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Vážení spoluobčané, 

současná epidemie koronaviru nás všech-
ny nutí měnit své plány i každodenní ži-
vot. Samozřejmě by bylo báječné, kdyby 
v době, kdy čtete tyto řádky, byla epidemie 
na ústupu a obešla se bez úmrtí. Podle ak-
tuálního trendu to ale může být spíše tak, 
že infikovaných bude dál přibývat v celé 
Evropě, v ČR i u nás v Dobříši. 
Za posledních pár týdnů jsem místo práce 
na rozvoji našeho města řešil zavírání ško-
lek, omezování činnosti městského úřadu, 

uplatňování vládních omezení či jednání krizového štábu. Zatím si naše 
město vede velmi dobře a je to výsledek naší společné práce. S obrovským 
respektem sleduji počínání příslušníků integrovaného záchranného systé-
mu, zdravotníků, lékařů, sester, policistů, hasičů. S velkým osobním nasa-
zením pomáhají zvládnout tuto situaci. Pro chod města je ale třeba řada 
dalších profesí: prodavačky, kuchaři, závozníci, popeláři, vodohospodáři 
a mnoho dalších. Rozběhlo se zde několik dílen, kde šijí roušky. Probíhá 
sběr látek i sdílení nápadů. Skauti spolu s městem organizují nákupy a do-
nášku léků pro seniory. Dělá mi také velkou radost, že se hlásí dobříšští 
podnikatelé jako např. taxi či BIOS a nabízejí své služby městu. Děje se 
toho mnoho dalšího. Na ulici už nepotkáte nikoho bez roušky, i „našim“ 
bezdomovcům roušky z dílny Rukama nohama rozdali strážníci městské 
policie. Všem, kteří pomáháte zvládnout současnou situaci, velmi děkuji.
Řada provozoven je zavřených či ve velmi omezeném režimu. Pro dob-
říšské restaurace, obchody či služby je současná situace značně obtížná. 

Děkujeme těm, kdo pomáhají, udržují město v chodu a přikládají ruku k dílu již teď! 
Každý, kdo respektuje pravidla a omezení současné situace, také pomáhá nám všem, 

a především těm v první linii.

Pamatujme na ně. Chceme si je zde 
přeci udržet. Kde je to možné, dej-
me jim najevo náš zájem o jejich 
výrobky a služby. 
Epidemie před nás staví nové vý-
zvy a dává nám čas promýšlet více 
naše osobní životy, touhy a sku-
tečné potřeby. Rodiče najednou 
mají větší pochopení pro těžkou 
práci učitelů, ale podobně si nově 
uvědomujeme i potřebu mnoha 
dalších profesí. Řada z nás zjišťu-
je, jaké jsou výhody a nevýhody 
práce z domova. Náhle máme čas 
i na věci, které jsme odkládali. Do-
učit se, co jsme nestíhali. Přečíst si 
knihu či znovuobjevit tvůrčí radost 
u zapomenutého koníčku. 
Omezení zřejmě ještě nějakou 
dobu potrvají. Naši předci zvládli 
mnohem horší situace. Důkazem, 
že úspěšně, je naše přítomnost 
zde. Tuto epidemii také zvládne-
me. Jaké dopady na všechny z nás 
bude mít, záleží z velké míry i na 
nás samotných. Některé věci sice 
ovlivnit nemůžeme, ale můžeme si 
uchovat optimismus. 

pokračování na straně 2
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Vážení spoluobčané, 

pokračování z titulní strany 
A pak je zde řada věcí, které máme ve svých ru-
kou. První z nich je stále bránit šíření viru tím, 
že co nejvíc omezíme osobní kontakt s dalšími 
lidmi. Každý z nás může i dnes přispět k tomu, 
aby situace byla lepší. Přemýšlejme o tom jako 
o příležitosti. Všichni máme kolem sebe někoho, 
komu můžeme pomoci. I kdyby to bylo jen dob-
ré slovo či telefonát. Společně to zvládneme.

Pavel Svoboda, starosta  

MUDr. Václava Kozohorská a sestra Veronika 
Jará ze Střediska zdraví, ordinace praktického lé-
kaře pro dospělé, posílají všem pacientům skrytý 
úsměv a přejí veselou mysl.

Aktuální vývoj opatření proti šíření koronaviru COVID-19
Vedení města Dobříš sleduje aktuální vývoj si-
tuace a uplatňuje opatření, která se týkají snahy 
státu o omezení šíření koronaviru. Aktuální na-
řízení najdete na webu Úřadu vlády ČR: https://
vlada.cz/. 

Sumarizovaný přehled pokynů a organizač-
ních informací týkající se našeho města:  
 Platí zákaz vycházení se stanovenými výjim-

kami cest do práce či pro nezbytný nákup, 
k lékaři apod., případně pro individuální po-
byt v přírodě. Omezte na nejvyšší možnou 
míru kontakt s ostatními lidmi. Pokud už se 
pohybujete v blízkosti dalších lidí (na ulici, 
v obchodě, u lékaře apod.), zakrytí úst a nosu 
rouškou, respirátorem či šátkem je povinné. 
Díky aktivitě desítek dobrovolnic a dobrovol-
níků z Dobříše a okolí se v uplynulých dnech 
povedlo zajistit textilní roušky pro lékaře, 
hasiče, policisty, sociální pracovníky, seniory 
a mnoho dalších. Pokud ještě nemáte svou 
roušku či se vám již rozpadla, tyto pomůcky 
je nyní možné zakoupit v krámku Rukama 
nohama, Pražská 271. 

 Senioři nad 65 let věku mají vyhrazený 
vstup do obchodů v čase 8–10 hod. Mimo 
tyto hodiny jsou obchody přístupné pro 
všechny ostatní při dodržování povinného 
nošení roušek. Toto omezení se týká prode-
jen nad 500 m2, tedy prodejen Lidl a Penny 
Market. V Dobříši funguje služba pro zajiště-
ní nákupu a jeho donášku až domů – volejte 
tel.: 318 523 422, ve dnech po–pá 9–15 hod. 
Na této infolince si také můžete vyžádat 

textilní roušku, pokud ji ještě nemáte. Dob-
rovolníci na zajištění nákupu jsou organizo-
vaní spolkem Junák – český skaut, středisko 
prof. Oliče.

 Seniorům nad 70 let je doporučeno nevy-
cházet po dobu trvání nouzového stavu 
mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdra-
votnického zařízení za účelem zajištění ne-
odkladné zdravotní péče.

 Svoz odpadu probíhá dle harmonogramu. 
V  současné situaci Dokas sváží pytle bez 
ohledu na označení štítky MESOH. Pokud 
máte vytříděný plast nebo papír, vyndejte ho 
v průhledných pytlích před dům v termínech 
svozu. Pokud potřebuje nové pytle, napište 
si o ně na e-mail: masova@mestodobris.cz, 
případně zavolejte na mobil 770 197 123.

