 
znovuzvoleným členům zastupitelstva za jejich 
dosavadní práci.

Vážení spoluobčané,
rád bych poděkoval touto cestou za důvěru vyslo-
venou vaší účastí při volbách a následně zastupi-
telům jejich hlasováním při ustavujícím zasedání.
Funkce starosty byla poprvé schválena jako 
uvolněná. Budu se snažit, aby na výsledcích naší 
práce byla tato změna znát. 
Přestože jsem doposud věnoval funkci starosty 
maximum svých sil a času i díky velkorysé vstříc-
nosti svého zaměstnavatele, jsem si vědom, že 
jsou stále možnosti ke zlepšení.  
Rádi bychom s vámi, občany, diskutovali a zís-
kali tak nejlépe osobní zpětnou vazbu při setká-
ních. Přestože jsou zastupitelé z různých částí 
obce, nejsme vždy schopni podchytit všechny 
problémy. Ale na druhou stranu není vše jen 
o řešení problémů. Rádi bychom od vás získali 
návrhy, nápady, podněty ke zlepšení naší práce.
Přivítáme i vaše příspěvky, se kterými byste se 
chtěli podělit se svými spoluobčany, jak ve zpra-
vodaji Nový směr, který je součástí Dobříšských 
listů, tak třeba na facebooku. 
Zároveň mi dovolte poděkovat všem, kteří nám 
již takto pomáhají v naší práci, upozorňují na za-
jímavosti, které bychom neměli opomenout, ale 
i na chyby, jichž jsme se dopustili.
Přeji nám všem, abychom ty další čtyři roky 
zvládli ve zdraví a ku spokojenosti nás všech.

Petr Dragoun, starosta

Základní škola
Páteční návštěvy Dobříše
Druháci a třeťáci z družiny ško-
ly ve Staré Huti se za krásného 

podzimního počasí vydali v pátek  30. září pěšky 
na Dobříš, kde navštívili nově zrekonstruova-
nou Oranžerii a v ní výstavu věnovanou Emilii 
a Zdeňku Milerovým, Francouzský park a inter-
aktivní expozici „Voda“ a „Tajuplný les“.  Užili si 
nejen cestu lesem přes Čertův most, ale hlavně 
výstavu samotnou. Prohlédli si obrazy E. Milero-
vé, dozvěděli se, jak Z. Miler kreslil fi lmy o Krt-
kovi, pohráli si s plyšovými „krtečky“, ochutnali 
vodu z brdských lesů, dozvěděli se, jak je pro 
nás voda v životě důležitá, vyzkoušeli si práci 

ledařů, prolezli lesní norou, zblízka si prohlédli 
různé paroží a ve Francouzském parku obdivo-
vali nejen nově zrekonstruovanou fontánu, ale 
i bludiště ze živých keřů. 
Hned za týden se na Dobříš vydali znovu, kde 
navštívili knihovnu a zahráli si připravenou hru 
„pevnost Bojajár“. Když splnili všechny záludné 
úkoly „otce Sůvy“, čekala je šifra. Když se jim po-
dařilo správně ji rozluštit, mohli si zaslouženě 
vybrat odměnu. 

Dne 26. 11. si naši žáci připomněli projekto-
vým dnem svátek Sv. Václava.
Každá třída se věnovala vzdělávacím a výtvarným 
činnostem pod vedením svých třídních učitelek. 
Byl to velmi zdařilý a historii obohacující den. 

Jana Jandová

Pozvánka
Srdečně zveme v sobotu 26. listopadu v  17 ho-
din na rozsvícení vánočního stromu u vstupu 
do obce. Těšit se po dvou letech můžete na vy-
stoupení žáků místní základní školy a pohodu 
zpříjemní i teplé občerstvení.

Klub důchodců
pořádá v neděli 27. 11. 2022 ve 14 hodin v kul-
turním domě ve Staré Huti sousedské posezení 
s hudbou kapely Kamarádi. 

Všechny srdečně zveme.

Blahopřání
V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum 
paní Marie Kořenská a Jana Hamplová a pánové 
Jaroslav Suchopár, Miroslav Wimmer a František 
Novák. 

Srdečně blahopřejeme!

