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Z DOBŘÍŠSKÉHO ÚŘADU: 
Poslední revitalizace a opravy 

ve městě v letošním roce, 
Harmonogram svozu odpadu 
pro rok 2023, Tvoříme Dobříš, 

Zprávy z MP Dobříš

» Zahájení adventu v Dobříši a pozvánka na 
rozsvícení vánočního stromu se sv. Mikulášem

» Vánoční hudba a koledy v podání Dobříšského 
pokleslého orchestru lidových nástrojů 

POZVÁNKY NA VÁNOČNÍ AKCE: 
Přijďte si v Dobříši i letos pro 

betlémské světlo, Pokleslý orchestr 
zahraje na Štědrý den pod vánočním 

stromem, Adventní a vánoční 
koncerty a další akce

VÁNOCE PLNÉ KOLED A VŮNĚ 
SVAŘÁKU V DOBŘÍŠI
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Prosincové slovo starosty: Užijme si čas adventu v klidu, radosti a vděčnosti

Tradice očekávání „příchodu“ Ježíše Krista má 
v českých zemích různé podoby. Vedle advent-
ních věnců či věšení jmelí je to především čas 

zklidnění, rozjímaní. Odpovídalo to i ročnímu 
období, kdy po intenzivních podzimních pra-
cích na polích a sadech hospodáři mohli ko-
nečně trochu vydechnout. Ne tak na městských 
stavbách. Tam zatím ještě můžete sledovat čilý 
ruch, ale v průběhu prosince je plánováno je-
jich dokončení. Týká se to denního stacionáře, 
náměstí Komenského či lávky přes Trnovský po-
tok. Také na příští rok máme smělé plány. Z vel-
ké části vycházejí ze strategického programu 
rozvoje města a z předvolebních slibů. Co vše 
se povede realizovat v roce 2023, závisí přede-
vším na možnostech městského rozpočtu, který 
bude projednáván při veřejném zasedání zastu-
pitelstva 8. prosince. 
Na Dobříši už proběhl první adventní neděli 
tradiční předvánoční trh. Nově byla v ten den 

zapálena i první svíce na městském adventním 
věnci. V dalších dnech nás čekají tradiční setká-
ní se svatým Mikulášem, rozsvěcení vánočního 
stromu či vánoční trh na zámku a v polovině mě-
síce i vánoční koncert města. Tyto i další akce ve 
městě nás zvou k setkávání, povídání si a zklid-
nění. V loňském roce byl tento čas plný omezení 
a obav spojených s epidemií covidu-19. Z dneš-
ního pohledu je to již naštěstí vzdálená historie, 
kterou překryly jiné významnější události. Přes-
to stojí za to, v rámci předvánočního rozjímání, 
si i tyto vzpomínky uvědomit. Důvodů k radosti 
a vděčnosti máme každý celou řadu. 
Přeji vám radostné Vánoce a vše nejlepší do no-
vého roku.

Pavel Svoboda, starosta
Foto: Michael „Hrabák” Kočí

Vánoční čas jsme v Dobříši letos zahájili krásným 
adventním setkáním přímo u radnice
Město Dobříš letos uspořádalo první ad-
ventní neděli 27. listopadu kromě tradič-
ního trhu také malé sousedské setkání 
přímo před radnicí. Na akci dorazilo ně-
kolik desítek lidí, kteří si společně s ve-
dením města užili příjemnou sváteční 
atmosféru a „rozzářili“ Dobříš…

K návštěvě sousedského vánočního setkání 
před radnicí zvala návštěvníky už z dálky příjem-
ná vůně svařeného vína, kávy, čaje a vánočního 
občerstvení. Děti se zabavily hlavně u stánku, 
kde si mohly rozkrojit jablíčko nebo pustit svou 
ořechovou skořápku se svíčkou. Kdo chtěl, mohl 
na připravenou kartičku napsat své největší vá-
noční přání pro naše město. 
Akce byla zahájena rozsvícením vánočního měst-
ského osvětlení a následně rozsvícením první 

svíce na adventním věnci města Dobříše, kterou 
rozsvítil společně se svými kolegy starosta města 
Pavel Svoboda. 
Místostarostka Jindřiška Romba, která s ná-
padem na akci přišla a celé setkání také po-
mohla zrealizovat řekla: „Jsem opravdu moc 

„V rámci revitalizace zeleně a podzimní výsadby 
jsme v Dobříši vysadili celkem 75 nových stromů 
a  200 keřů, které byly rozmístěny napříč naším 
městem. Zásadní proměnou v tomto ohledu pro-
šlo hlavně Mírové náměstí a okolí hlavní Pražské 
ulice. Větší množství dřevin různého druhu pak 
bylo vysázeno také v lokalitě na Větrníku, v ulici 
Rukavičkářská nebo Na Lukách,“ upřesnil k pod-
zimní revitalizaci zeleně v Dobříši Tomáš  
Vokurka. Vysázeny byly sakury, lípy, javory, 
olše, ale i višně nebo duby. Seznam konkrétních 
míst a vysázených dřevin naleznete na webo-
vých stránkách města. 
Během října a listopadu byly také dokon-
čeny opravy některých chodníků. „V centru 

Zeleň, chodníky, ulice, … Co vše jsme ještě stihli
Podzim se přehoupl v zimu, rok 2022 se nezadržitelně blíží ke svému konci, a ve 
městě se tak finalizují venkovní práce na úpravě zeleně a veřejného prostranství. 
Co vše se podařilo před zimou dokončit, upřesňuje místostarosta Tomáš Vokurka.

ráda, že se nám letos povedlo na první adventní 
neděli uspořádat u radnice malou předvánoční 
akci, při které jsme se mohli společně potkat a užít 
si příchod nejkrásnějších svátků v roce.“
Tu pravou vánoční atmosféru před dobříšskou 
radnicí letos vytvořily hlavně děti z 2. MŠ Dob-
říš, které zazpívaly vánoční písně a zarecitovaly 
krásné básničky. Muzikanti z Dobříšského po-
kleslého orchestru lidových nástrojů pak zahráli 
pro všechny přítomné nejen koledy, ale i další 
veselé písně. 
„Letos jsme měli na přípravu takové akce jen málo 
času, a tak byla pojata velmi střídmě, spíše jako 
malé sousedské setkání. Chtěla bych touto ces-
tou poděkovat za skvělou přípravu a organizaci 
hlavně paní Radce Brožové a paní Kateřině Pučové 
z Městského úřadu Dobříš.
Věřím, že pro příští rok se mohou těšit nejen Dob-
říšáci na větší a slavnostnější akci, kterou zahájí-
me v  našem městě advent, jak se patří,“ dodala 
Jindřiška Romba. 

Zpracovala DH
Foto: Michael „Hrabák” Kočí
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města na Mírovém náměstí proběhlo dodláždění 
nové zastávky na odjezdovém stanovišti autobu-
sů č. 395 směrem do Prahy. Nová zastávka nahra-
dila letitý přístřešek, na mnoha místech zrezivělý, 
který byl následně zlikvidován. V sousedství nové 
zastávky je prozatím ponechán ještě jeden menší 
přístřešek, který však bude na začátku roku 2023 
také nahrazen novou zastávkou ve stejném du-
chu. Tento přístřešek pak bude přesunut do loka-
lity Prachanda, kde nahradí letitou a nevábnou 
plechovou boudu,“ popsal práce v těsné blízkosti 
radnice místostarosta města. 
Dokončena byla také pokládka dlažby ke 
vstupu do sakristie kostela Nejsvětější trojice, 
o kterou se zde postarali pracovníci společnosti 
DOKAS. Pro obnovu části chodníku byly použi-
ty 2 tuny drobné žulové dlažby a 8 metrů žulo-
vých obrub. U vstupu byly zachovány původní 
masivní kameny. Další větší oprava chodníku 
byla zahájena v ulici Žižkova u prodejny Bed-
řich, kde se však počítá s tím, že práce budou 
muset být z důvodu počasí přerušeny a dokon-
čeny na jaře 2023.
Po celkové rekonstrukci je nově ulice Okružní 
„V ulici Okružní došlo na konci listopadu k finální 
asfaltaci a dne 22. listopadu 2022 zde proběhla 
po celkové rekonstrukci kolaudace. Stavba, jejímž 
zhotovitelem byla firma STRABAG, proběhla dle 
schváleného harmonogramu a bez větších pro-
blémů,“ dodal k nově opravené ulici v severozá-
padní části města Tomáš Vokurka.

Zpracovala DH

Z MĚSTA A RADNICE

Rekonstrukce budovy pošty podpoří proměnu 
náměstí a přinese nové služby občanům

Špičkové zázemí pro občany, zaměstnance i ná-
jemce prostor přinese již v průběhu roku 2023 
zrekonstruovaná budova pošty. Z objektu, který 
nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí, vznikne 
moderní administrativní centrum, jež bude plně 
odpovídat současným standardům a bude díky 
inovativním technologiím šetrné ke svému oko-
lí i k životnímu prostředí.
Budova ze 70. let minulého století původně 
vznikla jako spojovna a telefonní ústředna. 
Později ale přestala sloužit svému původní-
mu účelu, což bránilo plnému využití jejího 
potenciálu. Rekonstrukce nyní vrátí lesk nejen 
vnitřním prostorám, kde se lidé mohou kromě 
České pošty těšit i na doplnění nabídky služeb,  

ale k  lepšímu promění také vnější vzhled bu-
dovy. Dokreslí tak výsledek probíhající rekon-
strukce náměstí Komenského, jež dá centru 
Dobříše novou tvář.
Měly by zde vzniknout dvě menší retailové jed-
notky, které doplní v přízemí budovy pobočku 
České pošty. V prvním a druhém nadzemním 
podlaží vznikne nabídka samostatných kan-
celáří ve skladbě cca 10 kanceláří po 15 m2 
na patro + variabilní openspace se zázemím 
150–300  m2. Pro bližší informace k pronájmu 
se již nyní lze obrátit na zástupce společnosti  
Q property, s. r. o., pod kterou tato agenda spa-
dá, na e-mail: pronajem@qproperty.cz, nebo 
tel.: 725 836 068.
„Po dokončení celkové rekonstrukce bude objekt 
pošty nově nízkoenergetický s rekuperací vzduchu 
v kancelářích a fotovoltaikou na střeše. V  rámci 
rekonstrukce budou rovněž odstraněny veškeré 
stavební nánosy, jež nekorespondují s původním 
architektonickým konceptem, kterým jsme se 
s respektem k předchozím generacím stavitelů 
inspirovali při navrhování,“ uvedl architekt pro-
jektu Bohuslav Šenkýř. Dominantním prvkem 
návrhu jsou podle něj velkorysá okna do býva-
lých ústředen, nové vstupy do objektu a cihelná 
fasáda, jež podtrhne charakter budovy.

Zdroj obrázku: https://senkyr.archi

Poděkování zastupitele
Vážení spoluobčané,
rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se 
podíleli na opravě parkoviště za naším kultur-
ním domem. 
Především zaměstnancům z firmy DOKAS a dále 
místostarostům, kteří na můj podnět okamžitě 
zareagovali a iniciovali tuto akci.
Na fotografiích se můžete podívat na stav par-
koviště před a po úpravě terénu.
Pokud nám finanční situace dovolí, byl bych ve-
lice rád, aby se v průběhu příštího roku parkovi-
ště vydláždilo a mohlo posloužit i jako prostor 
pro některé kulturní akce pořádané místními 
organizacemi, školami nebo KD Dobříš.

S díky všem Karel Čihák

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Starosta města Dobříše svolává 2. zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které 
se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince 2022 od 17.00 hod. ve společenském sále Kul-
turního střediska Dobříš (Mírové náměstí 68).Parkoviště po úpravě

Původní stav parkoviště
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Proč odmítla opozice účast ve výborech a komisích

Začnu úvodním vyjádřením nové místostarost-
ky paní Jindřišky Romby: „Mně osobně je úplně 
jedno, kdo jsme z jaké strany. Důležité je, jací jsme 
lidé. Co chceme udělat pro Dobříš a zda jsme kvů-
li tomu ochotni spolu důstojně spolupracovat.“ 
Zní to ušlechtile, ale bohužel je to jen krasořeč-
nění, ve skutečnosti o žádnou důstojnou spolu-
práci všech koalice nestojí.
Pro povolební vyjednávání jsme sestavili tým, 
který chtěl jednat o spolupráci, programu, 
o tom, co se kdo pokusí pro město udělat a zís-

kat. Ono jen nadšení a dobré záměry nestačí, 
když je nemáte, řečeno slovy klasika, „materiál-
ně vyfutrovaný“. Práce pro město je hlavně o zís-
kávání zdrojů na záměry, které chce město usku-
tečnit. K tomu jsme mohli s našimi zkušenostmi 
a vazbami účinně přispět. Koalice ale neměla 
zájem se se zástupci více než čtvrtiny voličů 
města o budoucím programu alespoň pobavit. 
O tom, co z našeho programu by bylo dobré 
v  Dobříši mít, co bychom pro to mohli udělat, 
jak můžeme spolupracovat. Nic. Zase si v tom 
našem malém městečku střediskovém hrajeme 
na velkou politiku… Na úvodním zastupitelstvu 
si tedy koalice prosadila jen svoje funkce a hlav-
ně své odměny. 
A jak mělo vypadat deklarované „důstojné zapo-
jení opozice“? Zřízeno bylo celkem 8 komisí, které 
mají až 11 členů a opozici bylo nabídnuto násle-
dující: 3 komise jsou již plně obsazeny, tedy žádné 
místo pro opozici. Ve zbylých komisích jsou obsa-
zeni všichni předsedové a máme pro vás 1–2 mís-
ta v komisi. Po zveřejnění seznamu členů komisí 
je zřejmé, že šlo hlavně o to obsadit co nejvíce 
funkcí pro sebe, kamarády a rodinné příslušníky. 
Já si ale nemyslím, že práce v komisích by měla 

být o vylepšování rodinných rozpočtů… Zastou-
pení opozice v dozorčích radách městských spo-
lečností bylo také odmítnuto. To by zřejmě mohla 
opozice koukat někomu pod prsty.
Z výše uvedeného je jasné, že opozice žádnou 
důstojnou nabídku spolupráce nikdy neobdr-
žela, a tak děkujeme, ale pozici fíkového listu 
odmítáme.
Ještě jeden důvod k odmítnutí máme. Zatímco 
v předchozím volebním období pracovaly výbo-
ry a komise zadarmo, což prosadil pan starosta 
a jeho koaliční kolegové jako úsporné opatření 
v době covidové, tak pro nové volební období 
tentýž pan starosta a stejní kolegové usoudili, 
že ekonomická situace je nadmíru příznivá a se 
stejnou vehemencí prosadil pro všechny členy 
výborů a komisí odměny. Neobsazením těchto 
míst aspoň něco městu ušetříme. 
A perspektiva pro příští 4 roky? Řečeno slovy 
jiného klasika: „Jedeme dál, močálem černým, 
kolem bílých skal.“ Kdo neví a zajímají ho jména 
zmíněných dvou klasiků, najde je na stránkách 
https://www.facebook.com/ANOnaDobrisi :-). 

Tomáš Helebrant, zastupitel
Foto: Denisa Havlíčková

Reakce starosty Pavla Svobody a místostarostky Jindřišky Romby
Pavel Svoboda: Dovolím si upřesnit některá 
tvrzení kolegy zastupitele Helebranta. Po zve-
řejnění výsledků voleb jsme kontaktovali 
všechny strany, které získaly místa v dobříš-
ském zastupitelstvu. Se  zástupci všech těchto 
stran jsme se sešli a diskutovali jsme, co je pro 
kterou stranu důležité a  kde se naše předsta-
vy shodují. Od počátku jsme deklarovali, že 
máme zájem na spolupráci všech stran. Kole-
govi Helebrantovi jsem odeslal náš, míněno 
vznikající koalice ODS, STAN a KDU-ČSL, návrh 
na obsazení komisí, kde ve všech komisích byla 
pro zástupce dalších stran místa. Nepřišel jedi-
ný požadavek, jediný protinávrh. Podobně při 
obsazení výborů. Nabízeli jsme kontrolní výbor 
včetně pozice předsedy kolegům Helebrantovi 
i Vackovi. Neměli zájem. Je pro mne smutným 

zjištěním, že se na práci komisí a výborů zá-
stupci ANO nebudou podílet. Za překvapivou 
otočku pak pokládám debatu o odměnách 
pro předsedy a členy komisí, kteří nejsou za-
stupiteli. Byl  to právě kolega Helebrant, který 
v prosinci 2018 právě toto navrhoval, a tenkrát 
to zastupitelé neschválili. Očekával jsem, že 
nyní tento návrh bude hromadně podpořen. 
Pro členy komisí je tato odměna nastavena na 
max. 2 000  Kč za  rok, pro předsedy 3 000 Kč. 
V těchto objemech se jedná o symbolickou od-
měnu, která vyjadřuje uznání za tuto práci. 

Jindřiška Romba: I nadále koalice předpoklá-
dá a je otevřena spolupráci všech stran v  za-
stupitelstvu. Aby však mohla být spolupráce 
opravdu smysluplná a důstojná, je třeba ak-

tivity všech. Právě v komisích a výborech se 
diskutuje nad různými otázkami, navrhují se 
řešení a záměry, vznikají zde nejen kvalitní, 
ale i realizovatelné nápady. Stejně tak účast 
ve výběrových komisích a dalších institucích 
otvírá možnost spolupráce. Neúčastí v nich 
může odlišný pohled na věc snadno zapad-
nout. Závěrem si dovolím ještě pootevřít 
dveře do povolebního vyjednávání. Nabídky 
zástupců hnutí ANO necílily toliko na progra-
mové body, ale rozdávaly karty, se kterými 
uspět a pokusit se o důstojnou a rovnou hru 
nebylo možné. Aneb jen těžko lze být důstoj-
ným spoluhráčem, když od samého počátku 
soupeříte proti přesile. Taková spolupráce při 
správě města pozbývá smysl.