 Z rozhodnutí Státního zdravotního ústavu 
platí pro svoz odpadu z domácností, kde 
je jeden či více členů v karanténě, zvlášt-
ní opatření. Pokud jste v karanténě, pro 
zamezení manipulace s odpadem dalšími 
lidmi po dobu karantény, netřiďte odpad. 
Veškerý komunální odpad ukládejte do ná-
dob či pytlů a bude vyvezen na skládku. Pro 
domácnosti, které nejsou v karanténě nebo 
nejsou přímo infekční, se nic, ani v třídění 
odpadů, nemění.

 Poštovní zásilky a veškeré dokumenty od ve-
řejnosti lze vhodit do schránky, která je umís-
těna vpravo vedle vchodové mříže budovy 
č.p. 119 ze strany od autobusového nádraží. 
Platby provádějte bezhotovostně. Nevíte-li si 
rady, volejte ústřednu 318 533 311.

 Od pondělí 30. 3. 2020 jsou pro vyřizování 
úředních záležitostí po předchozí elektro-
nické nebo telefonické domluvě vyhrazeny 
úřední hodiny pondělí 8.00–11.00 a středa 
13.00–16.00. Vyřizovány jsou jen záleži-
tosti občanů obcí správního obvodu ORP 
Dobříš.

 Veřejná sportoviště, turistické informační 
centrum, městská knihovna, kulturní středis-
ko, finanční úřad, sběrný dvůr Dokas i veřej-
né WC jsou uzavřeny.

 Všechny školy včetně mateřských a školská 
zařízení jsou do odvolání uzavřeny – s vý-
jimkou 5. mateřské školy Dobříš (Jeřábová 
613, Dobříš), která bude v případě potřeby 
fungovat pro děti od 3 do 10 let, jejichž zá-
konní zástupci jsou zaměstnanci bezpeč-
nostních sborů, obecní policie, poskytova-
telů zdravotních služeb, orgánů ochrany 
veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených 
sil, zaměstnanci obcí zařazení do obecních 
úřadů k výkonu sociální práce, zaměstnanci 
krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu 
sociální práce a  zaměstnanci poskytovatelů 
sociálních služeb anebo jsou pedagogickými 
nebo nepedagogickými pracovníky určené 
školy nebo školského zařízení bez ohledu na 
to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené 
školy nebo školského zařízení, a to maximál-
ně ve skupinách po nejvýše 15 dětech.

 Středisko zdraví funguje v omezeném reži-
mu. Využijte především možnost telefonické 
konzultace – telefonní čísla na lékaře jsou na 
webu střediska http://poliklinikadobris.cz/.

 Česká pošta: od 19. března 2020 otevřeno 
pouze Po–Pá 8.00 až 16.00, od 21. března 
2020 je zrušen víkendový provoz.

 Pobočka Úřadu práce ČR funguje s omezení-
mi. Více informací na www.uradprace.cz.

 Osoby, kterým končí platnost občanského 
průkazu nebo řidičského průkazu po dni 
1.  března 2020, mohou tyto doklady užívat 
po dobu trvání nouzového stavu.

 Jsou zrušeny svatební obřady i vítání občán-
ků.

 Ruší se tržní prodej dle tržního řádu. 
 Od 20. 3. 2020 je přerušen provoz nočních 

autobusových linek. Pro autobusy platí 
prázdninový jízdní řád na meziměstských 
linkách. Aktuální platný jízdní řád je uveden 
ve vyhledávačích. 

 Krajská hygienická stanice Středočeského 
kraje denně aktualizuje údaje o počtech 
osob s pozitivním testem na Covid-19. Více 
na www.khsstc.cz. 

  Vzhledem k pokračujícímu nouzovému sta-
vu se nebude konat veřejné jednání zastu-
pitelstva, původně plánované na 2. 4. 2020. 
Jakmile bude znám nový termín, budete in-
formováni.

Přihlaste se k informačním SMS a e-mailu, 
kterými město informuje o aktuálním dění. 
Přihlásit se můžete přes ikonu Hlášení rozhla-
su na pravé straně úvodní stránky www.mes-
todobris.cz, přesná adresa je http://dobris.
hlasenirozhlasu.cz/. Pomozte seniorům, pokud 
to sami nezvládnou. Tyto zasílané zprávy do 
velké míry nahrazují klasické hlášení místního 
rozhlasu, které na několika místech v Dobříši 
není dobře slyšet. Aktuální informace jsou také 
pravidelně zveřejňovány na webu a facebooku 
města.

Výzva redakce: Dobříš se drží úsměvu!
V dnešních dnech procházíme různými fázemi 
prožití a pochopení situace, která se dotýká nás 
všech. Od chaosu a strachu míříme přes naději 
k uvědomění si těch pravých hodnot pro každé-
ho z nás. Těšíme se na dny bez omezení a hledá-
me cesty, co dál. 
Než však bude náš svět zase otevřený pro setká-
vání s lidmi, na kterých nám záleží, podpořme 
celou naši komunitu!
Jak si udržíte úsměv v době karantény? Co vás 
pobaví? Čím se potěšíte? Co vás pozitivně inspi-
ruje? Co vám přinese radost do života?
Máte tipy na dobré a veselé filmy, knihy, povíd-
ky, hry? Máte nějakou oblíbenou báseň, která 
umí potěšit duši? Je nějaká modlitba nebo man-

tra, která vám dává sílu a naději? Znáte nějakou 
meditaci nebo dechové cvičení, které přinášejí 
potěšení? Vytvořili jste si v rodině nový rituál, 
který vás má pozitivně naladit? Objevili jste ně-
jaký sport nebo cvičení, které vám pomáhá cítit 
se lépe a chcete to předat jiným?
Podělte se o to s ostatními!

Vaše tipy, návody, doporučení i fotky posílej-
te na dobrisskelisty@mestodobris.cz. Budou 
prezentovány v dalším čísle Dobříšských listů 
a na facebooku města Dobříše.
Děkuji za vaši ochotu ke sdílení inspirace!

Ivana Duchoňová, redakce DL
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Žádáme občany, pokud u sebe pocítí pří-
znaky respiračního onemocnění (především 
horečka nad 37,5 ˚C, dýchací obtíže, kašel), 
aby zůstali doma, omezili kontakt s ostatní-
mi osobami a telefonicky kontaktovali svého 
registrujícího lékaře nebo lékařskou poho-
tovostní službu, linku 155 nebo popřípadě 
krajskou hygienickou stanici – pracoviště 
Příbram, tel. 318 622 055.