Infokanál
Všichni zájemci, kteří jsou již registrováni v Infokanálu, mohou využít mobilní aplikaci 
Infokanál tak, aby mohli dostávat informace v nezkrácené podobě. Podrobné infor-

mace naleznete na infokanal.cz. Noví zájemci se musí nejprve registrovat. Všechny potřebné infor-
mace naleznete na webových stránkách obce www.starahut.eu v odkazu Občan, SMS infokanál. 
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Zprávičky 
z mateřské školičky

Vážení čtenáři, 
naše školka si váží toho, že se s Vámi může touto 
cestou podělit o své zážitky a pocity a informo-
vat Vás o tom, jaké aktivity a činnosti pro děti 
nachystala a jak se v ní dětem daří.
Máme za sebou krásnou a naučnou návštěvu 
pana sokolníka Pavla Řehky, který představil dě-
tem svá zvířátka, která má v péči. Děti poznaly 
spoustu druhů dravých ptáků, dozvěděly se 
o  nich plno zajímavostí, viděly je v akci a někte-
ré z nich si mohly dokonce v sokolnické rukavici 
podržet a pohladit. V závěru jim pan chovatel 
představil svého čtyřnohého pomocníka, neroz-
lučného kamaráda loveckého pejska, který se 
s dětmi rychle spřátelil.
Oslavili jsme ve třídách svatováclavské slavnosti 
v kostýmech a nechybělo pečení tvarohových 
a jablečných koláčů a povidlových listových taš-
tiček. Vysvětlili jsme si vhodnou dětskou formou 
důvody státního svátku a zahráli si na rytíře, krá-
le, královny, prince, princezny a užili si tak v rám-
ci dopoledních činností za pomoci prožitku his-
torickou událost.
V následujícím týdnu školku navštívila čaroděj-
ka Čárymíra, která nabídla svůj program i ško-
lákům 1. a 2. třídy huťské ZŠ. Moudrá Čárymíra 

se s námi podělila o příběh její kamarádky Katky 
a zábavnou, interaktivní formou dětem předala 
„Důležitá pravidla, kdy to nejde bez mýdla“. Děti 
si zazpívaly, zatancovaly, zahrály a mnoho důle-
žitého se naučily. 
Prostřednictvím školky bylo rodičům dle je-
jich zájmu nabídnuto vyšetření zraku jejich 
dětí očním specialistou. Oceňujeme jeho milý 
a zábavný přístup, se kterým k dětem přistu-
poval.
Nezmeškali jsme ani barevný podzim v „Čapkár-
ně“. Děkujeme skvělému týmu za pozvání do 
Památníku Karla Čapka, za předvedení nové pro-
hlídky, inspirativní expozici a promítnutí pohád-
ky dle výběru dětí. Prohlídka se dětem natolik 
líbila, že paní učitelky zařadily do aktivit v rámci 
pobytu venku podzimně výpravnou procházku 
turistickým okruhem Dášeňky. 

Měsícem říjnem nás také provázely obrázkové 
knížky, za kterými jsme se dokonce vypravily do 
huťské knihovny. Moc děkujeme paní Daně Jaro-
šové, která měla pro všechny třídy připravené te-
matické programy a omalovánky k jejich novým 
označením tříd a zdravé pohoštění. Myšky, Lišky 
a Žabky si na křížalách velmi pochutnaly a obje-
vily spoustu nových, krásných knížek k prohlíže-
ní a některé děti zvládly vyhledat v knize mnoho 
písmenek či slov.
Měsíc říjen vykouzlil pro školku krásnou podzim-
ní scenérii plnou barev a zážitků, a proto všech-
ny třídy hodně vyráběly a pracovaly s přírodním 
materiálem. Na hřištích a zahrádkách si užívaly 
poslední teplé dny, tvořily, experimentovaly 
a sportovaly. Některé již začaly využívat k rozvoji 
pohybu i tělocvičnu základní školy.

Kolektiv učitelek MŠ Stará Huť

Významné výročí
V letošním roce si připomínáme 125 let od zalo-
žení místní školy, též kaple Nanebevzetí Panny 
Marie a provozu železniční trati Dobříš – Praha.
Rád bych připomněl několik informací k panu 
Ladislavu Malému, prvnímu řídícímu učiteli 
a zároveň správci školy ve Staré Huti u Dobří-
še. Narodil se 17. 2. 1862, připomínáme si tedy 
také 160. výročí jeho narození. Zemřel 4. 3. 
1956.
Ladislav Malý byl spisovatel, osvětový pracov-
ník, pedagog. Vystudoval nižší reálné gymná-
zium v  Příbrami, poté studoval učitelský ústav 
v Příbrami a Praze. Po absolvování působil v si-
rotčinci svatého Jana. Učil na obecných ško-
lách v Dobříši (1881–1883), Březových Horách 
(1883–1897) a Staré Huti u Dobříše jako řídící 
učitel (1897–1923), kdy v 61 letech odešel do 
penze. Byl učitelem klavírní hudby, divadelním 
režisérem v místech svého působení. Roku 1886 
byl iniciátorem a zakladatelem Městského mu-
zea v Příbrami, kde v penzi působil jako kustod. 
Spoluzakládal Muzeum na Dobříši a v Žilině. 
V roce 1929 založil a dále sám redigoval Věstník 
městského muzea v Příbrami. Byl členem Učitel-