Zastupitel Petr Kadlec
V minulém čísle Dobříšských listů se mnoho 
nových i staronových zastupitelů vyjadřovalo 
k  tomu, co by chtěli po další čtyři roky dělat. 
Ne že bych se nechtěl vyjádřit, ale prostě jsem 
to nestihl do uzávěrky napsat. Po uplynulé ob-
dobí jsem se snažil to, co mi bylo dovoleno, 
a pouze to, co mi bylo umožněno, protože jsem 
byl v rámci politického smýšlení odsunut do 
určité vynucené opozice, která v rámci správné-
ho fungování města anebo obce nemá vůbec 
existovat. O tom však psát nechci. Mou snahou 
bylo a je více podporovat zájem o místní histo-
rii, a proto beru za úspěch, že se mi v minulých 
čtyřech letech podařilo přesvědčit město, aby 
podpořila obnovu hrobu spisovatele Martina 
Reacha a znovuvybudování morového sloupu 
sv. Tekly, který by ovšem nevznikl bez podpory 
dárců, podporovatelů a Filipa Kahouna, který 
stavbu zajistil. Také se mi podařilo realizovat 
několik knih, které ovšem vznikají bez podpory 
města, které se v této činnosti samostatně nijak 
neangažuje a podobnou aktivitu z vlastní vůle 

nepodporuje. Ono je technicky těžké představit 
městu takový projekt, který by jim vyhovoval. 
Je samozřejmě jasné, že město tuto mou soukro-
mou aktivitu podporovat nemusí, když nechce. 
Přesto mě v tomto bodě mrzí, že současná rad-
nice, a ani ta minulá nedokázala vymyslet samo-
statný projekt, se kterým bych jim i rád pomohl, 
pokud by projevila zájem. Z těchto i mnoha dal-

ších důvodů jako drahé energie a materiál jsem 
letos nemohl dát do tisku žádnou novinku, kte-
rou bych představil na Vánoce. Rád bych v tom-
to volebním období konečně přesvědčil město, 
aby už definovalo budoucnost dobříšského 
městského muzea, které v současnosti neexis-
tuje a supluje jej pouze depozit/archiv města 
Dobříše a poté Muzeum Dobříš, které je však 
soukromou institucí. Každé městské muzeum 
v jiných městech vesměs reprezentuje město 
samotné. Jak se pak město o  takové muzeum 
stará, jen dokazuje, jak jej historie samotného 
místa zajímá. V současnosti se ovšem k našemu 
muzeu město chová dosti macešsky. Samozřej-
mě zbývá také vyřešit chybějící sochu na mostě 
na Pasekách. V tomto bodě by bylo dobré větší 
zapojení města. Doufám tedy, že další čtyři roky 
pro mě budou znovu natolik plodné jako ty mi-
nulé a neustrnu v nečinnosti.

Petr Kadlec, zastupitel
Foto: Zora Rysová
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Podle zákona o svobodném přístupu k informa-
cím jsem požádal o podrobnosti. 
Z e-mailové korespondence nabídky práv-
ních služeb AK H&P se starostou se lze dočíst: 
„S  ohledem na naši předchozí diskusi týkající se 
potenciálního výsledku řízení před Nejvyšším 
správním soudem opakovaně sděluji, že samo-
zřejmě nejsme schopni garantovat úspěch ve 
věci. Samozřejmě však vynaložíme maximální 
úsilí k tomu, abychom se pokusili zvrátit součas-
né rozhodnutí Krajského soudu v Praze, případně 
se pokusíme o přiznání odkladného účinku sou-
časného rozhodnutí, tak aby se místní referen-

dum nekonalo v termínu lednových prezi-
dentských voleb. Jiný termín konání místního 
referenda by totiž mohl mít podstatný vliv na 
volební účast a v souvislosti s tím i na naplně-
ní nezbytných kvór pro závaznost místního 
referenda.“ Jinými slovy, vedení města se dále 
urputně snaží zmařit případný výsledek místní-
ho referenda tím, že by se konalo v jiném termí-
nu než prezidentské volby, a spoléhá na to, že 
k volebním urnám v místním referendu tak při-
jde méně voličů. K platnosti rozhodnutí referen-
dem je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných 
občanů. Podle odhadu městského úřadu by 

Přestože Krajský soud v Praze dal plně za pravdu 
přípravnému výboru a vyhlásil místní referen-
dum o další zástavbě Dobříše a okolní krajiny 
na termín prezidentských voleb 13. a 14. led-
na 2023, vedení města s tím nesouhlasí. Proto 
si najalo gigantickou advokátní kancelář Havel 
& Partners, aby zpracovala kasační stížnost proti 
usnesení Krajského soudu v Praze. Předběžný 
odhad ceny, kterou město zaplatí z veřejných 
prostředků za právní služby H&P, odhadla ad-
vokátní kancelář prozatím na téměř 100 000 Kč. 
Tato částka však nemusí být konečná. Právní 
zastoupení u Nejvyššího správního soudu musí 
využívat i přípravný výbor, který hájí zájmy čás-
ti obyvatel města, avšak hradí právní služby ze 
svých soukromých prostředků, vedení města si 
to jistě dobře uvědomuje. Proč vedení města 
žene nesmyslně spor o referendum proti nám, 
když přece výsledek referenda záleží na hlaso-

vání občanů města Dobříše? Dávají nám tímto 
najevo, že použijí společné finanční prostředky 
občanů města k zabránění uskutečnění demo-
kratického referenda? Přípravný výbor je scho-
pen pokračovat v právním sporu teď už jen díky 
malé finanční podpoře od Nadace Via. Tento 
příspěvek však zdaleka nepokryje očekávané 
náklady na právní služby, které musí přípravný 
výbor hradit za obhajobu u Nejvyššího správní-
ho soudu. Přípravný výbor není právní subjekt, 
a  proto nemůže vyhlásit veřejnou sbírku. Sna-

žíme se proto oslovit naše blízké a známé, což 
zákon nezakazuje, aby nám přispěli na právní 
služby spojené s obhajobou vyhlášení místního 
referenda u soudů. Kolik peněz z rozpočtu měs-
ta chce ještě vedení města spotřebovat na to, 
aby zabránilo občanům svobodně rozhodnout 
o tom, jak bude naše Dobříš v budoucnu vypa-
dat a jak se v ní bude žít?

Přípravný výbor místního referenda Helena 
Kahounová, Jitka Holcová, Václav Hůla, 

Miloslav Vodička a Ludmila Fišerová

Reakce starosty Pavla Svobody
Pokud se jakýkoli občan či společnost domnívá, že jeho či její práva byla poškozena, nebo se děje 
jiné bezpráví, má právo domáhat se rozhodnutí soudu. Platí to pro jakýkoli spor, jakoukoli neshodu 
v názorech mezi lidmi či firmami. V tomto případě mezi skupinou občanů a městem. Požadavek na 
uspořádání místního referenda byl opakovaně předkládán k rozhodnutí zastupitelům, kteří refe-
rendum opakovaně odmítli vyhlásit. Důvodem byly především nejasnosti v pokládaných otázkách. 
To, že prvoinstanční krajský soud rozhodl o vyhlášení referenda, neznamená, že práva všech na spra-
vedlivý rozsudek byla naplněna. Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání formou kasační 
stížnosti. Přesně to město udělalo. Město tímto hájí zájmy občanů v rámci péče řádného hospodáře. 
Jsem přesvědčen, že pokud by krajský soud naopak rozhodl ve prospěch města a referendum ne-
vyhlásil, byli by to právě zástupci přípravného výboru, kteří by se odvolávali formou podání kasační 
stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu. 
Podobně jako je právem každého se obrátit na soud, je stejně tak právem každé strany zvolit si 
svého právního zástupce. Volba města padla na advokátní společnost Havel & Partners, která má 
s podobnými spory zkušenosti a kterou městu pro tento spor přímo doporučili zástupci advokátní 
kanceláře Frank Bold.

Úskoky městem najatých právníků
Soud dal plně za pravdu občanům, kteří žádají místní referendum o další zástavbě 
v Dobříši a okolní krajině, a vyhlásil referendum v termínu lednových prezidentských 
voleb. Vedení města zkouší rozhodnutí soudu zvrátit podáním takzvané kasační stíž-
nosti. Na to si najalo největší advokátní kancelář v ČR – Havel & Partners (AK H&P).

organizace referenda odděleně od voleb stála 
městskou pokladnu 200 tisíc korun navíc.
V nabídce právních služeb od AK H&P jsou kro-
mě právních znalostí uvedeny též „kontakty“: 
„Máme samozřejmě bohaté znalosti, zkušenosti 
a kontakty (…).“ Vedoucí právního týmu, který 
se má pokusit zvrátit konání místního referen-
da v Dobříši, je František Korbel. Ten byl v letech 
2007–2013 náměstkem několika ministrů spra-
vedlnosti. Není pochyb, že má v soudnictví kon-
taktů více než dost.
Vedení města nejprve požádalo o právní zastou-
pení advokátní kancelář Frank Bold, která dosud 
městu poskytovala v této věci své služby. Ta to 
ale z etických důvodů odmítla: „(…) se v souladu 
s hodnotami, které sdílí i naše kancelář, přikláníme 
k závěru soudu (…) referendum vyhlásit.“ 

MVDr. Jaromír Bláha

Referendum Dobříš: 
Není zlato, co se třpytí
Vedení města Dobříše nahnalo příprav-
ný výbor do dalšího kola soudního sporu 
o vyhlášení místního referenda. Starosta 
města uzavřel smlouvu s největší advo-
kátní kanceláří v zemi Havel & Partners, 
která nyní zastupuje město u Nejvyššího 
správního soudu proti přípravnému vý-
boru. 
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Dobříšské pískoviště 17
V podzimních číslech Dobříšských listů pokračo-
vala diskuse o našem referendu, které rozhodne 
o dalším tempu již schválené výstavby a o rozši-
řování zástavby do okolní krajiny.
Jsem přesvědčená, že zorganizovat referendum 
má smysl, protože má mnohem hlubší a daleko-
sáhlejší význam, než dosavadní diskuse nazna-
čuje. Jde v zásadě o názor občanů na budoucí 
směřování a podobu Dobříše motivovaný před-
stavou o dobrém a zdravém životě této a dalších 
generací v našem městě.

A proč právě forma všeobecného hlasování = 
referenda?
– Jak jinak ověřit, zda se většina občanů domní-

vá, že se jim a jejich potomkům bude příjem-
něji žít v Dobříši semknuté, vzdušné a zelené, 
nebo městsky rozbujelé?

– Jak jinak by bylo možné vizi budoucí Dobříše 
závazným způsobem konkretizovat a postup-
ně realizovat?

Věra Schillerová

Dobříš čeká referendum – občané musí dostat úplné a pravdivé informace 
aneb Co jste se nedozvěděli v minulém vydání Dobříšských listů
Citováno z rozsudku Nejvyššího správního soudu 
ze dne 25. 3. 2021 7 As 30/2020 - 34

Etapizace je důležitým nástrojem umožňu-
jícím obci rozhodovat o smysluplném a po-
stupném využití území, přípravě ploch pro 
výstavbu, jejich zapojení do struktury sídla.
Cílem etapizace je eliminovat negativní vlivy 
nutně spojené s rozsáhlými změnami v úze-
mí – viz rozsudek Nejvyššího správního soudu 
ze dne 4. 9. 2020, č. j. 5 As 194/2019 - 32.
Jde-li o změny dané výstavbou, umožňuje 
etapizace stanovit racionální časový a funkč-
ní rámec budoucí plánované výstavby s cílem 
„zabránění chaotické výstavbě ihned a všude“ 

– viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 
dne 23. 9. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009 - 185.
Soudu dle judikatury nepřísluší pozitivně 
určovat, jak podrobně by etapizace ploch 
měla probíhat, z jaké světové strany pozemku 
a do jakých podrobností by v té či oné ploše měl 
územní plán upravovat zastavitelnost ploch.
Výstavba na plochách zahrnutých v pozdějších 
etapách bude totiž z podstaty věci vždy závis-
lá na aktivitě vlastníků pozemků spadajících do 
dřívějších etap. Typicky přitom bude nastávat si-
tuace, kdy tyto pozemky budou vlastnit rozličné 
osoby. V takovém případě pak vlastníci pozem-
ků spadajících do pozdějších etap nemají vůbec 
žádný vliv na splnění podmínek etapizace.

Nerozhodné je rovněž to, zda vlastníci pozem-
ků zařazených do předcházejících etap mají 
motivaci k jejich zastavění. Etapizace neslouží 
k  tomu, aby uspokojila zájemce o výstavbu 
v daném území, ale aby zabezpečila postup-
nou výstavbu v závislosti na rozvoji obce. 
Pozemky nemohou být řazeny do jednotlivých 
etap s přihlédnutím k partikulárním zájmům jed-
notlivých vlastníků, ale s ohledem na cíl etapiza-
ce. Rozdílnou či protichůdnou motivaci jednot-
livých vlastníků pozemků nikdy nelze vyloučit.
O zachování a upřesnění podmínek etapizace 
v územním plánu města Dobříše budou rozhodo-
vat občané v místním referendu u otázky č. 2.

Jana Vlnasová

Reakce starosty Pavla Svobody

Podmínka etapizace v územním plánu Dobříše, 
zavedená před 12 lety, definovala možnost vý-
stavby v dalších lokalitách poté, co budou z „vel-
ké většiny“ zastavěny lokality Nad Papežem, 
Javorová, Na Kole a Západní. Při vyhodnocení 
podmínek etapizace v tomto roce zpracovatel 

územního plánu konstatoval, že podmínky jsou 
již splněny. Všechny 4 vyjmenované lokality jsou 
z většiny zastavěny nebo majitelé již získali sta-
vební povolení a k výstavbě domů dojde v nej-
bližší době. Průměr zastavěnosti je 77 %. 

A jak město využilo podmínku etapizace pro bu-
dování infrastruktury pro občany města? Za po-

slední roky byl dosta-
ven nový pavilon 2. ZŠ 
s kuchyní a  jídelnou. 
Byly přistaveny dal-
ší třídy v 5. MŠ, takže 
pro předškoláky i žáky 
máme v dobříšských 
školách místo. 

Ve Středisku zdraví byla otevřena nová ordi-
nace praktického lékaře. Byl opraven zimní 
stadion i  sportovní hala, rekonstrukcí prošla 
venkovní sportoviště. Průběžně jsou opravo-
vány a  rozšiřovány městské silnice, chodníky, 
vodovod i  kanalizace. Je to zásluha odpověd-
ného vedení města v posledních 12 letech. 
Přijmeme-li skutečnost, že podmínka etapiza-
ce v stávajícím územním plánu je již splněna, 
neznamená to automaticky, že následující den 
budou na Dobříši postaveny stovky nových 
domů. Tak jako doposud, město se bude dále 
svým tempem rozvíjet a ruku v ruce s tím bude 
modernizovat a  rozšiřovat svou infrastrukturu, 
tak aby pro obyvatele i návštěvníky byla Dobříš 
dobrým místem k žití. 

Ruina internátu na Krásném životě zmizí
Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo 
na svém říjnovém zasedání o demolici budovy 
bývalého internátu na Krásném životě na jaře 
příštího roku. K tomu uvedl radní pro majetek 
pan Lesák: „Tato stavba je již přibližně 5 let ve 

zbytném majetku kraje. Předpokládalo se, že po-
zemek bude využit pro stavbu nového sociálního 
zařízení v Dobříši. V dohodě s městem Dobříš bude 
zařízení ve městě stavět soukromá osoba a nám 
tento pozemek zbyl. Odbor sociálních věcí projevil 
zájem, že na pozemku v rámci institucionalizace 
sociálních služeb vybuduje stavby pro své klien-
ty, a proto my jako odbor majetku navrhujeme 
starý internát zlikvidovat, pozemek připravit pro 
výstavbu domů pro sociální odbor a následně mu 
je předat.“ 
Sociálním zařízením, o kterém hovořil pan 
Lesák, byla výstavba druhé budovy domova 
seniorů pro cca 100 klientů, čtvrtmiliardová 
investice připravená bývalým vedením kraje. 
Ta  byla zastavena z iniciativy starosty a mís-
tostarosty Dobříše, což potvrdil i radní pro 
oblast sociálních věcí kraje pan Hrabánek: 

„Od plánů navázat na předchozí přípravy, jež 
na krajské úrovni začaly už v minulém volebním 
období, hejtmanství ustupuje. Ozvali se zástupci 
města Dobříš s tím, že již delší dobu spolupracují 
se soukromým investorem – a kraj tedy požadav-
ku města vyhověl a svoji aktivitu zastavil.“ 
Nově je na pozemku plánovaná výstavba dvou 
domů s kapacitou 18 lůžek pro potřeby sociál-
ních služeb. Zřejmě i díky hlasitému protestu 
opozičních zastupitelů proti přesunutí pláno-
vané investice kraje z Dobříše přiřadil kraj této 
nové investici prioritu I. Termín realizace ještě 
není daný. Předpokládaný horizont je rok 2028. 
Tak snad se zase neobjeví nějaký soukromý zá-
jem a projekt se nezhatí. Kdyby ano, zůstal by 
tu zajímavý pozemek o rozloze téměř 7 000 m2 
jako zbytný majetek kraje na prodej…

Jan Procházka, zastupitel
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DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Harmonogram svozu odpadu od  rodin-
ných a bytových domů je i  v  roce 2023 
rozdělen podle jednotlivých lokalit. 
Popelnice se směsným odpadem se 
sváží dle lokalit v pondělí a v pátek vždy 
v lichém týdnu. Tříděný odpad z celého-
města bude i  v  roce 2023 svážen vždy 
ve čtvrtek. Papír v intervalu 1× za měsíc, 
plast v intervalu 1× za 14 dní.

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

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

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

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

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

  plast + nápojový kartón + kov
  papír
  komunální odpad

Harmonogram svozu odpadu 2023
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Proč město preferuje adresný svoz 
tříděných odpadů před veřejnými 
kontejnery (zvonky)?
Vytříděný materiál (odpad) svezený 
přímo od domu bývá „čistší“, protože 
lidé více dbají na  to, co do  transpa-
rentních pytlů třídí. Třídění odpadů je 
komfortnější a lze za něj získat slevu 
z poplatku za odpady. Komu pytle ne-
vyhovují, ten si může pořídit barev-
né nádoby. Adresný svoz tak postup-
ně nahrazuje svoz tříděných odpadů 
z veřejné sítě (zvonků), u kterých čas-
to vznikají černé skládky a  jejich ka-
pacita nedostačuje narůstající pro-
dukci odpadů.

Jsem z bytového domu a adresný 
svoz je pro mě nekomfortní, jak 
mohu dosáhnout na slevu z odpadů?
Pokud vám adresný svoz odpadů ne-
vyhovuje a nemáte prostory, kde pytle 
skladovat, můžete se přihlásit k barev-
ným kontejnerům (zvonkům) veřejné 
sítě. Modrý a žlutý zvon je označen QR 
kódem, pod kterým se k  němu vaše 
domácnost přihlásí ve svém odpado-
vém účtu. Bohužel sleva z  poplatku 
nebude v  tomto případě tak vysoká, 
protože nevíme, kolik vaše domácnost 
skutečně vyprodukuje odpadů. Ně-
které bytové domy mají již založeno 
vlastní soukromé stání na tříděné od-

pady. Zde je situace obdobná. Vlastní-
ci jednotlivých bytových jednotek se 
opět ke kontejnerům, které sdílí celý 
bytový dům, musí přihlásit ve  svém 
odpadovém účtu, jen tak se systém 
dozví, že kontejnery využíváte.

Jak získám ke svému odpadovému 
účtu přístupové údaje?
Přihlašovací údaje do vašeho odpado-
vého účtu jsou k dispozici na arších se 
štítky, kterými označujete pytle, nebo 
si je můžete vyžádat na  MěÚ Dobříš 
(kontakt níže).

Jak mohu mít své odpady ještě více 
pod kontrolou?
Pokud chcete mít svoz svých odpadů 
pod kontrolou, je možné si ve vašem 
odpadovém účtu zaškrtnout zasílá-
ní upozornění. Ve chvíli, kdy vám po-
peláři odpad (pytel/popelnici) načtou 
čtečkou, systém vám o  tom pošle 
zprávu do e-mailu. 