Máte dotazy ke koronaviru? 
Jako první zkuste virtuální sestru Anežku na 
speciálním webu ke koronaviru Ministerstva 
zdravotnictví ČR na koronavirus.mzcr.cz.  

Aplikace funguje jako 
chatbot a na vaše dotazy 
odpovídá virtuální sest-
ra Anežka. Aplikace má 
aktualizované informace 
každý den, takže posky-
tuje relevantní odpovědi 
na všechny otázky ohled-

ně onemocnění COVID-19 a na témata s touto 
problematikou související.

Šíříme informace, ne paniku! na www.okoro-
naviru.cz.
To je motto webu, za kterým stojí tým odbor-
níků na všechno, co s koronavirem souvisí (epi-
demiologové, infektologové, patofyziologové, 

biochemici, buněční imu-
nologové i lidé speciali-
zovaní na pandemické 
krizové plány). Za úkol si 
dali fundovaně a  srozu-
mitelně informovat o  viru 
SARS-CoV-2 a nemoci CO-
VID-19, aby to pochopili 
všichni lidé v ČR. 

Odpovědi na otázky z infolinky 1212 
Odpovědi na nejčastěji 
kladené otázky na spe-
ciální infolince ke koro-
naviru najdete na webu 
www.seznamzpravy.cz/
clanek/informace-o-co-
vid-93721.

Nově také fungují poradenské linky 
zdravotních pojišťoven
VZP: 952 222 222
VoZP: 844 888 888
ČPZP: 810 800 000
OZP: 261 105 555
ZP ŠKODA: 800 209 000
ZPMV: 844 211 211 
RBP: 800 213 213

Redakčně zpracováno

Zajištění roušek pro každého
Dům nad vodou, dílna Rukama nohama, vyrábí 
látkové roušky s pomocí darovaného i vlastního 
materiálu pro pracovníky v Dobříši a okolí, kteří 
je nutně potřebují. 
Pokud můžete věnovat čistou a vypranou 
bavlnu (lze barevnou i s potiskem), tkalouny 
jakékoli délky a šířky, doneste to na adresu 
dílny: Pražská 271, Dobříš. Otevřeno mají denně 
v době 8.00–13.30.
Návod na ušití vlastní roušky dostanou zájemci 
zdarma.
Díky aktivitě desítek dobrovolnic a dobrovolní-
ků z Dobříše a okolí se podařilo zajistit roušky 
pro pracovníky v první linii. Pokud ještě nemáte 
svou roušku či se vám již rozpadla, tyto pomůc-
ky je nyní možné v dílně zakoupit. Redakčně zpracováno

Zajištění nákupu pro seniory a další rizikové skupiny osob 

Dobrovolníci ve spolupráci s městem Dobříš 
nabízejí zajištění nákupu a jeho donášku zdar-
ma pro seniory a všechny ostatní osoby, pro 
které je riziková případná nákaza koronavirem 
COVID-19.

V případě zájmu o nákup a donášku zdarma 
do domu volejte městské informační stře-
disko, tel.: 318 523 422, ve dnech po–pá 9–15 
hod. Službu zkoordinují paní Jaroslava Reháko-
vá a Radka Brožová. 

V současné době je do 
této aktivity zapojeno 
přes 25 dobrovolníků, 
většinou z řad skautů.
Pokud se chcete i vy stát 
dobrovolníkem, musíte 
být starší 18 let a zaslat 
podepsaný formulář na 

e-mail: dobrovolnici.dobris@seznam.cz. Koor-
dinaci dobrovolníků zajišťují dospělí vedoucí 
skautských oddílů.
Formulář pro dobrovolníky ke stažení na http://
www.mestodobris.cz/hledame-dobrovolniky-
/d-479649.

Redakčně zpracováno

Důležité kontakty
Informační linky a weby zřízené  
ke koronaviru
 Informační web ke koronaviru 
 www. koronavirus.mzcr.cz, 
 pkr.kr-stredocesky.cz 
 Informační linka ke koronaviru
 1212 – zdarma, nonstop 
 Infolinky Státního zdravotního ústavu 
 724 810 106  – (neslyšící) nonstop 
 725 191 367, 725 191 370 
 Infolinka KHS Středočeského kraje
 771 137 070  – denně 7–19 hodin
 736 521 357 – po–pá 7–16 hodin

Psychologická podpora pro seniory
 Elpida – linka seniorů 
 800 200 007 – denně 8–20 hodin, zdarma 
 Senior telefon Života 90 
 800 157 157 – nonstop, zdarma

Psychologická podpora pro děti  
a rodiče 
 Linka bezpečí pro děti 
 116 111 – nonstop, zdarma 
 chat – každý den 9–13, 15–19 hodin 
 Linka důvěry DKC 
 241 484 149 – nonstop, 777 715 215 
 Linka pro rodinu a školu 
 116 000 – nonstop, zdarma 
 Rodičovská linka 
 606 021 021 – po–čt 13–21, pátek 9–17 hod.

Psychologická podpora pro dospělé 
 Linka důvěry CKI PL Bohnice 
 284 016 666 – nonstop 
 Modrá linka
 608 902 410 – každý den 9–21 hodin
 731 197 477, chat – každý den 12–21 hodin 
 Linka první psychické pomoci 
 116 123 – nonstop, zdarma 
 Pražská linka důvěry 
 222 580 697 – nonstop 
 Linka pomoci pro příslušníky bezpeč-

nostních sborů 
 974 834 688 – nonstop

Pomůcka pro šití roušek vyrobená 
na 3D tiskárně

Pan K. Čapek nabízí výrobu pomůcky pro usnad-
nění šití roušek. Na 3D tiskárně je ochoten vy-
tisknout pomůcku na šití tkalounů v rozměrech 
3; 3,5; 4 a 5 cm.
Případní zájemci pište na e-mail: capekarel@
gmail.com.
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Vážení čtenáři,
v tomto čísle Dobříšských listů je avizována 
řada akcí, jejichž konání je nutné si ověřit 
vždy předem u pořadatele. V těchto dnech 
je obtížné předpokládat, kdy bude odvolána 
karanténa a snížena míra bezpečnostních 
opatření státu pro pohyb osob. Jednou to 
však přijde. Dubnové vydání Listů vás chce 
nejen informovat o aktuální situaci, ale při-
nést i radost z těšení se na zážitky a akce 
v budoucnu. 
Pevné zdraví všem!