ské jednoty Budeč v Příbrami a na Dobříši a Klu-
bu českých turistů.
Při svém působení na škole ve Staré Huti Ladi-
slav Malý založil pro chlapce dílny a políčka a pro 
dívky kurzy vaření a šití jako první v Rakousku-
-Uhersku. Též nechal vyrobit spoustu pomůcek 
pro školní výuku, např. repliku milíře na výrobu 
dřevěného uhlí, které se používalo v  místních 
železárnách.
Ladislav Malý je od roku 1947 čestným obča-
nem Staré Huti a ve škole je umístěna jeho pa-
mětní deska.
Z podkladů Státního okresního archivu v Příbrami 

připravil Jiří K. Klika

Národní házená
Podzimní mistrovská utkání 2022
V polovině října skončila pro všechna družstva 
oddílu národní házené podzimní část mistrov-
ských soutěží. Ve většině kategorií Středočeské-
ho oblastního přeboru ročníku 2022/23 jsou naši 
zástupci na prvních místech. Obzvláště suverén-
ně si počínaly ženy a dorostenky, jejichž týmy 
A  a B jsou v obou kategoriích v čele tabulky. 
Jen s tím rozdílem, že v ženách je první „béčko“ 
a v dorostenkách naopak „áčko“. U dorostenek to 
nepřekvapuje a družstvo žen tvoří převážně také 
dorostenky, doplněné několika zkušenými star-

šími hráčkami. Bez porážky jsou na prvním místě 
také muži a koeduci. Úspěchem je i 2. místo star-
ších žáků žáci (v konkurenci 7 družstev) a mlad-
ších žákyň. Pouze u starších žaček, které jsou 
čtvrté, se projevil generační problém, protože 
většina členek mistrovského týmu odešla do 
vyšší kategorie a doplňují je žačky mladší. O su-
verénním postavení žen a dorostenek v přeboru 
svědčí jednak sportovní růst mladých děvčat, 
kde se začínají projevovat úspěchy a kvalita žá-
kyň z předchozích let, a  jednak trenérská práce 
Jirky Peška, spojená se společnou snahou všech 

se stále zlepšovat. Na druhou stranu je si ale také 
třeba přiznat, že bohužel celková úroveň i počet 
kvalitních soupeřů ve středočeské oblasti klesá. 
V podzimní části se pak aktivně zapojilo do tré-
ninků a pomoci při vedení tolika dětských druž-
stev několik aktivních dospělých hráčů a s mlad-
šími pomáhají také dorostenky. Za to všem 
náleží velké poděkování.
Kompletní výsledky všech zápasů, tabulky a dal-
ší zprávy z činnosti oddílu najdete na webových 
stránkách oddílu www.starahut.mozello.cz. 

j.s. 



Za finanční podpory Středočeského kraje a MK ČR.
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Za finanční podpory Středočeského kraje a MK ČR.

20
23NÉ

V PRODEJI OD 1. LISTOPADU 2022
v obchodním oddělení Divadla A. Dvořáka Příbram
tel.: 326 531 250

11. 12. 2022

Den plný pohádek, koled a vánoční pohody

10:00-17:00

Vánoce 
v divadle

Prodej vstupenek na místěVstupné 90 Kč

GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNER



Otevřeno každý den

Karla Čapka 451, Stará Huť




24,90 Kč

22,90 Kč

Kofola Original 
2 l

Smetanito s tvarohem 
150 g

Psí salon MIA

Psí salon MIA
Psí salon MIA

KDE: Mírové náměstí 37, pasáž Hotel Heinz, Dobříš



PŘIJMEME 
I NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK

Léčebna dlouhodobě nemocných Masarykovo 
sanatorium Dobříš přijme zdravotní sestry 
a zdravotnické asistenty na lůžka následné péče. 
Nabízíme základní mzdu , náborový 39 000 Kč
příspěvek, pravidelné odměny, 26 dní dovolené 
a další benety. Reálná možnost kariérního růstu. 

Informace podá Jana Tomková TEL.: 602 193 859
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SVOZ ZAMĚSTNANCŮ
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S PEPOU
MATEMATIKA

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

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