Proč mám platit za to, že ve městě 
neprodukuji žádný odpad?
V rámci poplatku občan hradí za pro-
voz celého systému odpadového hos-
podářství města nikoliv pouze za svoz 
nádoby na směsný, případně vytříděný 
odpad. Do poplatku je započítán i pro-
voz sběrného dvora, úklid veřejných 
prostranství od litteringu (volně poho-
zeného odpadu), veřejné koše, veřejná 
sběrná síť (zvonky) a další služby. Po-
platek vychází z principu, že ze systé-
mu má prospěch každá osoba, která je 
přihlášena v obci nebo zde vlastní ne-
movitost, a to v zásadě stejnou měrou. 
Pokud má někdo z vaší rodiny bydliště 
v jiné obci, kde hradí poplatek za svoz 
popelnice (nikoli jako na Dobříši za vy-
užívání systému), může si tato osoba 
zažádat o osvobození.

Sleva se nám zdá nízká. Třídíme 
všechno, co jen lze. Kdo stanovuje 
výši ekobodů, které MESOH 
přiděluje?
Vyhodnocení objemů je nastaveno 
na  základě desetiletých zkušenos-
tí z obcí a měst po celé ČR. Rozmezí 
objemů (a  za  ně přidělených ekobo-
dů) je stanoveno z průměrů běžných 
domácností. Občané, kteří vytřídí 
vše, co je možné, a  přistavují nádo-
bu ke  svozu, až když je plná, mívají 
do  500 l směsného komunálního od-
padu na osobu za rok. Často občané 
přistavují ke  svozu poloprázdné ná-
doby, přičemž systém načtenou ná-
dobu eviduje, jako by byla plná.

Obáváme se, že nám bude 
popelnice zapáchat, když ji budeme 
přistavovat ke svozu méně často.
Příčinou zápachu je nejčastěji biood-
pad, který v popelnici zahnívá, a dále 
zbytky živočišného původu. Ty dopo-
ručujeme balit do neprodyšných oba-
lů. Bioodpad doporučujeme kompo-
stovat v  místě vzniku nebo zkrmovat 
zvířatům. Situaci lze také řešit náku-
pem menší nádoby. Na Dobříši už vy-
užívají některé domácnosti nádoby 
o  objemu 80, a  dokonce 60 l. Je však 
nutné, aby nádoba ke svozu splňovala 
normy EN 840–1, EN 840–2/3.

Proč mi byl do účtu za svoz pytle 
nahrán menší počet ekobodů než 
obvykle?
Na arších se štítky jsou k dispozici dva 
druhy štítků, a to buď na 120l transpa-
rentní pytel (Plast – pytel), nebo štít-
ky na volný odpad (Plast – volný nebo 
Papír – balík). Tyto štítky můžete vy-
užít na  odpad, který není praktic-
ké vzhledem k velkému objemu nebo 
množství třídit do  pytlů. Takto sve-
zený odpad je ohodnocen polovičním 
počtem ekobodů.

Jsem z bytového domu a odpady 
z kuchyně vhazuji do biotejneru. 
Mám nárok na vyšší slevu 
z poplatku?
Ano. Pokud využíváte biotejner a chce-
te získat vyšší slevu z poplatku, obrať-
te se na níže uvedený kontakt a situa-
ci s vámi vyřešíme.

Jak se dozvím, kdy mám hradit 
poplatek za odpady a výši slevy?
Veškeré platební údaje (i  s  odečte-
nou slevou) se během února daného 
roku zobrazí ve  vašem odpadovém 
účtu. Město již neposílá složenky. Po-
kud chcete mít úhradu poplatku pod 
kontrolou, budeme vás informovat. Je 
však nutné vaše kontaktní údaje (e-
mail nebo telefon) nahlásit na  MěÚ 
nebo si je zadat do odpadového účtu. 
Úhrada je samozřejmě možná i fyzicky 
na pokladně úřadu, kde vám je sleva 
též odečtena.

Mohu o slevu za třídění odpadů přijít?
Ano, na slevu z  poplatku mají nárok 
pouze poplatníci, kteří poplatek uhradili 
včas, tedy do konce dubna daného roku.

Kontakt pro Vaše dotazy:
rambouskova@mestodobris.cz

tel.: 318 533 384

MESOH
V OTÁZKÁCH 

A ODPOVĚDÍCH
Během roku nám 

lidé často pokládají 
dotazy k motivačnímu 

a evidenčnímu 
systému odpadového 

hospodářství (MESOH). 
Zde přinášíme nejčastější 
odpovědi na vaše dotazy.
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Rada města Dobříše na své schůzi konané dne 
8. 11. 2022 usnesením č. 2ú/2/2022/RM-II vyhlá-
sila výběrové řízení na obsazení pozice:
„jednatel/ka spol. DOKAS Dobříš, s. r. o.“

Hlavní náplň činnosti: 
 zajištění efektivního hospodaření, řízení 

a fungování obchodní společnosti vlastněné 
městem Dobříš, která zajišťuje komplexní ko-
munální služby města (zejména letní a zimní 
údržba komunikací, údržba a obnova zeleně, 
oprava a výstavba veřejného osvětlení, pro-
voz sběrného dvora, svoz odpadů a zpracová-
ní druhotných surovin, správa sportovní haly 
a zimního stadionu, opravy bytového fondu 
města);

 spolupráce a komunikace zejména s odbo-
rem správy majetku MěÚ Dobříš a s vedením 
města, ale i směrem k veřejnosti.

Požadavky na uchazeče: 
 občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým 

pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk);
 fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 

18 let;
 plná svéprávnost;
 bezúhonnost (za bezúhonnou se nepova-

žuje fyzická osoba, která byla pravomocně  

odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, 
nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za 
jednání související s výkonem veřejné správy, 
pokud se podle zákona na tuto osobu nehle-
dí, jako by nebyla odsouzena).

 
Kvalifikační předpoklad: minimálně středo-
školské vzdělání ekonomického a/nebo tech-
nického směru.

Další požadavky: 
• znalost problematiky komunálních služeb 

a odpadového hospodářství 
• znalost stavební činnosti a údržby zeleně vý-

hodou
• aktivní přístup k řešení problémů
• koncepční, řídicí, organizační a vyjednávací 

schopnosti
• spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, odol-

nost vůči stresu, časová flexibilita, schopnost 
učit se novým poznatkům 

• analytické myšlení a smysl pro týmovou práci, 
dobré komunikační a organizační schopnosti

• znalost práce na PC (zejména programy 
MS Word, Excel, Outlook)

• řidičské oprávnění min. sk. B
• bezúhonnost (žádný záznam v rejstříku tres-

tů)

• manažerská zkušenost a vedení pracovního 
týmu alespoň 2 roky 

• znalost místních poměrů vítána

Nabízíme: 
• perspektivní a náročnou pozici s velkou osob-

ní odpovědností 
• odměňování odpovídající významu funkce 

(včetně výkonnostního bonusu)
• pracovní poměr založený jmenováním na 

dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců 
• možnost seberealizace a dalšího profesního 

a osobního růstu 
• adekvátní zázemí a solidní jednání ze strany 

vedení města
• přívětivé pracovní podmínky a čerpání za-

městnaneckých benefitů 
Předpokládané jmenování do funkce: 1/2023

Termín podání přihlášek: 9. 12. 2022 do 13.00 

Přihláška musí obsahovat údaje uvedené 
v příloze. K přihlášce připojte prosím: 
• strukturovaný životopis včetně údajů o dosa-

vadní praxi, odborných znalostech a dovednos-
tech uchazeče vztahujících se k hledané pozici 

• motivační dopis 
• koncepci řízení společnosti v rozsahu 1–2 stran 

A4 
• čestné prohlášení o tom, že v rejstříku trestů 

nemá uchazeč žádný záznam (výpis z rejstří-
ku trestů ne starší 3 měsíců je nutno doložit 
před jmenováním do funkce)

• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdě-
lání (originál nebo úředně ověřenou kopii 
dokladu o dosaženém vzdělání bude nutno 
doložit před jmenováním do funkce)

Písemné přihlášky spolu s požadovanými do-
kumenty zasílejte na adresu: Městský úřad Dob-
říš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš. 
Uzavřenou obálku označte heslem: „Výběrové 
řízení – jednatel/ka DOKAS“.

Bližší informace poskytne Ing. Pavel Svoboda na 
tel. 724 849 845 nebo e-mailu svoboda.pavel@
mestodobris.cz.

V první části starosta Pavel Svoboda shrnul 
plnění akčního plánu na letošní rok. V druhé 
části místostarosta Tomáš Vokurka představil 
projekty a akce, které vedení města připravuje 
na příští rok. K řadě bodů probíhala živá disku-
se o různých detailech připravovaných nebo 
již probíhajících akcí. Většinu diskutovaných 
bodů bude také reflektovat návrh rozpočtu na 
příští rok, který se nyní připravuje. V poslední 
části setkání představila preventistka krimina-
lity Eva Přibylová spolu s předsedkyní komise 
prevence kriminality Dagmar Mášovou novou 
strategii prevence kriminality v našem městě. 
Došlo i na diskuzi o počtech přestupků a trest-
ných činů či nebezpečí šíření nových návyko-
vých látek.
Veškeré podklady k programu rozvoje města 
naleznete na webových stránkách města. 

Pavel Svoboda, starosta
Foto: Petr Oplíštil

Veřejné projednání akčního plánu na rok 2023 a strategie prevence kriminality
Dne 15. listopadu 2022 se v kulturním domě uskutečnilo veřejné projednání akčního 
plánu na rok 2023 v rámci strategického programu rozvoje města na roky 2021–2028. 
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Tvoříme Dobříš: Barevné hry na chodník a lávka přes Trnovský potok
Díky participativnímu rozpočtu našeho města 
s názvem Tvoříme Dobříš byly dne 11. listopa-
du 2022 oficiálně otevřeny „Barevné hry na 
chodníku" vedle Rákosníčkova hřiště u spor-
tovní haly. Za koordinátory Tvoříme Dobříš se 
přípravám návrhu, jeho kontrole a průběhu vě-
noval radní města Miroslav Sochor, který k reali-
zaci tohoto návrhu dodal: „Jsem rád, že jsme díky 
dalšímu skvělému návrhu z Tvoříme Dobříš mohli 
vdechnout právě tomuto místu punc jedinečnosti. 
Věřím, že namalované hry si tady užijí nejen děti 
z Dobříše.“ Na chodníku najdete opičí dráhu, 
skákacího panáka, twistera a další hry, které 
v  sobě nesou symbolické znaky našeho města 
a okolí. Informační tabuli s návodem k jednotli-
vým hrám naleznete přímo u chodníku a také na 
webových stránkách města. 

V rámci participativního rozpočtu Tvoříme 
Dobříš se dokončuje také realizace přírodní 
stezky údolím Trnovského potoka. Vyšlapaná 
stezka skrz les bude v délce 27 m dosypána štěr-
kodrtí, dojde k prořezání větví zasahujících do 
stezky a provedeno bude zpevnění břehu poto-
ka za lávkou „haťováním“ v délce 7 m. V rámci 
projektu dojde rovněž i k opravě lávky přes  
Trnovský potok. „Velké díky u tohoto projektu pa-
tří paní Bečkové a manželům Kuřetovým, kteří jsou 
vlastníky pozemků, přes které stezka vede, a díky 
jejichž souhlasu mohl být projekt realizován,“  

dodává k dalšímu finišujícímu projektu z parti-
cipativního rozpočtu Dobříše Miroslav Sochor. 

5. ročník Tvoříme Dobříš začíná! 
V již tradiční datu 12. prosince startuje sběrem 
návrhů další ročník Tvoříme Dobříš. Předpoklá-
daná částka pro rok 2023 bude potvrzena po 
chválení městského rozpočtu na prosincovém 
zasedání zastupitelstva města. Příjem návrhů 
bude ukončen 15. 1. 2023. Veřejné projednání 
a představení návrhů, které budou mít šanci po-
stoupit do následného veřejného hlasování, se 
uskuteční v únoru. Pravidla zůstávají beze změn. 

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

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

málním rozpočtem ve výši stanovené Zastu-
pitelstvem města Dobříše. 

• Podmínkou pro zařazení do hlasování je účast 
navrhovatele na prezentaci návrhu a jeho 
předchozí schválení kompetentními odbory 

MěÚ Dobříš (například pozemek ve vlastnic-
tví města, proveditelnost projektu, ...). 

Celá pravidla, harmonogram a detailní informace 
budou zveřejněny začátkem prosince na strán-
kách www.tvorime.dobris.cz. Který projekt do-
plní již realizované projekty venkovní posilovny 
v Lipkách, doplnění dětského hřiště na Větrníku 
či osázení jeho okolí novou zelení nebo úpravu 
vstupu do rybníka Papež na jeho jižním břehu, 
dětské hry na chodníku u Rákosníčkova hřiště 
nebo první část pumptrackového hřiště? Pojďte 
s námi opět tvořit z Dobříše hezčí místo k žití.

Šárka Krůtová, Pavel Svoboda, 
Miroslav Sochor – koordinátoři projektu

Participativní rozpočet Tvoříme Dobříš 
je zahrnut do projektu Dobříš – Zdravé město 

a místní Agenda 21.

Zpracovala DH

Dobříš bere druhé místo 
ve výzvě 10 000 kroků

V říjnu proběhla 
další výzva www.
desettisickroku.cz, 
do které se zapojilo 
přes 11 000 chod-
ců z 89  měst. Cílem 
výzvy je motivovat 
co nejvíce obyvatel 
k  aktivnímu pohybu. 

Jednotlivci, týmy i města sbírají body za nacho-
zené kilometry, které se přepočítávají podle BMI 
a věku. Zvýhodněni jsou tak ti, pro které může 
být pohyb obtížnější. Chodci, běžci a vyznavači 
nordic walking z Dobříše v minulých výzvách 
bodovali vždy na předních příčkách. V kategorii 
měst do 10 000 obyvatel Dobříš již třikrát získala 
1. místo. V této říjnové výzvě však Dobříš skonči-
la druhá, a tak putovní pohár předáme vítězům 
z města Zubří ze Zlínského kraje, na 3. místě se 
umístila Lomnice nad Popelkou. Celkově zví-
tězil Slaný. Celorepublikově Dobříš skončila na 
12. místě, kdy 168 chodců z našeho města na-
šlapalo celkem 41 388 km. To je jen o kousek víc 
než obvod zeměkoule po rovníku.

Výsledky říjnové výzvy 10.000 kroků

Týmy Tým Body Km

1. Čumíš na mě? 4240,54 4023

2. Trnkový TEAM 3194,34 2918

3. Dej mi šanci 2931,62 3553

Muži Jméno Tým Body Km

1. Drtikol/Miroslav Matys Lemry líný 1319,39 1028

2. Havlis/Vladimír Havel Hovada 1016,67 639

3. Srgi/Roman Sršeň Podzimní sběr 843,31 627

Ženy Jméno Tým Body Km

1. Radka MAP/Radka Pošlušná Čumíš na mě? 643,05 609

2. Jana Lojínová st. Trnkový TEAM 531,89 535

3. Lucie Hlavatá Dej mi šanci 474,7 357

V kategorii jednotlivců se stal nejlepším Dobříšákem opět Mr. Drtikol, který letos v říjnu nachodil 
úctyhodných 1 028 km! Celorepublikově to však stačilo „jen“ na 12. příčku. Nejlepší dobříšský tým 
Čumíš na mě? skončil celorepublikově na 21. místě z 852 týmů.
Předávání cen nejlepším z celé ČR se letos na jaře konalo na Dobříši. Výsledky říjnové výzvy byly 
vyhlášeny 19. listopadu 2022 v Grymově u Prostějova. Slavnostní vyhlášení nejlepších Dobříšáků 
proběhlo v neděli 27. listopadu 2022 v 10.00 hod. před radnicí. 

Šárka Krůtová, koordinátorka projektu Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21
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Modernizace zázemí 
pracoviště obsluhy 
MKDS v roce 2022

Město Dobříš v letošním roce získalo z Minister-
stva vnitra ČR, v rámci programu Podpora pre-
vence kriminality, dotaci na modernizaci zázemí 
pracoviště obsluhy městského kamerového do-
hlížecího systému (MKDS) na služebně MP Dobříš. 
Projekt navazuje na dosavadní rozšíření počtu 
kamerových bodů na území města Dobříše a vy-
chází ze schváleného akčního plánu prevence 
kriminality na rok 2022. Jedná se o rozšíření zá-
znamové kapacity serveru a dodávku a montáž 
PC. Současný systém po rozšíření již nezvládal 
zatížení, datové úložiště neukládalo na požado-
vaný počet dnů a při plném provozu celý systém 
několikrát za den kolaboval. 
Výše celkových nákladů na realizaci činí 
187  189,00 Kč, výše dotace je 164 870,00 Kč 
a vlastní zdroje města 22 319,00 Kč. Akci realizo-
vala firma T-Technology, s. r. o.
Dosavadní praxe ukazuje, že projekty rozšíření 
a  modernizace MKDS se řadí mezi osvědče-
né prostředky k ochraně veřejného pořádku 
a  umožňují svým nepřetržitým monitoringem 
efektivní využití sil a prostředků k zamezení pá-
chání protiprávního jednání.

Za město Dobříš Ing. Eva Hladíková, 
projektová manažerka

Nová zelená úsporám light
Vláda schválila další finance pro úsporu energií 
nízkopříjmových domácností. 
Majitelé nebo spolumajitelé rodinných domů, 
kteří pobírají starobní důchod, invalidní důchod 
třetího stupně nebo příspěvek na bydlení mo-
hou žádat o dotaci v rámci programu Nová ze-
lená úsporám light. Žadatelé musí mít v domě 
trvalé bydliště nejpozději od 12. září 2022 a po-
bírat důchod, případně příspěvek na bydlení 
minimálně také od 12. září 2022.
Program je určen na snadno realizovatelné 
úpravy a rekonstrukce rodinných domů typu 
zateplení fasády, střechy, stropu, výměny oken 
a dveří. To vše bez nutnosti projektu a složi-
tých energetických výpočtů. Domácnosti by 
mohly obdržet až 150 tisíc korun, a to i předem 
formou zálohy. Opatření budou moci být reali-
zována dokonce i svépomocí bez nutnosti do-
davatelské firmy. Příjem žádostí bude spuštěn 
po 9.  lednu 2023 s tím, že dotace bude možné 
proplatit také zpětně na opatření realizovaná po 
12. září 2022. Na realizaci pak budou mít žada-

telé 12 měsíců. Tuto dobu lze v odůvodněných 
případech prodloužit o dalších šest měsíců. 
Mezi povinné přílohy žádosti bude patřit foto-
dokumentace stavu před rekonstrukcí a jed-
noduchý odborný posudek a konečná zpráva 
o  provedených úpravách. Nízkopříjmovost 
členů domácnosti se bude dokládat potvrze-
ním o pobírání důchodu, které vystavuje každá 
pobočka OSSZ na počkání, případně aktuálním 

výměrem důchodu. K doložení příspěvku na by-
dlení postačí rozhodnutí o přiznání příspěvku 
na bydlení v daném období. 