Ivana Duchoňová, redakce DL

On-line/telefonická konzultace s psycho-
logy v době vyhlášeného krizového stavu 
 On-line krizová konzultace s psycholo-

gem http://terap.io – 30 minut zdarma 
přes webové rozhraní, nutná registrace 
 Telefonická/On-line konzultace s psy-

chologem (terapeutem) 
 www.delamcomuzu.cz – zdarma i pro od-

bornou veřejnost telefon, skype, e-mail 
 Tel. linka pro konzultaci s psychologem 
 www.psychoterapie.cz – zdarma, každý 

den 8–22 hodin 
 Telefonická linka pro duchovní a psy-

chologickou pomoc 
 www.ado.cz – každý den od 8 hodin
 Služby linek krizové pomoci
 elinka.internetporadna.cz – možnost cha-

tování
 Anténa – psychoterapeutická linka pro 

ty, které trápí karanténa
 czap.cz/aktualni-informace 
 (připravuje se, 19. 3. 2020, zdarma)

Další podpora
 Knihovny „na dálku” a jejich nabídka
 protiviru.knihovny.cz – e-knihy a jiná mé-

dia zdarma

Linky důvěry jsou anonymní. V případě 
ohrožení života volejte – 112, 155.

Desatero ke koronaviru
1) Často a důkladně si myjte ruce mýdlem 

či dezinfekčním gelem.
2) Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrous-

ky také vlastní předměty (např. mobilní 
telefon).

3) Kašlete a kýchejte do kapesníku či rukávu.
4) Používejte jednorázové kapesníky a po-

tom je vyhoďte.
5) Vyhýbejte se velkému uskupení osob 

a udržujte si bezpečný odstup (cca 2 m).
6) Eliminujte kontakt s nemocnými lidmi.
7) Necestujte do zasažených lokalit.
8) Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma.
9) Sledujte aktuální informace na ověře-

ných webech (mzcr.cz, szu.cz).
10)  Řiďte se doporučením příslušných úřadů 

a vlády ČR.
Děkujeme vám za zodpovědný přístup 
a ohleduplnost k ostatním.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Jak žít spolu a s virem 
Získejme čas a uchovejme dobrou mysl

Vážení spoluobčané, sousedky a sousedé,
ať je nám osm nebo osmdesát, ať jsme právě teď zdravotníky nebo pacienty čekajícími na operaci, 
studentkami, žáky, učiteli, politiky a jejich oponenty, prodavačkami nebo nakupujícími, úředníky 
nebo lidmi, kteří potřebují prostřednictvím úřadu dosáhnout na pomoc, všechny nás v těchto mě-
sících spojuje možnost onemocnět. Ať chceme nebo nechceme, patříme k sobě a potřebujeme se. 
Nejsme v tom sami.
Pojďme vydržet tlak nejistot a zůstat solidární. Zvládat věci společně. Po prvních semknutých dnech 
pravděpodobně zažijeme dny nebo týdny rozčarování a vyčerpání. I pak ale budeme muset ještě 
několik měsíců spolu a s Covidem-19 co možná nejnormálněji žít.

Připomeňme si zásady pro pomoc sobě 
a druhým:
Nehledejme viníky, nenajdeme je; získejme 
čas a kolektivní imunitu
Pandemické hrozby jsou stále přítomné v na-
šem prostředí nezávisle na nás: jsme součástí 
přírody v dobrém i zlém. 
Můžeme se snažit šíření epidemie zbrzdit, aby 
její důsledky dokázalo zdravotnictví a celé hos-
podářství zvládat v běžném režimu. Zároveň 
víme, že důležitá je také kolektivní imunita 
– před příští epidemií nás do značné míry chrání 
právě nakažení a s ním související vznik protilá-
tek v celé společnosti.

Nepodceňujme a nepřeceňujme hrozbu
Postupně se všichni – vláda, odborníci a obča-
né – učíme nacházet rovnováhu mezi strachem 
prospěšným a ochromujícím. Pomáhají získáva-
né zkušenosti. Víme už například, že v mnoha 
případech se nemoc dá zvládnout doma.

Chraňme občanské svobody i v krizové situaci
Krizová situace opravňuje vyhlášení krizového 
stavu podle zákona o krizovém řízení. Stát tím 
získává velkou moc a využívá ji k ochraně svých 
občanů. V zákoně jsou též pojistky proti zneužití 
této moci. Například časové omezení krizového 
stavu.
Nezapomínejme přitom na vlastní zodpověd-
nost za udržení demokracie. Mnohé z nás více 
ohrožuje vzpomínka na totalitní uzavření hranic 
než přítomnost viru Covid-19. Podobně může 
ohrožovat, když je člověk označován za přísluš-
níka „rizikové skupiny“. Rizikové jsou spíše situa-
ce než skupiny.

Pomáhejme si navzájem: jde to mnoha způ-
soby
Ochranou sebe chráníme druhé. Zachováním 
klidu povzbuzujeme klid. Zaměřením na každo-
denní nároky – práci, učení, vaření – udržujeme 
věci v chodu.
Vypomáhejme si navzájem: Někteří z nás nemají 
internet, jiní hůře vidí či slyší. Nebo mají jiné pře-
kážky v porozumění situaci. Pokud se hůře po-
hybujeme a nemáme internet, můžeme pomá-
hat telefonicky, například s doučováním. Pokud 
jsme děti a máme dost sil, můžeme druhému 
donést nákup, vyvenčit psa.
Dělat něco pro druhé i v osamění dává situaci 
smysl. Šití roušek pomohlo mnohým z nás.

Rozložme síly
Nikdo z nás pandemii nezažil. Máme ale zku-
šenosti s katastrofami. Mnohé se dají využít. 
Například víme, že po počátečním nasazení 
přichází vyčerpání. Počítejme s tím. Vzájemné 
pomoci bude zapotřebí i po několika měsících. 
Rozložme síly, aby vystačily na později.

Zachovejme nadhled, vděčnost a humor
Víme už, že každá krize je k něčemu dobrá. Ožily 
sítě spolužáků, kolegů, přátel, sousedů, příbuz-
ných. Zjistili jsme, kolik lidí se obětavě stará 
o druhé v práci i doma. Dostali jsme šanci pře-
hodnotit, co je důležité.
Nově se porovnáváme s nejistotou, s vlivem 
náhody. Nemáme všechno v rukách. Snadno 
nás zasáhne vyšší moc. Někdo pociťuje bez-
moc a  úzkost, někdo hněv. Jiný si řekne, že už 
má odžito a že na celou věc nemá smysl mys-
let. Mnohé to vede k úklidu: ve vztazích, v mysli, 
doma nebo před domem.
Každý situaci nějak zvládáme: pomáháním a pra-
cí, pohledem na přírodu, omezením příjmu zpráv, 
cvičením, vděčností, modlitbami za sebe i druhé, 
za tento svět. Pro povzbuzení si lidé posílají vti-
py a písně o koronaviru. Italové společně zpívali 
z balkonů, Holanďané v domluvený čas společně 
zatleskali zdravotníkům. Češi šili roušky.
A jak dál? Zvládneme to?
Lidé zvládli už horší věci.
I my to zvládneme!