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. S veške-
rou administrací žádosti o dotaci (vyřízením žá-
dosti o dotaci, odborným posudkem, konečnou 
zprávou, …) pomohou žadatelům místní akční 
skupiny (tzv. MAS), případně poradci v síti EKIS. 
Součástí poradní sítě budou také krajská praco-
viště Státního fondu životního prostředí. 
Odbor výstavby a životního prostředí, MěÚ Dobříš 

Zdroj: unsplash.com

Forenzní značení jízdních kol 
Město Dobříš ve spolupráci s Městskou policií Dobříš nadále pokračuje ve forenzním značení jízd-
ních kol. Jde o velmi účinnou metodu v oblasti ochrany majetku. Jedná se o forenzní identifikační 
značení prostřednictvím syntetické DNA. Jedná se o nejmodernější metodu, která je založena na 
technologii mikroteček s obsahem jedinečného kódu DNA.
Jako technici uvedeného značení byli určeni dva strážníci MP Dobříš strž. Tomáš Trhlík a strž. Tadeáš 
Křížek. První jízdní kolo označené metodou Selecta DNA bylo na MP Dobříš dne 14. listopadu 2021 
a zatím poslední jízdní kolo bylo označeno dne 30. října 2022. K tomuto dni označili strážníci MP Dob-
říš celkem 79 jízdních kol. Větší část jízdních kol tvoří elektrokola. 
Po tomto označení se jízdní kolo nebo jakákolivkompenzační pomůcka označí výstražnou samolep-
kou, která potencionálního pachatele upozorní, že předmět je označen syntetickou DNA a uvedené 
jízdní kolo nebo kompenzační pomůcka se zaregistruje do lokální databáze a do mezinárodního re-
gistru REFIZ. V tomto registru se evidují jízdní kola, kompenzační pomůcky včetně jejich fotografií.
Vaše jízdní kolo se pak pro budoucího pachatele stává bezcenné z hlediska jeho dalšího zpeněžení. 
Toto vše představuje silný nástroj při ochraně vašeho majetku a zejména jeho jednoznačné identi-
fikaci.
V prosinci je možné nechat si označit kolo u MP Dobříš dne 10. prosince 2022. Objednat se na kon-
krétní čas můžete na tel.: 602 370 677. Je třeba mít kolo čisté a vzít s sebou doklad o koupi kola. 
Značení je pro občany města Dobříš ZDARMA.
Celý systém forenzního identifikačního značení, včetně mezinárodního registru REFIZ, je 
schválen a podporován Ministerstvem vnitra, Kriminalistickým ústavem ČR, obecními/měst-
skými policiemi a Policií ČR.

Mgr. Eva Přibylová, manažerka prevence 
kriminality a protidrogová koordinátorka

Strž. Tomáš Trhlík, strážník MP Dobříš
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je předal místostarosta města Dobříše Tomáš 
Vokurka a vedoucí odboru správních agend 
městského úřadu Zdeněk Černohorský.
Nové dřevěné skříňky vyšly město na 235 000 Kč 
a jejich podobu si navrhli sami dobrovolní hasi-
či. O výrobu originálních skříněk na míru se pak 
postaral truhlář pan Kamil Máša z Dobříše. 
„Za nové skříňky jsme opravdu rádi. Díky nim je 
teď pro nás nejenom prostor stanice příjemnější 
a převlékání našich hasičů komfortnější. Velmi 
podstatné je, že díky jejich praktickému řešení, 
které vymyslel a navrhl člen našeho sboru Jakub 
Mařík, jsme ale i mnohem rychlejší při přípravě na 
výjezdy, při kterých se počítá každá vteřina,“ řekl 
velitel SDH města Dobříše Jiří Zajíček.

Radost ze smysluplné investice vyjádřil při 
předání také místostarosta Tomáš Vokurka: 
„Dobrovolní hasiči odvádí pro naše město a ob-
čany obrovský kus práce a zasloužili by si i mno-
hem více. Nejraději bychom jim poskytli novou 
hasičskou zbrojnici určenou přímo pro ně, ale to 
bohužel v tuto chvíli není možné, městu schá-
zí vhodný pozemek, kde bychom takový objekt 
mohli postavit. Osobně jsem rád, že se nám v le-
tošním roce podařilo alespoň novými skříňkami 
vylepšit podmínky, ve kterých členové jednotky 
sboru dobrovolných hasičů fungují, a věřím, že do 
budoucna budeme ve finanční podpoře na vyba-
vení pokračovat.“

Autor a foto: DH

Z MĚSTA A RADNICE

Nová brdská studánka Livia otevřena
Při toulkách brdskými lesy u cesty blízko lokality Pod Sanktusem se můžete občerstvit čistou pra-
menitou vodou u nové studánky, která je pojmenována po kněžně Livii Colloredo-Mannsfeldové.
Dne 7. listopadu 2022 byla pokřtěna za přítomnosti samotné kněžny Livie Colloredo-Mannsfeldové 
i Jeroma Colloredo-Mannsfelda.
Studánka byla vyčištěna, prohloubena a vybudována díky finanční podpoře Vodohospodářské spo-
lečnosti Dobříš, především díky Vladimíru Kolaříkovi a dobrovolníkům, kteří VHS pomáhali.

Za VHS Dobříš Ing. Blanka Marvanová

Dobrovolní hasiči města Dobříše dostali nové skříňky
Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
města Dobříše se konečně dočkali zaslouže-
ného vylepšení stanice. Na své věci a vybavení 
mají nyní k dispozici zbrusu nové skříňky, díky 
kterým se zrychlí i jejich příprava k výjezdům.

V pondělí 21. listopadu 2022 byly zástupcům 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města 
Dobříše (SDH města Dobříše) oficiálně předány 
nové osobní skříňky. Ty byly financovány z roz-
počtu města Dobříše a veliteli Jiřímu Zajíčkovi 
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Prevence na staré škole
Prevence vychází z dlouhodobé strategie naší 
školy a z Programu poradenských služeb, kte-
rý prochází každoroční aktualizací. Plán aktivit 
připravuje školní poradenské pracoviště, které 
v tomto školním roce tvoří dvě výchovné porad-
kyně, školní metodik prevence a sociální peda-
gog. Pozice sociálního pedagoga na naší škole 
existuje díky operačnímu programu Jan Amos 
Komenský – Šablony I. Pro MŠ a ZŠ, které jsou 
spolufinancovány EU. Sociální pedagog pracuje 
se žáky ohroženými školním neúspěchem, spo-
lupracuje s výchovným poradcem i metodikem 
prevence, žáky a jejich rodinami, pedagogy 
školy, převážně třídními učiteli a vedením, spo-
lupracujícími subjekty (neziskové organizace, 
OSPOD, Policie ČR, Probační a mediační služba, 
nízkoprahové kluby apod.). Podílí se na preven-
tivní činnosti školy, propojuje rodinu žáka se 
školou a dalšími institucemi.
Preventivní aktivity, které zajišťují plnění Mini-
málního preventivního programu, jsou realizová-
ny v průběhu celého školního roku v rámci školní-
ho vzdělávacího programu Brána do života. Další 
akce – besedy, přednášky a projekty realizujeme 
vlastními silami, některé zajišťují externí organi-
zace. V loňském školním roce jsme navázali bližší 
spolupráci s organizací Magdaléna, o. p. s., která 
na škole realizuje preventivní programy v kolek-
tivech I. i II. stupně. I v tomto školním roce jsme 
obdrželi dotaci z KÚ Středočeského kraje na har-
monizační kurz ve čtvrtém a pátém ročníku. Díky 
manažerce prevence kriminality a protidrogové 
koordinátorce paní Mgr. Evě Přibylové proběhly 
preventivní programy i v šestých třídách.

Ing. Eva Skalická, Bc. Nicola Blábolilová, DiS.

V pátek 21. října byl pro žáky 8.A a 8.B připraven projektový den na téma Nákup 
mimo kamenné prodejny. Tento projektový den jsme mohli uskutečnit na základě 
zapojení naší školy do programu Rozumíme penězům, který vznikl díky dlouhodobé 
spolupráci MONETA Money Bank a společnosti AISIS.

O výhodách a rizicích nakupování mimo kamenné prodejny s žáky diskutovala paní lektorka Veroni-
ka Kalátová, která se především soustředila na práva spojená s nákupem na internetu, například jak 
správně využívat právo na odstoupení od kupní smlouvy. Osobní bankéřka Michaela Musilová pak 
hovořila o placení na internetu, správném zabezpečení účtů, podvodných e-shopech, …
Celý projektový den provázela dobrá nálada, žáci se dozvěděli mnoho užitečných informací a zase 
o něco víc „rozumí penězům“.

Mgr. Kateřina Sobotková

Záložka spojuje školy
Tohoto česko-slovenského projektu se naše 
škola účastní už několik let. Cílem projektu 
je výměna záložek mezi českou a slovenskou 
základní školou a ukázka, že čtení může být 
zábava. V letošním školním roce se o výrobu 
záložek na téma „Můj literární příběh čeká 
na tvé přečtení“ postarala školní družina. 
Pro kresbu si děti vybraly postavu ze své ob-
líbené knížky. Věříme, že se záložky budou 
dětem na Slovensku líbit a  pomohou jim 
při čtení. My se těšíme na zásilku záložek ze  
Základní školy Janka Palu v Nemšové.

Martina Zemanová 

Aktivity a projekty ve staré škole

STARKA
Podzimní číslo školního 
časopisu s novou grafic-
kou úpravou naleznete 
na webových stránkách 
školy www.zsdobris.cz 
nebo přímo zde pro-
střednictvím QR kódu.

Rozumíme penězům – projektový den věnovaný finanční gramotnosti
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Zprávy z 2. ZŠ Dobříš
Děti dětem – Halloween na 2. ZŠ Dobříš
Třída 9.A připravila 31. října pro děti ze 4. MŠ a 1. listopadu pro „nulťáčky“ a prvňáčky naší školy 
halloweenské dopoledne plné tajuplných úkolů. Děti prolézaly pavučinou, házely míčky do bříška 
pavouka, skládaly strašidelné obrázky a příšerácké pexeso či lovily bonbony z kotlíku plného čaro-
dějnických ingrediencí. Celým dnem malé odvážlivce provázela parta hodných strašidel, i když ně-
která vypadala opravdu divoce. Odměnou za splnění všech úkolů byly medaile a spousta sladkostí. 
A samozřejmě společné focení se strašidly.

Hana Petráková Hartmannová, třídní učitelka

Páťáci z 2. ZŠ Dobříš  
se na podzim rozhodně nenudí
Během října a listopadu již stihli navštívit pů-
vabné divadelní představení Škola Malého 
stromu v pražském divadle Kampa. Tato drama-
tizace stejnojmenné knížky o malém indiánovi 
z kmene Čerokí jménem Malý strom děti ne-
jen pobavila, ale také poučila o životních hod-
notách, jako je přátelství, rodinná soudržnost 
nebo láska k přírodě. 
Dále se v pátých třídách soutěžilo, a to hned ve 
dvou odlišných disciplínách. První soutěž byla 
především o zručnosti a dovednosti v přišívání 
knoflíků. Vítězná třída 5.B si ze svých knoflíčků 
vytvořila nádherný strom (na fotografii). Další 
soutěž proběhla ve výuce informatiky. Žáci se 
zapojili do celostátní soutěže v informatice Bob-
řík informatiky. Nejvyšší počet bodů získal žák 
třídy 5.D David Bezecný, který jako jednotlivec 
překonal i žáky paralelních 5. tříd soutěžících 
v kategorii dvojic. Gratulujeme. 

V polovině listopadu vyjeli páťáci opět směr 
Praha. Tentokrát objevovali tajemství vesmíru 
v pražském planetáriu. Při promítání programu 
v kupoli planetária žáci jen žasli a divili se. Přání 
mít takové promítání i doma se jim asi nevyplní, 
ale rozhodně na tento zážitek jen tak nezapo-
menou. 
Ke konci listopadu se s blížícím se adventem 
páťáci pojedou podívat do Podbrdského muzea 
v Rožmitále pod Třemšínem. Působiště J. J. Ryby 
je tím nejlepším místem pro připomenutí ad-
ventních zvyků a života tohoto známého hu-
debního skladatele. 
Všechny děti pátých tříd se průběžně zapojují 
do příprav na Vánoční zastavení, které se tradič-
ně uskuteční 1. prosince 2022 od 15.30 hod. na 
platě 2. základní školy Dobříš. 

Mgr. Hana Subahanová

Školní družina ve 2. ZŠ v Dobříši
Tento měsíc je časem příprav na nejkrásnější čas v roce – řeč nemůže být o ničem jiném než právě 
o Vánocích, svátcích klidu a míru. 
Připravujeme se na ně mnoha způsoby – hrajeme různé hry, které se blíží původním vánočním zvy-
kům, společnými silami hněteme těsto, vykrajujeme a pečeme vánoční cukroví, zpíváme koledy.  
Třídám vdechujeme vánoční atmosféru díky našim krásným výrobkům, které se promítly i do nabíd-
ky předvánočního setkání na platě školy. 
Povídáme si o tradicích, výlovu rybníka a vzpomínáme na úžasnou besedu s rybáři, která u nás 
v družině proběhla. Tam jsme se mimo jiné dozvěděli, že kapra, kterého máme ve vaně, není dobré 
vracet zpět do přírody, i když jsou naše úmysly jistě dobré. 

Eva Pletichová, vychovatelka ŠD

Vítězství a postup do okresních kol
Florbalové soutěže odstartovaly po delší době turnaje 
školní sportovní ligy v okrese Příbram. Po úspěšné atleti-
ce, kde jsme postoupili do krajského kola, jsme navázali 
na úspěchy a především mladší a starší žákyně vybojo-
valy na okrskových turnajích první místa a postupy do 
okresních kol. Chlapci mladších a starších žáků narazili 
na naše oddílové spoluhráče a ve vyrovnaných bojích si 
z turnajů odnesli pěkná druhá místa. Gratulace! Okrsko-
vá kola se hrála v dobříšské sportovní hale a turnaje se 
zúčastnila družstva: ZŠ Nový Knín, ZŠ Nečín, Gymnázium 
Karla Čapka, 2. ZŠ Dobříš a 1. ZŠ Dobříš.

Michal Ciboch
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Jak jsme v Trnce slavili 17. listopad

„Úplně všechno bylo boží!” „Bylo to super a moc 
se mi to líbilo!” „Jsou dobrý, protože udělali pro-
jekt pečlivě.” To jsou některé reakce dětí z první-
ho stupně k projektu, který pro ně zorganizovali 
jejich starší spolužáci z druhého stupně. A mají 
pravdu. I učitelský sbor byl nadšený z toho, jak 
všichni přistoupili k přípravě projektového dne. 
O co šlo? Žáci z druhého stupně připravili úni-
kovou hru pro děti z prvního stupně. Skupinky 
organizátorů i účastníků byly promíchány tak, 
aby spolupracovali žáci napříč různými ročníky. 
Tím posilujeme vztahy a schopnost spolupráce 
mezi dětmi z různých tříd. Den předem byl vě-

nován přípravám, kdy si každá druhostupňová 
skupinka vybrala jedno stěžejní téma. Seznámila 
se s potřebnými informacemi a připravila aktivi-
ty na své stanoviště. Mezi tématy se objevovalo 
například škola za socialismu, cestování, pionýr-
ská organizace, osobnosti sametové revoluce, 
Jan Palach či pád Berlínské zdi. Ve středu 16. lis-
topadu se celá škola sešla k zahájení projektu. 
Po úvodní scénce byly prvostupňové děti rozřa-
zeny do skupinek, ve kterých obcházely jednotli-
vá stanoviště a získávaly indicie k řešení tajenky. 
Organizátoři se svých rolí chopili velmi zodpo-
vědně a profesionálně, nechyběly ani scénky, 

které věrohodně zachytily různé situace z dob 
socialismu. Atmosféru projektu podtrhlo dobo-
vé oblečení dětí i dospělých a tematická výzdo-
ba školy. Celý projekt zanechal ve všech zúčast-
něných nejen silné dojmy a důležité informace, 
ale především vděčnost za získanou svobodu.

Šachový úspěch žáků ZŠ TRNKA
V pátek 18. listopadu se uskutečnil regionální 
turnaj v šachu v Příbrami. Naši školu poprvé 
v historii reprezentoval čtyřčlenný tým s názvem 
TRNKY, a to ve složení Adam Kašpar, Matyáš Hu-
bač, Štěpán Lidmila a David Murgaš. Umístili se 
na krásném druhém místě a postupují do kraj-
ského kola. Kluci hráli skvěle a svými schopnost-
mi překvapili i samotné organizátory. Děkujeme 
panu Kopáčkovi za jejich podporu a vedení!

Co nás čeká v prosinci
Krabice od bot – ZŠ Trnka se opět stává sběr-
ným místem dárků pro děti z dětských domovů, 
azylových domů a podobných zařízení tohoto 
typu. Krabice je možné přinášet každý všední 
den od 8.30 do 16.00, a to do 4. prosince.
Vánoční divadlo – děti z prvního stupně připra-
vují divadelní představení, které v rámci gene-
rální zkoušky zahrají svým starším spolužákům 
a večer pak rodičům a prarodičům.
Kromě toho vyjedou naši žáci na program do 
kostela Pražského Jezulátka, do Národního mu-
zea, do hornického domku v Příbrami či do diva-
dla ABC. O zajímavé zážitky tedy nouze nebude.

Mgr. Markéta Svobodová

Základní škola Dobříš, Lidická 384 Projekt: Vodní elektrárna 
Štěchovice

Dne 8. listopadu 2022 se konala exkurze do vod-
ní elektrárny Štěchovice.
Žáci 5., 6. a 7. ročníku se v rámci mezipředměto-
vých vztahů seznámili s jízdním řádem, vesnice-
mi a městy na trase Dobříš–Štěchovice. Poznali 
vodní toky ve Štěchovicích – Kocábu a Vltavu. 
Při exkurzi ve vodní elektrárně jim pracovník 
elektrárny vyprávěl o historii, provozu, výrobě 
elektřiny, druzích elektráren. Pak jsme prošli 
provozem, seznámili jsme se s činností turbín, 
dvěma vodními plochami, které jsou do výroby 
elektřiny zapojeny dle potřeby. 
Cílem projektu bylo poznání typů a provozu 
elektráren oblastí Dobříš–Štěchovice.
Tento projekt vedl k pochopení pojmů elektric-
ká energie, vodní toky, výroba elektřiny, doprav-
ní obslužnost – jízdní řád.

Bc. Iva Švarcová a Mgr. Eva Burešová

Barevný týden
Týden 7.–11. listopadu byl na ZŠ Dobříš, Lidická 384 netradiční. Ptáte se proč? Očekávali jsme snad 
příjezd sv. Martina na bílém koni? Ne, nezůstali jsme jenom u bílé. Během týdne jsme vystřídali 
širokou paletu barev. Kde? Snad ve výtvarné výchově? Ne, ne. Provětrali jsme svoje šatníky a každý 
den se barevně sladili. Pondělí bylo červenorůžové, úterý se nám zazelenalo, středa se zahalila do 
černobíla, čtvrtek se rozsvítil žlutou a oranžovou barvou a pátek byl modrý, stejně jako nebe, které 
na nás vykouklo po rozpuštění ranní mlhy. Barevný týden přinesl příjemné zpestření a děti si ho 
báječně užily.

Mgr. Libuše Kabylová, DiS.



16 | DOBŘÍŠSKÉ LISTY

PŘIJĎ SI HRÁT I ODPOČINOUT DO KNIHOVNY! 
– úterý 6., 13. a 20. 12. 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 – 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 Fridri-
cha I., jehož syn ho posléze daroval Petrovi Veliké-
mu. Ze Zimního paláce byla komnata převezena 
do Kateřinského paláce v Carském Selu. Za druhé 
světové války nechal říšský komisař pro Ukrajinu 
komnatu rozebrat a odvézt do dnešního Kalinin-
gradu, od roku 1945 je však nezvěstná. Spisovatel 
Milan Zacha Kučera ale tvrdí: Jantarová komnata 
není mrtva! Přijďte si poslechnout, co o této záha-
dě ví. Vstupné 60 Kč; káva/čaj v ceně.

RUČPRČKY – úterý 13. 12. od 18.00
Základy háčkování, pletení, nové vzory a tech-
niky, originální výrobky, veselá nálada a neko-
nečně trpělivá pomoc lektorky Lenky Kšanové. 
Setkání jsou otevřená komukoli, bez předchozí 
domluvy; materiál a jehlice či háček s sebou! 
Pravidelně jednou měsíčně v úterý od 18.00 do 
19.30. Vstup volný.

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 mís-
tě. Cena 350 Kč. Pouze pro předem přihlášené!

KAREL JERIE – výstava do konce ledna 2023

Jako doprovod k vydání druhého dílu umělec-
kého komiksu Pověsti z Dobříšska u nás najdete 
výstavu prací jeho autora, renomovaného vý-
tvarníka Karla Jerie.

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.

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.knihovnadob-
ris.cz nebo na tel. čísle 777 299 044.

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

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!  
Platba je u nás možná pouze v hotovosti.

DÁRKOVÝ BALÍČEK MěK Dobříš
Za cenu ročního registračního poplatku 
(80/150/220 Kč) získáte (kromě průkazky) pro 
vaše blízké volný vstup na jednu z akcí knihov-
ny dle vlastního výběru a malý dáreček. Zdá 
se vám, že někdo z rodiny či přátel pořád sedí 
doma? Darujte mu průkazku do knihovny! 
Máme otevřeno šest dní v týdnu a je k nám mož-
né chodit bez koruny v kapse.

KULTURA A SPOLEČNOST

Knihovna: dílna, kroužek,  
přednáška i vínko
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, chcete-li 
podpořit vydání druhého dílu Pověstí z Dobříš-
ska, máte poslední možnost:

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 Davida, 
na sbírkový účet č. 123-
5866970297/0100 nebo jed-
noduše načtením tohoto QR 
kódu. Děkujeme!
 

V prosinci vám nabízíme spoustu krásných 
nových knih i několik zajímavých progra-
mů:

KNIHOMRNĚ – pondělí 5. 12. 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 s již 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: 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.
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Uzávěrka příspěvků do lednového vydání  
Dobříšských listů bude 15. prosince 2022.

Redakce DL: Ing. Denisa Havlíčková 
tel.: 731 619 667, e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz

KNIHOVNA 2022
Letošní rok byl pro nás ve znamení návratu do běžného režimu – knihovna nemusela svůj provoz 
omezit a čtenáři se do ní po dvou letech silně poznamenaných covidem začali houfně vracet. A za-
čali přibývat noví, takže k půlce listopadu máme registrováno 2 369 aktivních čtenářů, což je oproti 
předcovidovým časům nárůst více než o 100, oproti loňskému roku téměř o 350 osob. Lidé k nám 
chodí nejen pro knihy, časopisy, audioknihy a hry, ale také navštěvují mnoho našich programů. 
Náš projekt Knihomrně pro děti od 0 do 3 let je již přeplněn: evidujeme v něm přes 140 dětí, a proto 
budeme od ledna otvírat již devátou skupinu. Pro děti mladšího školního věku jsme otevřeli krou-
žek, který má sloužit jako prostor k setkávání českých a ukrajinských dětí. Teens k nám chodí ve 
vzrůstajícím počtu hrát „Magiky“ a letošní ročník BOoK conu byl jeden z nejvíce navštívených. Pro 
školní třídy z Dobříše i okolí lektorujeme besedy na nejrůznější témata – ke konci roku jich bude ko-
lem tří set. Pro dospělé čtenáře je z našich programů zatím nejatraktivnější cyklus přednášek „Malá 
dobříšská univerzita“; pro seniory jsme pro velký zájem museli zřídit již druhou pracovní skupinu 
Virtuální univerzity třetího věku.

KNIHOVNA 2023
Pro příští rok jsme si stanovili dvě priority: za prvé chceme v souladu s aktuálním celorepublikovým 
plánem knihoven nabídnout školám i veřejnosti nové programy k tématu mediálního vzdělávání. 
A za druhé hodláme dále usilovat o možnost získání tolik potřebného přednáškového sálu. Studie 
přístavby sálu s vlastním vchodem a zázemím je již hotova – budeme tedy doufat, že po neúspěšné 
snaze o dokončení projektu nové knihovny se nám podaří získat alespoň nový sál. Bez něj už bo-
hužel nejsme schopni uspokojit zájem škol ani veřejnosti. Je to problém, na který upozorňujeme 
již mnoho let a je také pochopitelný: Prostor knihovny docela dobře vyhovoval v roce 2000 čtyřem 
a půl stovkám čtenářů – dnes jich však máme víc než pětkrát tolik... Tak nám držte palce! Po pěti 
letech nás také čeká revize knižního fondu (povinná ze zákona), s čímž se pojí nutnost uzavření 
knihovny. Tuto uzavírku plánujeme na květen a budeme o ní včas informovat.

Milí čtenáři, přejeme vám adventní i vánoční čas 
plný zázraků v srdci i v životě. Budeme rádi, když 
ho alespoň část strávíte s námi. Knihovna má 
otevřeno do pátku 23. 12., znovu otvíráme po 
Novém roce.

KNIHOVNA O VÁNOCÍCH
sobota 24. 12. – neděle 1. 1. 2023 máme za-
vřeno

Budeme se na vás těšit v oddělení pro děti od 
pondělka 2. 1., v oddělení pro dospělé od úterka 
3. 1. a dále opět šest dní v týdnu.

Romana Nováková

Nadační fond Zdeňky Žádníkové 

pořádá ve spolupráci se zámkem Dobříš

Zrcadlový sál 
zámku Dobříš

RECITÁL
MUZIKÁLOVÝ

Roman
a Petra  
 

Vojtkovi

11. 12.
2022  

 17.00 

Na úvod zatančí děti z Aerobik studia Orel Dobříš. 

Večerem provází Zdeňka Žádníková.

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

Benefiční večer

SOLO Latin dance pro ženy
Divadelní spolek Kruh nově rozšiřuje svou činnost o tance pro 
ženy a přichází s tanečním projektem „Roztančíme město?“ 
„Roztančíme Dobříš!“.
Už 17. prosince (sobota) zveme dobříšské ženy do orlovny na 
workshop latinsko-amerických tanců, na první ochutnávku. Stráví-
me spolu 90 minut v rytmu tanců chacha, rumba, jive a samba. Není 
třeba obav, pokud jste dlouho nebo ještě nikdy netančila. Všechny tan-
ce si společně projdeme od základních kroků až k jednoduchým cho-
reografiím.
Od ledna do května se budeme scházet pravidelně a naplňovat náš cíl: in-
spirovat k tanci a radosti z něj ženy bez rozdílu věku, tanečních zkušeností/
nezkušeností, tvarů. 
Chceme rebelovat a nabourat doposud nepřekonaný stereotyp, že tanec 
je jen pro mladé. Naopak budeme podporovat dostupnost tance pro 
ženy všech generací a jejich setkávání.
Projekt „Roztančíme město?“ „Roztančíme Dobříš!“ je výzva pro všech-
ny! Zapojíme co nejvíce Dobříšanek, Dobříšanů a Dobříšat do nácviku 
jednotné choreografie, takzvaného flash mobu, a společně si ji zatančí-
me u příležitosti májových slavností. Podaří se nám společně roztancovat 
Dobříš? Ke spolupráci oslovíme dobříšské školy, spolky, kluby a organiza-
ce. Součástí projektu bude i natočení videoklipu… Ale víte co, o tom více 
až v lednu . Prozradíme jen, že se můžete těšit na milé překvapení!

Helena Langerová
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Kultura – prosinec 2022
Výstava: Broumovská skupina kostelů 
a Památky osiřelé (fotografie)
Dvě fotografické výstavy doplněné množstvím 
doprovodných textů. 
Výstavní sál KD Dobříš. Výstava potrvá do 
22. 12. 2022. Otevřeno po–čt 8.30–16 hod., 
pátek a sobota zavřeno, ne 14–16 hod. Vstup 
zdarma.

2. 12. Swing band Dobříš & Sarah Felidé  
– vánoční koncert
Vánoce se kvapem blíží, a proto si vás dovoluje-
me pozvat na již tradiční vánoční koncert, který 
se uskuteční v pátek 2. prosince. Přijďte si odpo-
činout u poslechu swingových klasik v podání 
Swing bandu Dobříš a zpěvačky Sarah Felidé. 
Koncert se uskuteční za podpory Fondu sportu, 
kultury a volného času města Dobříše.

Společenský sál KD, pátek 2. 12. 2022 od 
19.00 hod. Vstupné dobrovolné.

6. 12. Setkání se sv. Mikulášem a rozsvícení 
vánočního stromu
Po třech letech se konečně sejdeme opět na 
dobříšském náměstí, abychom spolu se sv. Miku-
lášem a jeho družinou přivítali advent a blížící se 
vánoční svátky. 

Program a účinkující:
16.00 – úvodní slovo 
Ivan Sutnar a Tomáš  
Kadlec (divadelní spo-
lek Kruh)
16.05 – Přípravný 
dětský sbor Rukavič-
ky ZUŠ Dobříš pod 
vedením Jany Malé – 
vánoční koledy
16.30 – 1. ZŠ – sbor 
pod vedením Renaty 
Jindrákové – vánoční 
koledy 

16.50 – Čert a anděl si hrají – účinkují členky 
spolku Veselá rodina (Denisa Havlíčková a spol.), 
čert a anděl do svého zábavného vystoupení za-
pojí děti i dospělé 
17.20 – Martin Zajíček se svojí kapelou Opti-
mik. Folkové písničky a vánoční podkrkonošské 
písně 
17.50 – Příchod sv. Mikuláše s družinou a mi-
kulášská dětská besídka – divadelní spolek 
Kruh Dobříš
18.30 – Zdravice starosty města a rozsvícení 
vánočního stromu

Podvečerem provází Ivan Sutnar a Tomáš Ka-
dlec. 
Nebudou chybět ani stánky s tradičním vánoč-
ním občerstvením, aby se zahřála nejen duše, 
ale i tělo. Těšíme se na vás!

Akci pořádá: KS Dobříš, divadelní spolek KRUH 
a město Dobříš. 
Partner akce: Dokas Dobříš, s. r. o.
Pátek 6. prosince 2022, Mírové náměstí Dob-
říš od 16.00 hodin.
Důležité upozornění!!!
Od 12.00 do 22.00 hod. bude náměstí uza-
vřeno pro autobusovou dopravu. Autobu-
sové zastávky budou přesunuty na hlavní 
komunikaci. 

9. 12. Snow Film Fest 2022
Každý rok od října do prosince do více než 
200 českých a slovenských měst přináší 
SNOW FILM FEST ty nejlepší filmy o zimních 
sportech z celého světa i z domácí produkce.

Pravidelně se můžete těšit na celovečerní pás-
mo špičkových filmů o extrémním lyžování, 
zimním lezení, snowboardingu, snow-kitingu 
a dalších zimních radovánkách.
SNOW FILM FEST je zimní brácha podobného 
festivalu Expediční kamery a společně jsou da-
leko největší akcí svého druhu u nás. Promítané 
filmy: Pro vrchol až na konec světa (CZ), Prozí-
ravost (IT), Ledový tanec na Godafossu (DE), 
Innsbruck. Powder. People. (NZ), Bez pádla (CA), 
Stoupání (FR), Jyrgalan (CZ) a Náruč severu (CZ).
Více o promítaných filmech na: https://snow-
filmfest.cz/filmy–2022/ 
Společenský sál KD, pátek 9. prosince 2022 
od 19.30 hod. Stolové a divadelní uspořá-
dání hlediště. Vstupné: děti, studenti (do 
26 let), senioři a ZTP 50 Kč; ostatní 100 Kč.
Vstupenky bude možné zakoupit až na místě 
při vstupu na promítání. Rezervace míst ne-
poskytujeme.

16. 12. Vánoční koncert na zámku Dobříš

Účinkují rozhlasoví symfonikové a sólisté 
Národního divadla v Praze Stanislava Jirků 
(alt) a Jiří Houdek (trubka).
V 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. Mysliveč-
ka a J. Strausse. Nebudou chybět ani tradiční 
vánoční koledy… Koncert doprovodí slovem 
a  veršem známá a oblíbená herečka, moderá-
torka a choreografka paní Dana Morávková. 
Scénář a režie večera: Ludvík Sklenář. Pořádá: 
Kulturní středisko Dobříš. Těšíme se na viděnou!
Zrcadlový sál, zámek Dobříš od 19.30 hod. 
Předprodej vstupenek byl zahájen 8. listo-
padu 2022 v Informačním středisku Dobříš. 
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. 
 

Připravujeme na leden 2023
5. 1. – 5. 2. ZUŠ Dobříš – výstava výtvarných 
prací žáků ZUŠ
6. 1. Milan Kundera: Jakub a jeho pán – diva-
delní představení
Podbrdské národní divadlo v režii Martina Zajíč-
ka uvede hru Jakub a jeho pán Milana Kundery. 
Melancholická komedie o úskalích lásky.
Společenský sál KD Dobříš, pátek 6. ledna 
2023 od 19.30 hod. Vstupné 150 Kč. Předpro-
dej vstupenek v trafice U Davida
13. 1. Radůza – Sólo – koncert
27. 1. Ventolin a 1flfsoap

POZOR, TIP NA NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÁREK 
Nevíte, čím byste udělali svému blízkému pod 
stromečkem radost? A nemohl by to třeba být 
kulturní zážitek? Tak tady jsou dva tipy: 

RADŮZA – SÓLO – 13. 1. 2023

Vstupenky na koncert této skvělé písničkář-
ky, autorky a harmonikářky si můžete za-
koupit v předprodeji od 5. 12. 2022 v Infor-
mačním středisku Dobříš. Vstupné: 400 Kč. 
Vstupenky nelze rezervovat!

Případně i z jiného hudebního soudku:
VENTOLIN + 1FLFSOAP – 27. 1. 2023
Koncert muzikanta, DJ, který si podle názvu léku 
pro astmatiky říká Ventolin a jehož produkci si 
ve vyprodaných klubech dokážou užít příslušní-
ci různých generací.
Temná strana elektra, dravost, melancholie, 
smyčky a syrový zvuk, to jsou 1flfsoap, jeden 
z nových objevů české elektronické scény.
Vstupenky si můžete zakoupit od 1. prosince 
na Goout.net.

VYPRODÁNO
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Přeji vám, abyste o těchto Vánocích – přes vše-
chen shon a spěch, přes všechny starosti a stres, 
přes všechno pozlátko a všechno vnější, co je 

s Vánocemi spojeno – uviděli nebeskou hvězdu 
a nechali se ozářit jejím světlem rozdávajícím 
pokoj, radost a naději. Přeji vám, abyste ji ne-
jenom zahlédli na pár okamžiků, aby vám ne-
jenom zablikala, ale aby vám opravdu naplno 
zazářila v celé své kráse a jasu. Přeji vám, aby vás 
záře nebeské hvězdy oslovila tak jako mudrce, 
kteří se za ní vydali. 
Jít za vánoční hvězdou znamená mít jasný 
a dobrý, velký a slavný cíl. Jít za Ježíšovou hvěz-
dou znamená jít za opravdovým štěstím v živo-
tě. Jít za betlémskou hvězdou není pohádka pro 
děti, není to fantazie, je to úkol a šance moud-
rých. 
Jen opravdu moudří totiž vědí, že skutečné štěs-
tí neznamená skončit u prostřeného stolu, ať je 
sebebohatší, nebo u hory dárků, ať jsou sebe-
krásnější, u plné peněženky, ať je sebenaditější, 
nebo u velkolepé kariéry, ať je sebeúspěšnější. 
Skutečně moudří vědí, že jít za opravdovým 
štěstím a naplněním v životě, znamená jít za 
betlémskou hvězdou. 

Vyjděte za vánoční hvězdou. A nechejte se jí do-
vést až k místu, kde se zastaví; protože tam se 
můžete setkat s betlémským dítětem. A setkání 
s ním vás promění. 
Přeji vám hluboký vánoční pokoj, jásavou vá-
noční radost a nevysychající vánoční naději, 
kterou dává betlémské dítě, Ježíš Kristus.

Michal Šourek, evangelický farář v Dobříši 

Dobříš: město rukavic
Dne 15. listopadu 2022 proběhlo v Muzeu Dobříš slavnostní 
zahájení výstavy k výročí 770 let od první písemné zmínky 
o městě Dobříš, která nese název – Dobříš: město rukavic. 

Rukavice se v Dobříši šily ve velkém už v 19. století, ve 20. století se z Dob-
říše ovšem stala opravdová mekka rukavičkářského průmyslu. Nejenže se 
ze zdejších rukavičkářských závodů rukavice vyvážely do celého světa, 
ale právě tady se určovaly trendy, vymýšlely barvy a materiály, vyráběly 
se módní, volnočasové, pracovní, sportovní nebo specializované rukavice. 
Výstava vás provede touto dobou a ukáže, že rukavičkářství není mrtvým 
oborem a stojí za to mu věnovat pozornost.
Pojďte si i vy při tomto slavném výročí připomenout historicky nejslavnější 
éru Dobříše, která městu přinesla přízvisko město rukavic. 

Těšíme se na vás, Muzeum Dobříš 

ZE ZÁMKU…
Máme radost, že se po loňských proticovidových opatřeních konečně 
setkáme s návštěvníky zámeckého vánočního trhu. Atmosféra bude krás-
ná, nádvoří vánočně vyzdobené a těšit se můžete na prodejní stánky se 
širokým sortimentem. Návštěvníci ochutnají pochutiny z colloredských 
ryb, oříšky, vína, kávu, různé druhy sladkostí a chystáme také ochutnáv-
ku z vepřových hodů – škvarky, jitrnice, guláš, klobásy a další, nakoupit si 
návštěvníci budou moci například keramické šperky, tašky, med a medo-
vé svíčky, vánoční ozdoby a dekorace, výrobky z levandule nebo šperky 
a jiné. Těšíme se na vaši návštěvu a srdečně vás zveme. 