Autoři: Psychosociální intervenční tým ČR: 
B. Baštecká, terénní krizová pracovnice a UK ETF, 
K. Šimr, farář a koordinátor: pitcr.cz. 
Rada a Etická komise Českomoravské psycholo-
gické společnosti: www.cmpsy.cz.
Studenti a učitelé UK ETF. 
D. Dohnal, psycholog HZS Olomouckého kraje.
O. Kvasnička, jednatel, Aperta, s.r.o.
J. Rollová, speciální pedagožka, Evangelická 
akademie Praha.
S. Vurst, nemocniční a hospicový kaplan.
Š. Vymětal, psychologická služba MV ČR.
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Jak mluvit s dětmi o koronaviru 
A jak čelit změnám, které nákaza přináší
Srozumitelné odpovědi na otázky

Na strach a obavy z neznámého 
jsou nejlepším lékem prav-

divé informace. Proto je 
důležité poskytnout dítěti 
konkrétní informace při-
měřeně jeho věku. Když 

dítě získá jistotu, že mu po-
ctivě odpovíte i na nepříjem-

né otázky, posílí se jeho důvěra 
ve vás a dítě si bude přát větší blízkost ve vztahu 
s vámi. Jeho obavy a úzkost se zmírní.

Nezůstat každý sám se svým strachem
Zejména u starších dětí můžeme přecenit vý-
znam internetu či televize a opomenout osobní 
rozhovor. Dítě v rozhovoru s dospělým, na kte-
rého spoléhá, potřebuje zjistit, jak silný či zrani-
telný tento klíčový dospělý je ve vztahu k tomu, 
co dítě naplňuje obavami.
Otevřete se rozhovoru. Nedopusťte, aby vaše 
dítě bylo se svým strachem a obavami samo. 
Zároveň ho však nenuťte o koronavirové nákaze 
hovořit, pokud o to samo nestojí.

Klidná, povzbuzující komunikace
Panika a strach dospělých se i beze slov přenáší 
na děti. Pokud si přejete dodat dítěti klid a po-
vzbuzení: 
 Ošetřete nejprve svůj strach. Odvahu čelit na-

pjatému období vám může dodat rozhovor 
s  lékařem nebo jiným odborníkem, diskuze 
s přáteli a osobnostmi, jejichž názoru si cení-
te, sledování důvěryhodného zpravodajství 
a podobně. Nezůstávejte se svým strachem 
sami. Nezatěžujte svým strachem dítě.

 Vytvořte příznivé podmínky pro dobrý roz-
hovor, dopřejte sobě a dítěti dostatek času 
a  klidu. Soustřeďte se pouze na rozhovor 
s dítětem, omezte rušivé vlivy.

 Vylaďte se na potřeby dítěte. Podřiďte se 
tomu, co si přeje vědět dítě. Trpělivě mu 
naslouchejte. Jeho názory či domněnky vy-
slechněte bez kritiky. Výsměch a opovrhová-
ní vyhánějí ze vztahu důvěru a blízkost.

Zmiňovat úmrtí jako důsledek koronavirové 
nákazy?
Téma zdravotního rizika (tak jako jiná témata) 
bychom neměli ani zlehčovat, ani líčit v nejhor-
ších barvách. Pokud si dítě vyžádá informaci 
ohledně smrtelných následků koronaviru, je na 

místě potvrdit, že někteří lidé již na koronavirus 
zemřeli, protože měli současně jiné závažné 
onemocnění. Kromě toho je na místě dítěti sdě-
lit, že většina nemocných lidí se uzdravila a žije 
jako před nakažením.

Silné emoční projevy nepomáhají
Snažte se před dítětem ovládat a nepropadat 
hysterii či beznaději. O šíření nákazy mluvte 
jako o dočasném problému, který pomine. Ne-
slibujte rychlé vyřešení situace. Je na místě při-
znat, že nevíme, jak dlouho bude mimořádná 
situace trvat.

Obavy dítěte o život a zdraví pečující osoby 
– dodejte naději
Nepodceňujte obavy dítěte o váš 
život a zdraví. Častěji dítěti po-
skytujte důkazy, že chráníte 
své zdraví.
Například s dítětem plánuj-
te přípravu zdravého jídla 
nebo si společně zacvičte. 
Pokud stále přetrvávají oba-
vy dítěte, promyslete nejprve vy 
sami krizový plán, jak zajistit péči o dítě, pokud 
byste museli do nemocnice. Až když budete mít 
jistotu, že je váš plán proveditelný, seznamte 
s  tímto krizovým plánem dítě. Plán by měl být 
pro dítě přijatelný. Domyslete detaily, kdo by 
mohl dočasně převzít péči o dítě, kdo všechno 
by mohl vypomáhat, koho byste požádali o po-
moc. Dítě by mělo vyrůstat s přesvědčením, že 
se vždy vyplatí vzdorovat ranám osudu, tvořit 
a řídit svůj život, aktivně čelit překážkám, rozváž-
ně se rozhodovat o svém osudu, nezůstávat „pa-
sivním divákem“, který pouze čeká, co se stane.

Dodržování hygienických zásad
Dítě potřebuje důkazy, že ho budete chránit. 
Dokonce i dospívající dítě – rebel. V televizi, rá-
diích a novinách se hodně píše o doporučeních, 
jak snížit riziko nákazy koronavirem. Prováděj-
te s dítětem i dospívajícím doma nácvik, jak 
správně kýchat, kašlat, jak si důkladně mýt ruce 
a vyhýbat se davu. Dítě by mělo mít jistotu, že 
důsledně dodržujete to, co požadujete, aby do-
držovalo dítě. U dospívajících je normální reakcí 
na pokyny a instrukce jejich bouřlivé odmítání. 
Mějte pro ně pochopení a nevystavujte je přímé 
(osobní) kontrole, která naopak prospívá mlad-
ším dětem.

Režim dne a aktivity i bez školního vyučo-
vání
Děti mají rády, když je každý den předvídatelný.
Pravidelnost a neměnnost alespoň částí dnů 
(ranní rituál vstávání, ranní hygiena, snídaně, 
oběd, večeře, večerní hygiena, usínací rituál) do-
dávají dítěti pocit bezpečí.

Humor, hra, optimismus
Ovlivněte pozitivně svoji náladu a pohled do 
dalších společných dní. Bojujte proti nepřízni 
okolností aktivně a s odvahou. Vnášejte do ro-
dinného života humor, společnou hru, smích 
jako protiváhu k tíživým okolnostem. Případně 
dopřejte dítěti, aby mohlo být ve společnosti 
bezpečných a veselých lidí.