Kateřina Doušová, Správa zámku Dobříš

VYJDĚTE ZA HVĚZDOU
Vánoční dny jsou proniknuty zvláštním jasem, kdy jihnou i mnohá jindy tvrdá a nepřístupná srdce, 
a tolik lidí touží udělat druhým radost. I docela první Vánoce v Betlémě, kdy se narodil Ježíš, Spasitel 
světa, byly proniknuty podivuhodným světlem. Pastýři i mudrci, první svědkové Ježíšova narození, 
viděli velikou hvězdu, slyšeli zpěv andělů a byli naplněni zvláštním pokojem, radostí a nadějí. Každé 
Vánoce jsou, chtějí a mají být připomenutím této radosti, pokoje a naděje. Každé Vánoce jsou připo-
menutím cesty za nebeskou hvězdou. 
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Pastorační centrum sv. Tomáše srdečně zve 
na několik adventních a vánočních akcí
3. 12. od 9 hod. se v pastoračním centru koná 
adventní duchovní obnova na téma „Jako 
v nebi, tak i na zemi“. Přijďme se v předvánoč-
ním shonu na chvíli zastavit a nadechnout se 
předvánoční atmosféry u kávy či čaje a tématu 
k zamyšlení.
11. 12. od 17 hod. v kostele Nejsvětější Trojice 
srdečně zveme na adventní koncert „Staročes-
ké roráty“ v podání Dobříšského chrámového 
sboru. Zazní adventní písně z Čech převážně 
z  16.  století (J. T. Turnovský, J. Handl-Gallus, 
J. Třaňovský, A. V. Michna a další). Řídí Mgr. Petra 
Šimková, varhanní doprovod MUDr. Jan Šimek. 
Vstupné dobrovolné. 
24. 12. od 14.30 hod. vás srdečně zveme na 
štědrodenní Zpívání u jesliček v dobříšském 
kostele, odkud si můžete přinést betlémské 
světlo i vánoční požehnání.
26. 12. od 16 hod. se již tradičně sejdeme u kos-
tela Nejsvětější Trojice, abychom se spolu se 
třemi králi společně poklonili Ježíškovi naroze-

nému v altánku pastoračního centra. Na místě 
všechny čeká zpěv koled a něco teplého na za-
hřátí.
28. 12. od 17 hod. Dobříšské večery hudby – 
Zveme na vánoční koncert do kostela Nejsvětěj-
ší Trojice. Na programu zazní Česká vánoční mše 
od Jakuba Jana Ryby, účinkuje pěvecký chrámo-
vý sbor Codex Temporis a hosté s varhanním 
doprovodem Ivany Kylarové a orchestrálním 
obsazením členů Příbramské fi lharmonie pod 
vedením Lukáše Marka. Vstup dobrovolný. Výtě-
žek bude určen na pomoc pro ukrajinské rodiny 
v Dobříši.
V prosinci a v lednu budou v pastoračním cen-
tru vystaveny dětské práce výtvarného kroužku 
Mira a Daniely na téma „Barvy adventu“. Výstavu 
je možné navštívit v pondělí a v pátek 9–12 hod., 
ve čtvrtek 9–12 a 13–17 hod. a také kdykoli po 
předchozí domluvě na pcstomas@volny.cz.

Za Pastorační centrum sv. Tomáše 
Veronika Tetuová

Celý život je adventem...

Advent je takovým zvláštním obdobím, pro-
dchnutým předvánoční atmosférou očekávání. 
Jako děti jsme asi nedočkavě čekali a očekávali, 
kolik dárků najdeme u vánočního stromu. Jako 
dospělí jsme pak asi očekávali spíš pohodu vá-
nočních dnů strávených s rodinou. Nenaplněná 
očekávání z takových Vánoc v rodinném kruhu 
nás možná přivedla k vágnějším představám, 
že prostě očekáváme... cosi... něco neurčitého, 
krásného, nového.
Advent chápeme především jako období oče-
kávání a přípravy na vánoční svátky. Ale... není 
to dokonce tak, že advent prostupuje celý náš 
život? A že vlastně celý život je takovým adven-
tem? Vždyť stále něco očekáváme: Těšíme se na 
první dny v první třídě, na novou střední či vy-
sokou školu, na novou práci, na rodinu... prostě 
na nějakou životní změnu či událost (dovolená? 
setkání s vzácným člověkem? ...).
Celý život je adventem, kdy vzhlížíme k něče-
mu krásnému a nečekanému, co nás vytrhne 
ze stereotypu a šedi všedního dne. Adventem 
očekávání, že se o „Vánocích“ zaradujeme ne tak 
z dárku, ale spíš z dárce, který na nás myslí a je 
tu pro nás.
Po celý život hledáme takového dárce, který je 
pro nás a dává nám „kus sebe sama“. Když jsme 
malými dětmi, vnímáme tohoto dárce jako 
mámu či tátu. Později jako nějakého dobrého ka-
maráda či přítele. Pak jako toho člověka, s kterým 
chodíme. Konečně je jím životní partner/partner-
ka. Ale ani takový člověk nedokáže naplnit naši 
adventní touhu po tak velkém daru, který naplní 
hlubiny našeho srdce. Protože toto srdce chce 
víc, než může dát lidská láska.
Advent směřuje k setkání... které překoná naše 
očekávání.

Takové setkání vám přeje P. Angelo

Vánoční bohoslužby
Sobota 24. 12. – ŠTĚDRÝ DEN
14.30 – setkání u jesliček s vánočním příběhem 
a koledami, Dobříš – kostel Nejsvětější Trojice
13.00–17.00 – kostel otevřený k tiché modlitbě
21.00 – půlnoční mše – Rosovice
22.30 – půlnoční mše – Svaté Pole
24.00 – půlnoční mše – Dobříš – kostel Nejsvě-
tější Trojice

Neděle 25. 12. – BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
9.00 – slavení eucharistie (mše) ke slavnosti 
Narození Krista, Dobříš – kostel Nejsvětější Trojice

Pondělí 26. 12. – SVÁTEK SV. RODINY
9.00 – slavení eucharistie (mše), Dobříš – kostel 
Nejsvětější Trojice
16.00 – živý betlém – Putování od kostela Nej-
světější Trojice k altánu pastorač. centra

Sobota 31. 12. – SILVESTR
16.00 – slavení eucharistie (mše), Dobříš – kos-
tel Nejsvětější Trojice

Neděle 1. 1. 2023 – Slavnost Matky Boží Panny
Marie
Bohoslužby jako v neděli

Pozvánka na vánoční koncerty
Příbramská fi lharmonie spolu s Vepřekovým smíšeným pěveckým sborem a sólisty 
srdečně zve v sobotu 17. prosince 2022 od 17.00 a od 19.30 na tradiční vánoční 
koncerty do Zrcadlového sálu dobříšského zámku.

Těšit se můžete nejen na Českou mši vánoční J. J. Ryby „Hej, mistře!“, ale také na Příjezd královny ze 
Sáby G. F. Händela a Suite pastorale E. Chabriera.
Hosty večera budou sólisté Kateřina Falcníková, Zuzana Horská, Peter Malý a Petr Sejpal. Koncerty 
řídí Veronika Kopecká a na varhany hraje Tereza Ježková.
Vstupné 250 Kč. Vstupenky lze zakoupit od 1. prosince 2022 v návštěvním centru dobříšského 
zámku. Platba možná pouze v hotovosti. Ivo Kylar

ROZHLEDNA STUDENÝ VRCH
Nový rok 2023 – Otevřeno bude v neděli 

1. 1.2023 od 10.00 do 16.00 hodin. 
Občerstvení je zajištěno.

Za vaši návštěvu předem děkujeme.

Sdružení za ekologický rozvoj krajiny, z. s., 
Velký Chlumec

www.rozhlednastudenyvrch.estranky.cz
Telefon: 606 436 893
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Jaké byly začátky tohoto jedinečného usku-
pení muzikantů s lidovými nástroji, jak fun-
gují a hrají během roku a jaká je budoucnost 
Dobříšského pokleslého orchestru lidových 
nástrojů prozradil v krátkém rozhovoru 
Ing. Petr Jandura, který soubor od jeho zalo-
žení vede.

Naše uskupení vzniklo zcela živelně v roce 2008, 
kdy se malá skupinka lidí scházela ve vetešnic-
kém krámku Honzy Hájka a vedle „důležitých“ 
rozhovorů o všem možném, jsme si sem tam 
taky zazpívali. Později někteří přinesli i nástroje, 
a tak se naše setkání postupně proměnila v ja-
kési muzikantské večírky. Hráli a zpívali jsem 
především lidové a národní písně, samozřejmě 
s  hudebními úpravami odpovídajícími našim 
dovednostem. Hráli jsme ve složení dvoje hous-
le, kytara, harmonika a nezbytný soudek ob-
starávající basovou linku. Později se k nám pak 
přidali i další muzikanti.

Jak se tedy stalo, že jste začali vystupovat 
veřejně? 

Jednoho dne jsme byli osloveni, abychom přišli 
zahrát na vernisáž výstavy, byl to tuším Salon 
dobříšských výtvarníků, a tak začalo naše veřej-
né vystupování. Byly to především místní trhy, 
ale i další akce ve městě, vyjížděli jsme i mimo 
město do seniorských domů, byli jsme oslove-
ni i Agrární komorou ČR, a tak jsme se objevili 
i na budějovické Zemi živitelce i na Zemědělské 
výstavě v Lysé nad Labem. V rámci partnerství 
s francouzským městem Tonnere jsme byli i sou-
částí výpravy do Francie, kterou organizovalo 
město.

V jaké sestavě tedy hrajete dnes?
V současné době máme osm členů (doplním 
ještě konkrétní jména a hudební nástroje), 
scházíme se jednou týdně a vystupujeme cca 
patnáctkrát ročně, ale byly i roky, kdy jsme ab-
solvovali 35 vystoupení.

Během roku od vás slyšíme hlavně české li-
dové písně na trzích, slavnostech a jiných 
veřejných akcí. Nyní ale přichází čas Vánoc 
a s ním i vánoční písně, koledy a vaše tradiční 

vystoupení na Štědrý den pod dobříšským 
vánočním stromem. Jak vlastně vznikla tato 
tradice?
Našim vystupováním na Štědrý den pod vánoč-
ním stromem na dobříšském náměstí předchá-
zelo v roce 2010 přání našich přátel z Rybníků, 
zda bychom tam na Štědrý den nepřišli ke 
kapličce zahrát. Vyjeli jsme tam, a tak se zrodil 
nápad, proč bychom neměli podobnou tradici 
zavést i doma. Počínaje rokem 2011 se tak vždy 
scházíme na dobříšském náměstí s přáteli a pří-
znivci na štědrodenním dopoledním zastavení 
s koledami a vánočními písněmi, stala se z toho 
taková milá tradice a považuji to za skutečné, 
důstojné a přátelské zastavení, které po předvá-
nočním shonu navodí atmosféru, jakou si Váno-
ce zasluhují.

Máte Vy sám oblíbenou nějakou vánoční pí-
seň nebo koledu? 
Na štědrodenní zastavení zařazujeme asi pat-
náct nejznámějších koled a vánočních písní. 
Mně osobně nejbližší je lidová Přišli jsme k vám 
na koledu – její příjemná melodie a především 
text navodí takový přátelský, ale nevtíravý kon-
takt s posluchači. Samozřejmě mám rád i písně 
umělé, především Tichou noc a Bílé Vánoce.

Bez vašeho muzikantského umění by mnoho 
akcí, a nejvíce právě těch vánočních, nemě-
lo to pravé kouzlo... Jak vidíte budoucnost 
vašeho souboru? Hodláte si vychovat své 
nástupce? 
Budoucnost našeho spolku nevidím nijak růžo-
vě – průměrný věk našich členů je kolem 70 let. 
Navštěvuji často vystoupení žáků místní Základ-
ní umělecké školy Dobříš, vidím tam celou řadu 
šikovných budoucích muzikantů, ale jejich smě-
řování míří asi jinam – buď k náročnějším hu-
debním oblastem, nebo k moderním žánrům. 
Jak některé z nich přitáhnout k lidové hudbě, 
popřípadě k folkloru považuji tady, kde folklor 
nemá žádnou tradici, za velice obtížné. Nicmé-
ně bych uvítal, kdyby například právě při příle-
žitosti Vánoc mezi nás zavítali mladí a podpořili 
naše snažení. Dveře mají u nás stále otevřené.

Když po celý rok přinášíte prostřednictvím 
lidové hudby radost vy nám, je něco, čím mů-
žeme my návštěvníci akcí a vašich vystoupe-
ní, právě teď v období Vánoc, potěšit vás? 
Přijďte… Zazpívejte si s námi, přiveďte děti, klid-
ně tančete a radujte se s námi. A když nám do 
našeho futrálu hodíte nějakou tu korunku, bu-
deme rádi. 

Zpracovala DH

Dobříšský pokleslý orchestr nám hraje pro radost 
už 15 let. Své štědrodenní vystoupení pod vánočním 
stromem v Dobříši nevynechají ani letos
Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů vznikl zcela spontánně z přátelských 
muzikantských večírků. Jeho vystoupení nám zpříjemňují regionální trhy, veřejná se-
tkání, obecní slavnosti a v neposlední řadě adventní období a samotný Štědrý den. 

Dobříšský pokleslý orchestr 
lidových nástrojů

s podporou města Dobříš 

vás zve na tradiční

sobota 24. 12. 2022
Mírové náměstí, Dobříš – 10.30 hod. 

Štědrodenní 
dopolední zastavení 

s koledami a vánočními písněmi
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Adventní čas v Aerobik 
studiu Orel Dobříš
Poslední měsíc v roce je u nás stále plný sportu 
a  trénování nových závodních sestav na nad-
cházející jarní sezónu. 
Děti už se těší na mikulášskou nadílku, kterou 
máme připravenou pro každého malého cvi-
čence.
Naše dva sportovní týmy vystoupí na benefič-
ním večeru Nadačního fondu Zdeňky Žádníko-
vé, a to již 11. prosince 2022 na zámku Dobříš. 
Jsme potěšeni pozváním a jsme rádi, že děti 
předvedou, co se u nás naučily.
V týdnu od 12. prosince chystáme pro rodiče 
z dětských i závodních kurzů tradiční týden ote-
vřených dveří. Zveme i rodinné příslušníky, aby 
se přišli podívat a poznali, jak se v jednotlivých 
kurzech cvičí a jak to dětem jde.
Všem naši příznivcům, fanouškům i všem ostat-
ním chceme popřát klidné a krásné Vánoce plné 
vánoční pohody a hlavně zdraví. Děkujeme za 
vaši přízeň. Jsme rádi, že si k nám od září našlo 
cestu tolik dětí a těšíme se na všechny opět po 
vánočních prázdninách v plné síle v roce 2023.
Aktuální informace o provozu studia naleznete 
na internetových stránkách www.aerobikdob-
ris.cz a na oficiálním facebooku a instagramu.

Reprezentace města v gymnastice
Během září proběhly nábory do dětských kurzů 
gymnastiky pro radost a parkouru.
Prvním závodem po prázdninách byl 24. září 
Team CUP v Říčanech u Prahy, kde závodila dvě 
družstva (7. a 8. místo). Část dívek (8) se navrá-
tilo do Říčan i v neděli 25. září, kdy probíhal zá-
vod Říčanské hvězdičky – závod jednotlivkyň 
ve sportovní gymnastice podle mezinárodních 
pravidel na kladině a v prostných. Výsledky na-
jdete na stránkách gymfed.cz.
9. října se 3 dívky z přípravky (2016 a mladší) 
zúčastnily prvního závodu ve své gymnastické 
kariéře. Jeli jsme na zkoušku, jak děvčata budou 
reagovat na cizí prostředí, jak si budou pama-
tovat sestavy. Dívky zvládly všechny disciplíny 
(skok z místa, prostná a lavičku) na výbornou. 
A přivezly si první medaile 1. Elenka Sedláková, 
3. Natálka Tomanová, 5. Viktorka Svobodová.
26. října jsme uspořádali dvouhodinové mini 
soustředění pro závodní složky a přípravky 
v Dobřichovicích na jámě. Pilně jsme se připra-
vovali na listopadové závody. 
5. listopadu vystupovaly nejstarší dívky na 
festivalu pohybových skladeb v Praze na hud-
bu skupiny Queen k 30. výročí České asociace 
sportu pro všechny. I když přehlídka byla nesou-
těžní, obdrželi jsme diplom za nejlepší estetický 
dojem, což nás všechny moc potěšilo.
13. listopadu se konal v Dobřichovicích třinác-
tý ročník Poberounského dvojboje (přeskok 
a  prostná). Děvčátka z mladší přípravky vyje-

la na zkušenou a i tady zabojovala. 3. Viktorka 
Svobodová, 10. Matylda Turpin, 18. Barunka 
Lišková 23. Natálka Tomanová. V dalších kate-
goriích 3.  Scarlett Gallego Slezáková. 6. Marie 
Carbochová. 5. Terka Guttenbergová, 6. Helča 
Sochorová, 12. Eliška Vaňugová. 2. Sofie Laštov-
ková, 3. Veronika Kropáčková, 6. Markéta Bau-
disová. 4. Barbora Hrdličková, 7. Karolína Plasová, 
9. Sabina Mandová, 13. Hana Hošková. A jak jsme 
dopadli v soutěži družstev? Kategorie II – bron-
zová medaile, kategorie III – bronzová medaile, 
kategorie IV – stříbrná medaile. 
1. října zacinkaly medaile na krku parkuristkám, 
stříbrné Elišce Vaňugové a bronzové Maruš-
ce Carbochové v 3. ročníku Pražském poháru 
v parkouru. Obě dívky se i 5. listopadu zúčastnily 
i třetího mistrovství ČR v parkouru v Brně. V dis-
ciplíně speedrun – běh přes překážky na čas, 
obsadila Eliška 6. místo, kdy 70metrovou dráhu 
překonala v čase 18:53, Maruška získala 8. místo 
s časem 21:42. Jitka Holcová

Mikulášská zábava pro děti
V sobotu 3. prosince od 15.00 pořádá naše 
jednota mikulášskou zábavu pro děti. Zveme 
všechny malé i velké do dobříšské sokolovny, 
aby si s námi přišli zatancovat, zasoutěžit a užít 
si adventní atmosféru.
Všem přejeme klidné prožití adventu a svátků 
vánočních. Těšíme se na setkávání se všemi na-
šimi příznivci v novém roce ať už ve cvičebních 
hodinách, nebo na nejrůznějších akcích.