Různé dětské osobnosti – různé formy pod-
pory
Některé děti ocení povídání a přesné informa-
ce, jiné se mohou uzavírat do sebe. I zdánlivě 
nekomunikující dítě potřebuje váš zájem, péči 
a povzbuzení. Všechny děti potřebují fyzickou 
blízkost, pohlazení, ocenění za snahu, pohled 
naplněný sympatiemi, něhu.

Poskytujete přechodnou pěstounskou péči?
U starších dětí je nutné předpokládat, že si bu-
dou dělat starosti o své příbuzné. Nemusí to 
tak být u všech dětí. Pokud se vaše dítě zabývá 
obavami o příbuzné, je vhodné v součinnosti 
s OSPOD hledat způsoby, jak dítěti dopřát infor-
mace, co se děje s jeho příbuznými. I v situaci 
zdravotní krize je ale na prvním místě bezpečí 
dítěte. Osobní kontakt s rizikovými příbuznými 
může dítě destabilizovat.
Pokud chcete dítě povzbudit a oprostit od obav 
či stresu, je vhodné nejprve pečlivě zjišťovat, 
co konkrétnímu dítěti vyhovuje a co mu nedě-
lá dobře. U týraných a zneužívaných dětí je na 
místě předpokládat, že některé dotyky v dítěti 
mohou místo zklidnění vyvolat stres.

V rozhovoru s dítětem o tom, co pro něj předsta-
vuje podporu a zdroj pozitivních emocí využijte 
Knihu bezpečného kontaktu:
https://www.safrandetem.cz/wp-content/uplo-
ads/Kniha-bezpecneho-kontaktu-1.pdf

Pokud zaznamenáte nečekané reakce vaše-
ho dítěte, neváhejte se poradit s odborníky 
na péči o děti.
Rodičovská linka: 606 021 021
Linka bezpečí pro děti: 116 111

Zdroj: Dobrá rodina

Nabídka taxi a osobní dopravy po Dobříši – zdarma pro 
osoby nejvíce ohrožené anebo pomáhající při epidemii

Taxi Service Unger, osobní a minibusová doprava v Dobříši, nabízí pomoc lidem, kteří nemají jinou 
možnost dopravy.
Nabízí dopravu zdarma osobám, které jsou nejvíce ohrožené nákazou koronavirem (například 
senioři), nebo naopak lidem, kteří poskytují pomoc. Mezi ně patří například záchranáři, hasiči 
a všechny složky tohoto systému, pracovníci města, pečovatelských domů atd. Nabídka je určená 
pro zajištění dovozu nákupu, jídel, léků, ochranných pomůcek atd.
Kontakt na řidiče na tel. 724 052 575 nebo na www.facebook.com/TaxiDobris. Je možné využít ne-
jen osobní vozy, ale i minibusy.

Jan Unger

Uzávěrka příspěvků do květnového 
vydání Dobříšských listů 

bude 17. dubna 2020.

Redakce DL: Ivana Duchoňová, 
MěÚ Dobříš, Mírové náměstí 119, 

e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz.

Pravidla pro příspěvky: 
rozsah textu max. 2 000 znaků včetně 

mezer, foto v dostatečné kvalitě  
(min. 300 DPI, min. velikost 1,5 MB).
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Cena města Dobříše  
– termín nominací  
byl posunut do 30. dubna

Prestižní Cenu města Dobříše 2020 může zís-
kat osobnost nebo kolektiv za vykonání výji-
mečných nebo významných aktivit pro měs-
to. Nominace na udělení ceny byla vzhledem 
k  bezpečnostním omezením státu posunuta 
o 1 měsíc, tedy do 30. dubna 2020. 

Pravidla pro udělení ceny v roce 2020 jsou tato:
– oceňuje se celoživotní přínos i významná 

činnost, dílo nebo prezentace města Dobří-
še v  oblastech hospodářský rozvoj, kultura, 
sport, věda a výzkum, ekologie, umění, vý-
chova a vzdělávání a jiné (např. za záchranu 
života apod.);

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

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

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

Nominovat kandidáta může jednotlivec, kolek-
tiv i společnost, vždy písemně s vyplněnou při-
hláškou zaslanou do podatelny městského úřa-
du. Nominace, tedy přihláška, musí obsahovat 
zdůvodnění předkládaného návrhu na udělení 
ceny kandidátovi. Předkladatel musí uvést své 
jméno i adresu a také přiložit písemný souhlas 
kandidáta s nominací.
Cena města Dobříše v roce 2020 bude předána 
starostou města Dobříše na slavnostním večeru 
v sobotu 3. října 2020 v Zrcadlovém sále zám-
ku Dobříš.
Pro podání nominace na udělení Ceny města 
Dobříše v roce 2020 je na stránkách města Dob-
říše v příslušné sekci (Občan) formulář, který ob-
sahuje předepsané náležitosti.
Podrobnosti a přehled oceněných osob od roku 
2007 najdete na www.mestodobris.cz/cena-
-mesta-dobrise/ds-11797/p1=57740.

Šárka Krůtová, DiS., 
vedoucí oddělení vnitřních věcí

Jak bude vypadat revitalizace Komenského náměstí?
V pondělí 9. 3. 2020 proběhlo veřejné projed-
nání záměru celkové revitalizace Komenského 
náměstí v Dobříši. V souvislosti s plánovanou 
rekonstrukcí ulice Pražská a Mírového náměstí 
bude primární klidovou zónou v centru města 
právě Komenského náměstí. Tento prostor, kde 
se konají farmářské trhy a kudy proudí denně 
většina školáků, si zaslouží úpravy, které ná-
městí sjednotí a zdůrazní jeho centrální polohu. 
Revitalizace náměstí by měla proběhnout v ná-
sledujících dvou letech.

Veřejné projednání vedli Pavel Svoboda, staros-
ta, a Tomáš Vokurka, místostarosta, a přibližně 
30 účastníkům představili studii revitalizace, 
která by měla zlepšit současný nedostatečný 
stav náměstí. Ve studii je rozpracována varian-
ta sjednocení plochy a povrchu náměstí, osa-
zení novými stromy, doplnění zelených ploch, 
osvětlení, laviček a dalšího mobiliáře. Zvažuje 
se přidání vodního prvku ve formě veřejného 
pítka nebo fontány; vrácení památníku obětem 
1. světové války, který zde byl v r. 1924 insta-
lován; přidání cyklopruhu a stojanů pro kola 
a další. Jedním z důležitých bodů k rozhodnutí 
je redukce parkovacích stání a zajištění systému 
zásobování pro přilehlé obchody. S úpravou 
náměstí souvisí i předpokládaná rekonstrukce 
budovy České pošty, kterou plánuje soukromý 
investor. 
S účastníky byla také diskutována bezpečnost 
dětí při cestách do školy a možnost podpory 
cyklodopravy, stejně tak i omezení tzv. vizuál-
ního smogu v podobě přebujelých reklamních 

poutačů. Významná část debaty se točila okolo 
stávající i plánované zeleně. Vzrostlé stromy na 
náměstí nejsou v dobré kondici a podle dendro-
logického posudku se blíží ke konci životnosti, 
ačkoli by byl zájem o zachování alespoň někte-
rých z nich. Nová výsadba stromů bude podpo-
řena dlouhodobou odbornou péčí. Náměstí by 
mělo být dobře funkční pro odpočinkový režim 
občanů, ale i pro veřejné akce a setkání. Sklou-
bení všech požadavků si vyžádá ještě přesnější 
zadání pro architektonické studio i přípravu 
projektové dokumentace.
Účastníci akce se na diskuzi živě podíleli a přidali 
další nápady k realizaci. Občané mohou své návr-
hy nebo připomínky k tomuto tématu také zaslat 
e-mailem na adresu krutova@mestodobris.cz.
Realizováno v rámci projektu Dobříš – Zdravé 
město a místní Agenda 21.