Za T. J. Sokol Dobříš Gita Otavová

Jaký byl rok 2022 na tenisových kurtech V Lipkách? 
Tenisový rok 2022 začal jako tradičně přípravou tenisových dvorců pro letní sezónu a následnými 
soutěžemi družstev. Ty i letos byly pro náš klub velmi úspěšné. Stejně jako v loňském roce dosáhl 
nejlepších výsledků tým dorostenců, který se umístil na 2. místě ve Středočeském kraji, a bohužel na 
horší skóre nepostoupil na mistrovství České republiky družstev. 
V prázdninových měsících probíhala jako každoročně tenisová soustředění pro děti a celostátní 
turnaje různých kategorií. Největší akcí, kterou náš klub tento rok pořádal, bylo mistrovství České 
republiky starších žákyň, které jsme měli možnost pořádat již po několikáté. 

Výborných tenisových výsledků dosahovali naši hráči a hráčky na celostátních turnajích jednotlivců 
nejen na domácí půdě, ale i po celé České republice. Nejlepším hráčem se díky svým úspěchům stal 
Tomáš Krejčí, který se již v květnu výhrou na oblastních přeborech kvalifikoval na mistrovství České 
republiky starších žáků, kde se ve dvouhře i čtyřhře umístil na krásném třetím místě. Současně se 
v letošním roce konala Olympiáda dětí a mládeže v Olomouci, kde se Tomáš stal olympijským vítě-
zem ve čtyřhře. Tomáš dosahoval skvělých výsledků nejen u nás, ale i v zahraničí. S reprezentačním 
týmem chlapců do 14 let se umístili na krásném 4. místě. Mezi další hráče, kteří celé léto přiváželi 
z  turnajů medaile a poháry, patří Max Trojan, Filip Šantora, Dominik Romba, Daniela Michálková, 
Sofie Audy, Helena Petáková, Bedřich Břicháček a další. Všichni hráči budou vyhlášeni a odměněni 
na slavnostním tenisovém večeru konaném 16. prosince v Kulturním domě v Dobříši. 
Veliké díky patří partnerům našeho klubu, bez kterých by fungování klubu bylo velice složité. Dále 
pak trenérům, hráčům, rodičům a dalším, kteří náš klub po celý rok podporují. 
Přejeme vám krásné Vánoce a do nového roku přejeme jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spoustu 
vyhraných tenisových i životních zápasů. 

Tým TenisCentra Dobříš
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dodal za HC Dobříš Štěpán Souček, který zá-
roveň představil rozpis pravidelných hokejo-
vý tréninků a bruslení s trenérem.

TRÉNINKY HC DOBŘÍŠ
 listopad–prosinec 2022

• pondělí: 17.00–18.00 hod. (hokejový trénink)
• úterý: 15.00–16.00 hod. 
 (školy + bruslení s trenérem)
• středa: 17.00–18.00 hod. (hokejový trénink)
• čtvrtek: 17.00–18.00 hod. 
 (bruslení s trenérem)
• pátek: 17.00–18.00 hod. (hokejový trénink)
• neděle: 17.00–18.00 hod. 
 (bruslení s trenérem)

Další aktuální informace z HC Dobříš můžete 
sledovat na webových stránkách a sociálních 
sítích klubu:
• web: www.hcdobris.cz
• FB: HC Dobříš
• IG: @hc_dobris

Informace k provozu zimního stadionu 
v Dobříši

Dobříšský zimní stadion je otevřen od soboty 
12. listopadu od 8.00 hod. Bruslení pro veřejnost 
probíhá vždy ve středu a o víkendech. Ledová 
plocha je ostatní dny z větší části rezervována 
pro školy a tréninky HC Dobříš, ale stále jsou 
zde vyhrazeny časy, které si mohou rezervovat 
jednotlivci, skupiny nebo další sportovní spolky 
a organizace. 

Orientační časy veřejného bruslení
• středa: 14.00–16.00 hod.
• sobota: 10.00–12.00 hod.  a 13.00–15.00 hod.
• neděle: 11.00–13.00 hod. a 14.00–16.00 hod.

Předtím než se vydáte na veřejné bruslení, je 
dobré si vždy ověřit, že se nic nezměnilo. Ak-
tuální informace, volné hodiny i časy veřejného 
bruslení jsou vždy vidět v rezervačním systé-
mu. Případné změny v provozu zimního sta-
dionu budou oznamovány také přes webové 
stránky nebo facebookový profil města. Dopo-
ručujeme tedy tyto zmíněné informační kanály 
sledovat. 

Rezervační systém zimního stadionu
Obsazenost ledové plochy zimního stadionu 
zjistíte jednoduše přes rezervační systém spor-
tovišť města Dobříše. Zde si můžete v případě 
zájmu vybrat volný termín a jednoduše si plo-
chu zarezervovat. 
„Prosíme, sledujte rezervační systém pro případ-
né změny, nebo volejte na telefon 606 624 022,“ 
dodává správce zimního stadionu.
• https://sportovistemestadobris.isportsystem.cz

Ceník bruslení pro veřejnost
• děti: 50 Kč
• dospělí: 70 Kč
• rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti): 200 Kč
• pronájem ledové plochy od 2 500 do 3 200 Kč 

za 1 hod. 

Nečekejte, až zamrzne Papež. 
Přijďte si zabruslit hned!

Zimní stadion v Dobříši o uplynulém víken-
du opět otevřel své brány veřejnosti, a za-
hájil tak provoz zimní sezóny. První bruslaři si 
užili perfektně připravenou ledovou plochu za 
krásného slunného počasí. Pravidelné tréninky 
zahájil také dobříšský hokejový klub. Využívat 
ledovou plochu stadionu mohou nyní školy, 
sportovní organizace i jednotlivci. 
Město Dobříš zprovoznilo zimní stadion po jeho 
pětiletém uzavření v roce 2015 a od té doby 
do něj každoročně investuje nemalé finanční 
prostředky na jeho postupnou opravu a mo-
dernizaci. V roce 2020 prošel zimní stadion bez 
zastřešení větší rekonstrukcí, v rámci které byla 
instalována nová chladicí technologie a došlo 
k opravě hrací plochy s osvětlením. V letoš-
ním roce byla částečně opravena střecha, na 
úpravu ledové plochy byla zakoupena nová 
rolba a před zahájením zimní sezóny se po-
dařila dokončit i větší rekonstrukce interiéru. 
„Zimním sportem číslo jedna v našem městě se 

především díky obřímu úsilí obnoveného Hokejo-
vého klubu Dobříš stalo bruslení a hokej. Vedení 
města na začátku roku 2022 slíbilo investovat do 
opravy zázemí zimního stadionu a tento slib do-
drželo. Bruslaři a hokejisti tak mají od letošního 
roku k dispozici zcela zrekonstruované a vybavené 
šatny a další vnitřní prostory,“ upřesnil k letošní 
rekonstrukci zimního stadionu místostaros-
ta Tomáš Vokurka.

V letošním roce tak mohla být zimní sezóna 
zahájena opravdu v rekordním čase.  Pokud 
budou klimatické podmínky příznivé a počasí 
bude hokejistům a dalším bruslařům přát i na-
dále, bude se v Dobříši moci bruslit až do března 
2023. 
„Máme velkou radost, že nám sezóna 2022–2023 
na zimním stadionu začala tak brzy. Zrekon-
struované prostory jsou skvělou novinkou. Pro 
naše malé i velké hokejisty teď bude převlékání 
před tréninky i po nich mnohem komfortnější,"  

Bruslařská sezóna v Dobříši je zahájena! Přijďte se sklouznout
Obyvatelé Dobříše i široká veřejnost z okolí můžou od soboty 12. listopadu opět plně 
využívat zimní stadion k oblíbenému bruslení a hokejovým tréninkům. Díky nové 
chladicí technologii byla bruslařská sezóna v letošním roce zahájena v rekordním 
čase!



24 | DOBŘÍŠSKÉ LISTY SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST

Klub seniorů
Dne 22. října 2022 jsme navštívili výstavu 
v České národní bance pod názvem „Histo-
rie měny, lidé a peníze“. Výstava s výbornou 
průvodkyní byla pro nás velice zajímavá 
a poučná. Udivily a překvapily bankovní tre-
zory, hlavně rozlohou. Nejsilnějším zážitkem 
bylo vidět zlatý základ naší měny, českou 
korunu opravdu ve zlatě. Je nádherná! Vřele 
doporučujeme všem.

Klub seniorů Dobříš zve všechny své 
členy na vánoční posezení, 
které se koná ve středu 14. 12. 2022 v kultur-
ním domě od 13.30 hod. Kromě zábavného 
programu a dobré pohody na každého čeká 
i dárek pro radost. 
Srdečně zveme a těšíme se na vás!

Výbor klubu

Lampionový průvod: Cesta pohádkovým lesem
V sobotu 5. listopadu se konal tradiční lampio-
nový průvod v zámeckých zahradách anglické-
ho a francouzského parku na Dobříši. Očekávala 
se velká účast dětí s rodiči, proto organizátorům 
dělala vrásky předpověď počasí, která se vý-
razně změnila od teplého a slunečného počasí 
předchozího týdne. Naštěstí v sobotu nepršelo 
a teploty se držely kolem 10 °C. Od dopoledních 
hodin se zdobila brána i všechna stanoviště. 
Po obědě přicházeli dobrovolníci v mas-
kách a  začalo se připravovat i nádvoří zámku. 
Po 15. hodině se otevřela brána parku a rodiče 
s dětmi mohli vykročit na příjemnou procházku 
plnou stanovišť s pohádkovými bytostmi. Děti 
potkaly vodníky i duchy, čarodějnice i ježibaby, 
piráty i čerty, víly i princezny, Sněhurku, Rumcaj-
se s Mankou, Karkulku bez vlka i Mrazíka nebo 
Mrakomora. Na některých zastaveních děti pl-
nily nenáročné úkoly; někde dostávaly dobro-
ty, jinde suvenýry. Na některém ze stanovišť se 
mohly setkat s drakem nebo s živými zvířaty – 
sáhnout si na rybu nebo se svézt na koni.
Na konci cesty pohádkovým lesem vítal děti král 
s královnou a každý dostal pěkný malý dáreček. 
Pak je už čekala jen cesta krásně osvětleným 
francouzským parkem na nádvoří dobříšského 
zámku. Tam bylo pro ně připravené další pře-
kvapení v podobě stánků s občerstvením, ale 
také zajímavými, většinou přírodními produkty. 
Své výrobky nabízeli klienti z chráněné dílny 
nebo drobní živnostníci z Dobříše a blízkého 
okolí. Celá akce se moc povedla. Přišlo i více lidí 
než v předešlých ročnících. Odhad byl kolem 
dvou a půl tisíce lidí, což předčilo očekávání 
organizátorů. Bohužel do parku není možné 

pustit velké množství návštěvníků najednou, 
a proto museli někteří návštěvníci čekat, než si 
mohli vychutnat pohádkovou trasu. Vše se vy-
dařilo – příjemné podzimní počasí, ale hlavně ... 
na všechny se nakonec dostalo, a tak se budeme 
těšit zase za rok.
Rodinné centrum Dobříšek, které bylo pořada-
telem této akce, by rádo touto cestou poděko-
valo hlavně dobrovolníkům, sponzorům, městu 
Dobříš a prostě VŠEM, kteří nás podporovali, 
pomáhali s přípravou, nápady nebo přispěli či 
poskytli dárky a suvenýry pro děti. Je pro nás 
odměnou vidět rozzářené dětské oči a spokoje-
nost rodičů.

V prosinci RC Dobříšek plánuje: 
• 4. 12. Mikuláš v Dobříšku
• 10. 12. Vánoční tvoření – ozdoby na strome-

ček (workshop)

Za celý tým RC Dobříšek přeji všem pohodové 
prožití vánočních svátků.

Mgr. Lenka Novotná – koordinátor RC Dobříšek

BETLÉMSKÉ SVĚTLO DOBŘÍŠ
23. 12. 2022

Výdejní místa 15.00–17.00
– Atltánek u Pastoračního centra  

sv. Tomáše
– Vánoční stromeček na náměstí
– Kostel Nejsvětější Trojice

Rozsvícená Dobříš 15.00–18.00
 1. Hostomická
 2. Partyzána Svobody
 3. Nad Papežem
 4. Na Ligruse
 5. Rukavičkářská
 6. Lidická
 7. u městské knihovny
 8. Rosovická
 9. Polní
 10. Na Kole
 11. náměstí Komenského
 12. parkoviště Mládeže
 13. Havlíčkova
 14. Modřínová
 15. u kulturního domu
 16. Plk. B. Petroviče
 17. Loukotova
 18. před ZŠ Trnka
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MAS Brdy–Vltava začala pomáhat 25. února, kdy 
uspořádala první humanitární sbírku, která pu-
tovala na hranice se Slovenskem. Následovala 
organizace společného postupu dalších organi-
zací a dobrovolníků, jež vytvořila koridor huma-
nitární pomoci na Ukrajinu. 
Poté se dobříšské komunitní centrum stalo 
místem setkávání nové ukrajinské komunity 
a střediskem mnoha aktivit. Kurzy češtiny pro 
děti i dospělé, volnočasové aktivity, kroužky pro 
děti, společná promítání i relaxační odpoledne, 
při kterých se setkávají české a ukrajinské děti.
Podle Markéty Dvořákové je největší komplika-
cí při poskytování pomoci obtížné plánování. 
„Abychom mohli pomoc kontinuálně udržet co 
nejdéle, musíme shánět externí finanční prostřed-
ky, projekty jsou většinou krátkodobé na několik 
měsíců. Přesto jsme připraveni pomáhat, dokud 
to bude potřeba i za pomoci dobrovolníků, kterým 
tímto velmi děkuji.“ 
MAS Brdy–Vltava průběžně mapuje potřeby 
ukrajinských uprchlíků. S ochlazujícím počasím 
se ukázalo, že nedostatkem jsou kvalitní při-
krývky, další lůžkoviny a vedle nich také kuchyň-
ské vybavení. Za finanční podpory Mezinárodní 
organizace pro migraci (IOM) tak rozšířili svou 
pomoc o nákup a distribuci přikrývek, polštářů, 
povlečení a prostěradel i energeticky úsporných 
kuchyňských spotřebičů a nádobí. 
„Myslím, že jsou za pomoc rádi. Někdy nás objíma-
jí a pláčou. Tolik vděčnosti jsem dlouho nezažila, 
i když obdobnou podporu poskytujeme i místním 
obyvatelům v nouzi,“ odpovídá Markéta Dvořá-
ková na otázku, jak ukrajinští uprchlíci reagují 
na nabízenou pomoc. 

Mezi ně patří Natali z Ukrajiny. Od doby, kdy 
opustila válečnou zónu a přišla do dobříšského 
regionu, byla v každodenním kontaktu s  pra-
covníky komunitního centra, kteří pomáhali 
se složitými sociálními situacemi a poskytovali 
materiální i psychickou pomoc. Stala se tak ne-
oficiální představitelkou místních ukrajinských 
uprchlíků a zanedlouho byla pozvána, aby 
začala v komunitním centru přímo i pracovat. 
K integraci lidí z Ukrajiny podle Markéty Dvořá-
kové nejvíce přispívá, že je místní komunita při-
jala mezi sebe, poskytla jim bydlení a podporu. 
Podpora v Dobříši prý funguje na rodinné bázi, 
jelikož uprchlíky přijaly konkrétní rodiny, které 
je nadále podporují. „Samozřejmě si společně 
s lidmi z Ukrajiny přejeme, aby konflikt konečně 
skončil a oni se tak mohli vrátit zpátky domů, a ti, 
kdo si bude přát zůstat, aby mohli rozvinout svůj 
potenciál ve prospěch svůj i naší komunity,“ říká 
Markéta Dvořáková.

Filip Stowasser – IOM Czechia 
(redakčně zkráceno)

Dobro z Dobříše – Místo, kde se potkává česká 
a ukrajinská komunita
Od začátku ruské invaze na Ukrajinu do našeho regionu přišlo na tisíc lidí. Přišli 
s málem, nezřídkakdy i bez ničeho. Komunita Dobříše však ukazuje, že dokáže 
nabídnout pomocnou ruku a v pomoci vytrvat. 

Přijdete na svařák?  
Milí přátelé, blíží se konec roku a s ním spojené 
poděkování a přání pro vás všechny, kteří jste 
našimi sousedy, přáteli a podporovateli. Dětský 
domov Korkyně díky vám v Dobříši úspěšně 
provozuje své služby: dětský domov, podporu 
pěstounských rodin a sociální služby.

Po dvou letech covidové pauzy se s vámi může-
me opět potkat na vánočním jarmarku u Bedři-
cha. V sobotu 17. prosince od 9.00 vám nabíd-
neme jmelí a dekorační výrobky z květinářství 
Letizia, sladkosti z Dorty D, výbornou kávu, sva-
řák, horké jablíčko, klobásky a další dobroty. 
Veškerý zisk z prodeje bude věnován na odleh-
čovací dny a pobyty pro děti z pěstounských 
rodin, o které se staráme. Každý pěstoun má to-
tiž nárok na takzvané odlehčení, kdy může své 
dítě v pěstounské péči někomu svěřit na den či 
víkend. Pro pěstouny mají takové pobyty jasný 
benefit – odpočinek od každodenní, často ná-
ročné péče, čas pro sebe. 
Těšíme se na setkání s vámi, přejeme vám klidný 
adventní čas a požehnané Vánoce. 

Za Dětský domov Korkyně 
Mgr. Tereza Jandová

Chodící dřevo z Dobříše: 
Loutková zahrada
Programy:
5. 12. – Loutková mikulášská (300 Kč)
24. 12. – Vánoční loutkové zvonění (zdarma)

Celoročně (na objednání individuálně)
– Výroba sestavovaných loutek (900 Kč / 4 hod.)
– Vyřezávání (300 Kč / 1 hod.)
– Narozeninové oslavy loutkové divadelní
– Interaktivní divadelní herna

Každé pondělí divadelní kroužek a loutkářství 
pro všechny generace (200 Kč / 2 hod.)
Každé úterý od 9.30 hod. – Mimi lidi (150 Kč)
A další na FB Chodící Dřevo

Eva Hodinková



26 | DOBŘÍŠSKÉ LISTY SOCIÁLNÍ A PEČOVATELSKÁ ČINNOST

Z analýzy, která pro-
běhla v rámci podání 
žádosti o dotaci, vy-
plynulo, že podob-
ná sociální služba 
se v  blízkém okolí 
Dobříše nevyskytuje 
a pro cílovou skupinu 
je potřebná. Díky za-
vedení nové sociální 
služby nebudou nyní 

osoby se sníženou soběstačností a jejich pečují-
cí dojíždět do vzdálených míst a uleví se jim tak 
časově, finančně i organizačně.

Jak bude denní stacionář Kratochvíle fungo-
vat, upřesňuje nová ředitelka Pečovatelské 
služby města Dobříše paní Bc. Dagmar Má-
šová: „Služba denního stacionáře v Dobříši bude 
zaměřena na cílovou skupinu osob od 26 let (horní 
věková hranice není stanovena). Jedná se o osoby 
se sníženou soběstačností v základních životních 
schopnostech a dovednostech z důvodu věku, 
zdravotního postižení či chronického onemocně-
ní neinfekčního charakteru, včetně neurodege-
nerativních poruch, vaskulárních onemocnění či 
Alzheimerovy nemoci. Provozní doba stacionáře 
je od 7.00 do 15.30 hod., po domluvě je možnost 
prodloužené provozní doby. Maximální okamžitá 
kapacita je 6 osob.“

Úhrada za poskytování základních sociálních 
služeb a úkonů bude stanovena na 135 Kč 
za půldenní aktivizaci a dále se bude hradit 
spotřebovaný čas za skutečné využití úkonu 
podle míry soběstačnosti uživatele. Uvedené 
ceny jsou bez stravy. Obědy lze doobjednat 
v rámci provozu.
Ve stacionáři budou poskytovány tyto zá-
kladní služby: 
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu

• poskytnutí stravy
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zá-

jmů a při obstarávání osobních záležitostí

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

tivizačního programu, kondiční cvičení, tré-
nování paměti v dopoledních i odpoledních 
blocích

„Klienti mají možnost na úhradu služby použít 
příspěvek na péči. O tento příspěvek je nutné žá-
dat na úřadu práce a dle potřebné míry pomoci 
v běžných denních činnostech je přidělena ade-
kvátní výše příspěvku (od prvního stupně: 880 Kč, 
4 400 Kč, 12 800 Kč, 19 200 Kč dle míry snížené so-
běstačnosti),“ dodává ředitelka Pečovatelské 
služby města Dobříše. 
Denní stacionář Kratochvíle v Dobříši bude 
primárně sloužit občanům z ORP Dobříš, kte-
ří budou mít před klienty ze vzdálenějších 
lokalit přednost, ale i klienti z dalších míst 
budou mít možnost služeb stacionáře využít, 
budou-li spadat do cílové skupiny a budou-li 
ve stacionáři volná místa. 

„Pečovatelská služba města Dobříše má v plá-
nu v  rámci denního stacionáře nabízet v novém 
hlavním prostoru sociálně terapeutické a aktivi-
zační činnosti. V dopoledním i odpoledním bloku 
budeme s klienty realizovat výchovné, vzdělávací 
a  aktivizační činnosti, sociální terapeutické čin-
nosti, trénování paměti. V rámci upevnění návyku, 
tréninku a nácviku všech těchto aktivit se budou 
využívat různé aktivizační pomůcky, výtvarné čin-
nosti, ruční práce a různé další kreativní aktivity, 
společné pečení a vaření, čtení, trénink paměti, 
muzikoterapie, společné zpívání, pohybová tera-

pie, ale i promítání filmů. Rádi do práce s klienty 
zapojíme i dobrovolníky. Ráda bych po ukončení 
provozu stacionáře otevřela a zpřístupnila pro-
story dalším aktivitám, a hlavně se k nám vrátí se 
svou činností Klub seniorů Dobříš, na jejichž členy 
se již těšíme,“ dodává ředitelka Pečovatelské 
služby města Dobříše. 
Máte-li o službu zájem, či chcete-li se dozvědět 
podrobnosti celého projektu, neváhejte kontak-
tovat ředitelku Pečovatelské služby Bc. Dagmar 
Mášovou na čísle 608 777 979.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

Blahopřání

Dne 15. prosince 2022 uplyne výjimečných 
60 let společného života manželů Jindřicha 
a Marie Suchánkových. 

Gratulují a hodně zdraví přejí 
dcery Ilona a Michaela s rodinami.

Dne 27. prosince 2022 
oslaví krásných 90 let 
paní Zdeňka Drechsle-
rová. Děkujeme za péči, 
lásku a starostlivost, 
máme Tě moc rádi. 

Do dalších let pevné 
zdraví přejí synové 

Zdeněk a Pavel s rodinami.

Vzpomínky
Dne 9. prosince 2022 
tomu bude 20 let, co 
nás navždy opustila naše 
milovaná maminka paní 
Helenka Musilová. 
S láskou vzpomínají děti 

Jolana, Šárka a Ondřej 
s rodinami.

Dne 12. prosince 2022 
tomu bude rok, co nás 
navždy opustila naše mi-
lovaná maminka, babička 
a prababička paní Anto-
nie Kalousová z  Dobříše. 
Kdo jste ji znali, věnujte 
tichou vzpomínku spo-
lečně s námi. 

Stále s láskou vzpomíná 
dcera Alena s rodinou.

Výstavba nového bezbariérového denního stacionáře Kratochvíle v Dobříši 
je téměř u konce. Potřebným lidem od 26 let se otevře v lednu 2023
Jednou z největších investičních akcí města Dobříše v roce 2022 je realizace pro-
jektu sociální služby denního stacionáře v domě s pečovatelskou službou. Stavební 
práce na jeho výstavbě jsou téměř u konce a termín oficiálního slavnostního otevře-
ní se tak blíží. Služba denního stacionáře v Dobříši do této doby chyběla.
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Učitel František Tatar
František Tatar se narodil 4. září 1866 na Bře-
zových Horách v domě čp. 73 horníkovi Jose-
fovi a matce Johaně, rozené Matějkové. Po vy-
chození obecné školy pokračoval na reálném 
gymnáziu v Příbrami a v letech 1881 až 1885 
studoval na učitelském ústavu. Vystudovat 
mohl pouze díky prospěchovému stipendiu 
ve výši 300 zlatých. Dne 11. července 1885 
obdržel vysvědčení dospělosti s vyznamenáním 
pro školy obecné s  vyučovacím jazykem českým 
a nastoupil jako podučitel v Rosovicích. V roce 
1887 působil v Bohutíně, v roce 1889 v Obec-
nici a konečně od roku 1890 nastoupil na delší 
období na školu v Hluboši. V roce 1902 složil 
úspěšně zkoušku ve způsobilosti učit i na ško-
lách měšťanských z předmětů skupiny přírodo-
vědecké s mathematikou jako doplňkem. V roce 
1905 se ještě na rok vrátil na svou vlastní školu 
do Březových Hor a poté od prvního září 1906 
konečně nastoupil jako zastupující učitel na 
měšťanskou dívčí školu v Dobříši.
Poslední den roku 1908 byl poslán do vo-
jenské výsluhy a podle propouštěcího listu 

v řadách 7. a 8. zeměbraneckého pěšího plu-
ku odsloužil celkem dvanáct let a tři měsíce. 
Díky svému věku tak nebyl povolán do války, 
takže si v roce 1915 mohl rozšířit způsobilost 
vyučovat i nauku o polním hospodářství a na 
vysvědčení je napsáno, že tou dobou už je 
definitivní odborný učitel v Dobříši. František 
Tatar se brzy stal váženou postavou Dobříše 
nejen pro své pedagogické schopnosti, ale 
i  aktivním zapojením do kulturně-společen-
ského života. V roce 1912 stál u zrodu městské-
ho muzea, kde se odborně staral především 
o shromažďování přírodovědecké sbírky. Bylo 
možné ho vídat, jak s geologickým kladívkem 
běhá po lesích a  strouhách v  okolí a  rozkle-
pává různé horniny, aby v nich hledal vzácné 
prvky nebo případně zkameněliny živočichů 
či rostlin z  pravěkých časů. V roce 1925 na-
hradil ředitele dívčí měšťanské školy Josefa 
Zvoníčka a o  rok později se stal definitivním 
ředitelem i na chlapecké části školy. Tím dosá-
hl vrcholu své učitelské kariéry, ale příliš dlou-
ho se z ředitelské funkce neradoval, protože 

záhy odešel do důchodu. Od roku 1932 začal 
přemisťovat sbírku městského muzea z  pro-
stor měšťanské školy do budovy čp.  75 na 
náměstí, což dokončil o  tři roky později. Tou 
dobou se však panu řediteli Tatarovi blížil věk 
sedmdesáti roků, takže postupně péči o sbír-
ku přenechával svým následovníkům Janu 
Veberovi, Adolfu Schartovi, Františku Stichovi, 
Blažeji Prusíkovi a Josefu Třešňákovi. Už při 
obnově městského muzea v roce 1939 bylo 
navrženo pojmenovat ho po řediteli Františku 
Tatarovi, což bylo schváleno, a po válce byla 
dokonce budova ozdobena plechovou cedulí 
s názvem: „Městské muzeum řed. Fr. Tatara“.
František Tatar nebyl nikdy ženatý a neměl 
děti. Zemřel na Nový rok 1950 v Plzni a na po-
hřbu o čtyři dny později v plzeňském krema-
toriu nad rakví promluvil řídící učitel z dobříš-
ské školy Emanuel Smrček. 

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

František Tatar označen číslem jedna v restauraci U Heinzů 
někdy ve 30. letech

Vysvědčení Františka Tatara ze třetí třídy v roce 1876 svědčí 
o těžkých začátcích pozdějšího ředitele školy. Dvojka z mravů, 

jeden neomluvený den a trojka ze psaní a z geometrie

Ředitel ve výslužbě František Tatar v městském muzeu v čp. 75 
kolem roku 1935

Výlet ze dne 29. května 1916. Zcela vlevo sedí František Tatar, zcela vpravo 
básník, dramatik a spisovatel František Xaver Svoboda z Mníšku pod Brdy. 

Fotografie je vlastnoručně signována spisovatelem Svobodou
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Komunální odpad
Známky na rok 2023 budou opět ke koupi až od 
2. 1. 2023 po dobu měsíce ledna. V průběhu led-
na stále platí známky roku 2022. 

Zveme vás na bohoslužbu Slova o Štědrém 
večeru od 22 hodin v kapličce na návsi. 

Blahopřání
V měsíci prosinci se svého životního jubilea 
dožívají paní Jindřiška Kadlecová a paní Alena 
Kukalová. Srdečně blahopřejeme!

Poděkování
Srdečně děkuji Obecnímu úřadu a SPOZ ve Sta-
ré Huti za milou gratulaci k mým narozeninám.

Marie Buňátová

Co je české, to je hezké
Dne 28. října si všichni připomínáme vznik Čes-
koslovenska. Tak trochu netradičně tuto při-
pomínku letos vzali do rukou třeťáci ve škole 
ve Staré Huti. Připravili pro své spolužáky na 
chodbách školy výstavu, kterou nazvali „Co  je 
české, to je hezké“. Vycházeli z toho, že naši 
hymnu, státní znak nebo vlajku určitě všichni 

znají, a proto hledali i jiné „exponáty“, kterými 
se jiná republika pochlubit nemůže. A našli 
jich opravdu hodně – Má vlast (B. Smetana), 
Škodovka, slovo ROBOT, hokejový puk, vyná-
lezy O. Wichterleho (silonové vlákno, kontaktní 
čočky), Semtex, turistické značky, pribináček, 
pivo, buchty od hloupého Honzy nebo kost-
kový cukr. Ke všem vystavovaným věcem při-
pravili hezký plakát, na kterém exponát popsali 
a vysvětlili, proč se na výstavu rozhodně hodí. 
Na řadu přišlo pozvání žáků z jiných tříd – vstu-
penkou pro děti byl lipový lístek, na který měly 
napsat, co se jim vybaví, když se řekne „naše 
republika“ a přilepit ho na národní strom – čes-
kou lípu, která – i když jen vyrobená z papíru, 
se stala symbolem celé výstavy. Hned se přida-
ly další „exponáty“ – karlovarský porcelán, pís-
meno Ř, Krteček, T.G.M.
Třeťáky trochu mrzelo, že kostkový cukr ná-
vštěvníci skoro všechen snědli, ale když viděli, 
jak se výstava dětem i dospělým líbí, radost 
z vykonaného díla zvítězila. 

Základní škola
Svatomartinská slavnost
I v družině ve škole ve Staré Huti si děti připomněly tradiční svátek sv. Martina.  
Celé odpoledne jsme zdobili martinské perníčky a pekli rohlíčky plněné tvarohem. 

Protože Martin na bílém koni letos nepřijel, děti si „sněhové“ vločky vyrobily samy.
Na cestu plnou martinských úkolů si děti posvítily vlastnoručně zdobenou lucerničkou. 
Dne 2. 11. 2022 žáci 2. ročníku v rámci družiny navštívili knihovnu ve Staré Huti. Paní knihovnice pro 
děti připravila zajímavý program. Děti vyráběly podzimní panáčky z kukuřice a poté si našly knihy 
k nahlédnutí či přečtení. Dětem se akce moc líbila.

Milí spoluobčané, 
přeji Vám pokojné prožití adventu, 

šťastné vánoční svátky a úspěšný vstup 
do nového roku. 

Petr Dragoun, starosta

Příjemné prožití vánočních svátků 
a šťastný a úspěšný nový rok 

přejí zastupitelé obce Stará Huť
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Sport: Oddíl národní házené
Do letošního roku měl oddíl národní házené 
dvě velká přání. Uspořádat mistrovství republi-
ky starších žákyň a na domácím hřišti s novým 
objektem šaten a krásnou tribunou obhájit loň-
ský titul přeborníka České republiky. To první 
přání se splnilo, ale to druhé ne. Děvčatům se 
titul obhájit nepodařilo. Možná i proto, že se to 
od nich očekávalo a že část hráček přešla do vyš-
ší kategorie. Přesto lze považovat druhé místo 
za úspěch. Turnaj byl i úspěchem pořadatelů. 
Výborná byla organizace i atmosféra v průběhu 
celého mistrovství. Zásluhu na tom měli nejen 
pořadatelé, ale i trenéři a hráčky oddílu, jejich 
rodiče, představitelé obce, vedení ZŠ a  v  ne-
poslední řadě i kuchařky v mateřské školce. 
Samostatnou kapitolou byli ovšem fanoušci, 

kteří v hojném počtu vytvořili bouřlivou kulisu, 
hlavně při utkáních domácích žaček. Dá se to 
shrnout, že všichni se snažili přispět k dobrému 
jménu a propagaci Staré Huti mezi národními 
házenkáři. Ještě jednou proto velké díky všem, 
kteří se na úspěšném průběhu mistrovství po-
díleli. Mimochodem, je to teprve podruhé za 
posledních 30 let, kdy oddíl NH byl pořadate-
lem turnaje mládeže celostátního významu. 
Naposledy se v roce 1998 ve Staré Huti uskuteč-
nil Pohár mládeže mladších žaček. 
Poděkování si zaslouží všichni, kteří mají zá-
sluhu na dalším rozvoji házené ve Staré Huti 
v  letošním roce,. Ať už trenéři v čele s Jirkou 
Peškem, vedoucí družstev nebo samotní hráči 
a hráčky i všichni ostatní, kteří pomáhají v rám-

ci svých možností. Samozřejmě velký dík patří 
opět starostovi P. Dragounovi, místostarostce 
paní M.  Guillenové i ostatním zastupitelům za 
podporu házené ze strany obce. Přejme si, ať 
tento stav trvá i v roce 2023 a dočkáme se dal-
ších úspěchů v soutěžích mládeže celorepubli-
kového významu. 
Za vedení oddílu i jménem svým bych chtěl 
všem členům, příznivcům a přátelům oddílu ná-
rodní házené popřát radostné, ve zdraví a svá-
teční pohodě prožité vánoční svátky. Do  nad-
cházejícího nového roku 2023 hodně zdraví, 
štěstí, sportovního elánu a dalších úspěchů ne-
jen na hřišti, ale i v osobním životě. 

Jan Stamberg 

Zprávičky z mateřské školičky
Milí čtenáři,

s posledními barevnými listy nám vítr odvál také další měsíc ve školce. Hned na začátku listopadu 
nás čekala Halloweenská veselice v maskách s Čárymírou, připomněli jsme si tradici Dušiček a při-
jelo divadlo A Šmytec s výchovnou pohádkou „Jeden obyčejný den“. Nechyběla tradiční návštěva 
výlovu huťského rybníka s ukázkou ryb, které dětem ochotně představili milí rybáři. Děti viděly kap-
ry, štiky, tolstolobiky, sumce, okouny a líny. Poté jsme se už naplno pustili do příprav svatomartin-
ské oslavy. Ve všech třídách se pekly sladké rohlíčky, dělala výzdoba a vyprávěla se legenda. Svatý 
Martin nás inspiroval svojí šlechetností, že se uměl rozdělit, ukázal nám význam pomoci druhému 
v nouzi. Nejen formou vhodných her a dramatizací bylo dětem přiblíženo, co to znamená charita. 
Aktivně jsme se zapojili společně s rodiči do sbírky potřeb pro opuštěné pejsky, kterou pořádala 
organizace Toulavé tlapky. Pejskové měli ze všech dárečků velikou radost. Moc děkujeme rodičům 
za aktivní přístup a podporu. 
Od druhé poloviny měsíce trénujeme vystoupení na vánoční posezení s rodiči. Užíváme si kouzelný 
adventní čas, těšíme se na mikulášskou besídku a úplně nejvíce na Ježíška.

Kolektiv učitelek MŠ Stará Huť
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VA NOCNI PRODEJ KAPRU  2022

ANAS.cz
chov a prodej ryb

DOBŘÍŠ - PRODEJNÍ DOBA

Středa 21. prosince 9:00 - 14:00

V areálu Zemědělské společnosti Dobříš - Příbramská 506

Čtvrtek 22. prosince 8:00 - 16:00

Pátek 23. prosince 8:00 - 16:00

VIŠŇOVÁ - PRODEJNÍ DOBA

Středa 21. prosince 8:00 - 16:30

Na sádkách - Višňová 140

Čtvrtek 22. prosince 8:00 - 16:30

Pátek 23. prosince 8:00 - 16:30

Dárkový
 poukaz

ideální dárek 
pro vaše blízké



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

 

 

Nabízíme velmi zajímavé nanční ohodnocení. 
Bližší informace podá 

Ing. Lenka Kroupová, personální manažerka, 

Firma MANDÍK, a. s. v Hostomicích 

přijme 

 z Dobříše a okolí 
na montáž klimatizačních jednotek, 

2směnný provoz. 

telefon:  +420 777 789 241, 
e-mail: kroupova@mandik.cz

MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY

Bližší informace podá:
Ing. Lenka Kroupová
Telefon: +420 777 789 241
E-mail: kroupova@mandik.cz

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 10 000 Kč         

Nabízíme:
·  velmi zajímavé nanční ohodnocení
·  čisté pracovní prostředí 
·  nástup dohodou

MANDÍK, a.s. 
Dobříšská 550, Hostomice, 

přijme zaměstnance do výroby na pozici:

MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK
montáž vzduchotechnických jednotek a výrobků

2směnný 8hodinový provoz

OBSLUHA CNC STROJŮ
laser, vysekávací lis, ohraňovací lis
3směnný 8hodinový provoz nebo 

krátký–dlouhý týden 12hodinový provoz



ve Středních Čechách

Kontakt: 603 442 474

2nabízím min. 100 Kč / m

Koupím pole,
louky

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

velkoplošný 
a digitální tisk

malonákladový tisk

øezaná grafika

námìstí Komenského 454
263 01 Dobøíš

telefon: 318 521 006

www.cdstudio.cz

Otevřeno každý den

Karla Čapka 451, Stará Huť




359,90 Kč

99,90 Kč

Božkov republica 
Exclusive 38 %

0,7l

Kuřecí prsní řízky 
500 g
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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