Redakčně zpracováno

Nový chodník v údolí Trnovského potoka zvítězil v projektu 
Tvoříme Dobříš 2020
Vítězem letošního ročníku Tvoříme Dobříš se 
stává návrh Ladislava Svobody na vybudování 
dřevěného chodníku v údolí Trnovského poto-
ka, který bude propojovat část města Na Kole 
s částí Na Vlašce.
Tento návrh získal 151 hlasů z celkových 470. 
Hlasovalo pro něj 33 % všech účastníků ankety, 
bude se tedy realizovat. Na druhém místě skon-
čilo se 137 hlasy dobudování dětského hřiště na 
Větrníku a třetí byl s 62 hlasy veřejně dostupný 
defibrilátor na náměstí. Přes 90 % hlasujících 
uvedlo, že zde žije nebo studuje či pracuje, pří-
padně v Dobříši tráví svůj volný čas. Přes 60 % 
účastníků ankety byly ženy. Podstatná většina 
hlasujících byla ve věku 20–50 let, z toho ve 
věku do 35 let byla polovina.
Přes 92 % hlasujících vyjádřilo svou podporu 
otevření dalšího ročníku projektu participativní-
ho rozpočtu. Děkujeme za spolupráci.

Více o celkových výsledcích hlasování i projektu 
na tvorime.dobris.cz. 
„Projekt Tvoříme Dobříš 2020 byl uskutečněn 
v  rámci projektu Dobříš – Zdravé město a místní 
Agenda 21.”

Redakčně zpracováno

Městský úřad Dobříš 
hledá nové kolegy
Tajemník úřadu vypsal výběrová řízení na 
nové pozice:
• pracovník SPOD (termín pro podání při-

hlášky: 22. 4. 2020)
• sociální pracovník (termín pro podání 

přihlášky: 22. 4. 2020)
• referent správy majetku – technický 

pracovník (termín pro podání přihlášky: 
23. 4. 2020)

• referent stavebního úřadu (termín pro 
podání přihlášky: 24. 4. 2020)

• referent životního prostředí a odpado-
vý hospodář (termín pro podání přihláš-
ky: 24. 4. 2020)

Více informací naleznete na elektronické 
úřední desce.
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Program rozvoje města 
Dobříše
Město Dobříš v současné době dopracovává 
strategický rozvojový a plánovací dokument 
– tzv. Program rozvoje města Dobříše na obdo-
bí let 2020–2028 (dále jen PRMDo). Tento do-
kument je zakotven v zákoně č. 128/2000 Sb., 
o  obcích, který zastupitelstvu obce vyhrazuje 
pravomoc takový dokument schvalovat. Záro-
veň také ukládá obci „pečovat o všestranný roz-
voj svého území a potřeby svých občanů“. 

Co je dokument PRMDo a jaké plní funkce?
• Střednědobý strategický dokument města, 

jehož cílem je definovat prioritní oblasti roz-
voje města v předem stanoveném časovém 
horizontu;

• dokument zasahující několik volebních ob-
dobí zastupitelstva města;

• zachycuje hlavní problémy rozvoje města 
a formuluje jejich možná řešení;

• umožňuje komplexní přístup k řešení pro-
blémů;

• je dlouhodobým podkladem pro řízení měs-
ta a pro přípravu projektů a rozvojových ak-
tivit ve městě;

• je to důležitý podkladový materiál pro čer-
pání finančních prostředků;

• zvyšuje připravenost města k podání žádos-
tí o dotační podporu a šance získat finanční 
prostředky.

Podstatou tvorby dokumentu PRMDo je vychá-
zet ze stavu, v jakém se město nachází, a  při-
hlédnout ke stavu akcí, které jsou v určitém 
stupni přípravy. Toto je zachyceno v analytické 
části dokumentu, na kterou navazuje návrhová 
část, v níž se formulují vize budoucího rozvoje 
města. Analytickou část dokumentu zastřešuje 
SWOT analýza identifikující silné a slabé stránky 
města a příležitosti a hrozby pro město. Jejím 
výstupem by mělo být takové chování města, 
které bude maximalizovat své přednosti a mini-
malizovat své nedostatky a hrozby. 
Vzhledem k tomu, že dokument PRMDo má být 
tvořen komunitním způsobem, tj. ve spolupráci 
s širokou veřejností, kdy základním principem 
je otevřenost procesu, město Dobříš ve spolu-
práci s MAS Brdy–Vltava si vás dovolují pozvat 
na setkání, na kterém se pobavíme o tom, kam 
má město Dobříš v budoucnu směřovat a jak 
nastavit budoucí rozvoj města. Přijďte se podě-
lit o své názory a zkušenosti a pojďte se zapojit 
do procesu vytváření lepší budoucnosti města 
Dobříše, kde žijeme. 

KDY? Čtvrtek 14. 5. 2020 v 18 hod.
KDE? Ve společenském sále Kulturního domu 
Dobříš

Program rozvoje města Dobříše je zahrnut do 
aktivit projektu Dobříš – Zdravé město a místní 
Agenda 21. 

Petr Oplíštil, 
referent tajemníka úřadu

Stále je možnost úspěšně žádat o kotlíkovou dotaci

Město Dobříš upozorňuje své občany, že je 
stále možné podávat žádosti o tzv. „kotlíkovou 
dotaci“ v rámci třetí výzvy dotačního programu  
„Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodin-
ných domech ve Středočeském kraji 2019–2023.“ 
Dosavadní velký zájem žadatelů podnítil Stře-
dočeský kraj k dalšímu jednání s Ministerstvem 
životního prostředí, které vyústilo v úspěšné na-
výšení alokace o cca 205 mil. Kč. Středočeský 
kraj proto stále pokračuje v přijímání žádostí 
o kotlíkovou dotaci. Podrobné informace a ná-
vod „Jak vyplnit elektronickou žádost“ jsou uve-
řejněny na webových stránkách Středočeského 
kraje v sekci kotlíkových dotací (https://www.
kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-
-projektu//kotlikove-dotace-2019-2023). Připo-
mínáme, že v rámci kotlíkových dotací mohou 
vlastníci rodinných domů žádat o podporu až 
127 500 Kč, kterou mohou využít na výměnu 
kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, 
který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. emis-
ní třídy za nový, ekologický zdroj tepla (tepelná 
čerpadla, kotle na biomasu s ručním přikládá-
ním a plynové kondenzační kotle). Dále chceme 
vlastníkům kotlů 1. a 2. emisní třídy připome-
nout, že tyto kotle již nebudou smět dle záko-
na o ovzduší od září roku 2022 využívat, pro-
tože nesplňují emisní limity stanovené tímto 

zákonem. Pokud si nejste jisti, zda se legislativ-
ní změny vztahují i na váš kotel, stačí nahléd-
nout na výrobní štítek nebo do dokumentace, 
kde najdete označení emisní třídy. Od září 2022 
mohou zůstat v provozu pouze ty kotle na tuhá 
paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu. 
Když není možné údaj dohledat, kotel s největší 
pravděpodobností nevyhovuje a měli byste za-
čít řešit výměnu. Využívání kotlů 1. a 2. emisní 
třídy i po stanoveném termínu bude nezákonné 
a za tento přestupek bude hrozit provozovateli 
pokuta až do výše 50 000 Kč.

Odbor výstavby a životního prostředí 

Snížení energetické náročnosti sportovní haly v Dobříši
Od počátku března 2020 mohou dobříšští spor-
tovci, sportovní oddíly, školy i veřejnost znovu vy-
užívat sportovní halu v Dobříši. Takřka celý jeden 
rok trvala velká rekonstrukce, která začala koncem 
dubna 2019. Hlavním cílem bylo snížit energetic-
kou náročnost provozu budovy a vylepšit stan-
dard užívaných prostor pro sportovce i diváky.
V rámci rekonstrukce byla provedena komplet-
ní výměna okenních a dveřních otvorů, část 
skleněných výplní byla zazděna. Nejnáročnější 
operací byla výměna střešního pláště, kdy byl 
nad sportovní plochou odstraněn stávající tra-
pézový plech s minerální vatou a byl nahrazen 
tepelně-izolačním panelem. Fasáda a zbývající 
střešní plášť byly zatepleny minerální vatou.
Na střeše haly jsou umístěny tři vzduchotech-
nické jednotky, které zajišťují výměnu a přihří-
vání vzduchu jak v prostorech sportoviště, tak 
i  v restauraci a šatnách. V interiéru byl rekon-
struován hlavní tepelný zdroj, tzn., že byly in-
stalovány dva nové plynové kotle a celá kotelna 
byla vybavena moderním měřicím a regulač-
ním systémem. V prostoru haly byla provedena 
kompletní výměna otopné soustavy, která zaru-
čí mnohem efektivnější vytápění. Stěny a strop 
v  hlavním prostoru hrací plochy byly opatřeny 
novým akustickým obkladem a na stropě je 
nové moderní osvětlení.
V rámci projektu byla také provedena komplet-
ní rekonstrukce restaurace, hlavního vchodu 
a souvisejících toalet. Celý prostor je osazen no-
vým kazetovým podhledem a osvětlením a byla 
provedena pokládka nové dlažby. Na toaletách 
bylo kompletně vyměněno sanitární zařízení 
a stěny získaly nový moderní obklad.
Po dohodě s provádějící stavební firmou bylo 
rozhodnuto, že prostor knihovny a prostor re-
staurace nebude uzavřen po celou dobu rekon-
strukce haly, ale dojde jen k částečnému omezení 

provozu. V knihovně práce probíhaly od začátku 
července do konce srpna 2019. Restaurace byla 
také uzavřena na dobu nezbytně nutnou, tj. od 
poloviny září do poloviny prosince 2019. Na 
tomto místě se sluší poděkovat provozovatelům 
a uživatelům knihovny i restaurace za vstřícnost 
a trpělivost, bez nichž by stavební práce nebylo 
možné v takovém rozsahu uskutečnit. 
Kolaudační prohlídka celé stavby proběhla 
21. 2. 2020 a kolaudační souhlas byl vydán dne 
28. 2. 2020.
V letních měsících se město chystá provádět na-
vazující stavební práce, především ve vnitřním 
zázemí ...

pokračování na straně 8
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Snížení energetické náročnosti 
sportovní haly v Dobříši
pokračování ze strany 7
... – práce se budou týkat například přesunu po-
silovny do lépe vyhovujících prostor, připravu-
je se také vybudování nové horolezecké stěny 
a řada dalších dílčích úprav. 
Dotace ve výši 15 486 924,20 Kč byla poskytnuta 
Ministerstvem životního prostředí prostřednic-
tvím Státního fondu životního prostředí České 
republiky. 
Celkové náklady akce činí 50 407 979,06 Kč.
Kontaktní údaje pro dotazy k provozu, případ-
ně pronájmu na tel.: 318 522 590, 777 455 329,  
e-mail: sport@dokas.cz.

Projekt „Snížení energetické náročnosti Sportovní 
haly Dobříš – 5.1a – zateplení“; identifikační číslo: 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006727
Projekt „Snížení energetické náročnosti Sportovní 
haly Dobříš – Instalace nuceného větrání se ZZT“; 
identifikační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/000
6730
11531 – Operační program Životní prostředí 
2014–2020

Odbor místního rozvoje

Anketa: Který přechod pro chodce v Dobříši má mít dodatečné 
bezpečnostní osvětlení?
Odbor místního rozvoje Městského úřadu 
v  Dobříši chce nechat instalovat doplňkové 
bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce 
v rámci koncepčního řešení bezpečnosti provo-
zu na pozemních komunikacích. Cílem je zvýšit 
bezpečnost chodců a dimenzovat místní osvět-
lení tak, aby byly přechody lépe viditelné.
Na který přechod pro chodce byste doplňkové 
osvětlení chtěli dát vy? Vaše návrhy a podněty 
můžete zaslat e-mailem na novotny@mesto-
dobris.cz nebo poštou na městský úřad na od-
bor místního rozvoje. Děkujeme za spolupráci.

Odbor místního rozvoje

Plánovaná rekonstrukce komunikací a chodníků 
na sídlišti Větrník
V průběhu května 2020 by měla začít rekon-
strukce místních komunikací a chodníků na síd-
lišti Větrník v Dobříši. V prvním pololetí se bude 
jednat o ulici Jeřábovou s návazností na ulici 
Nad Papežem. 

Celkové předpokládané náklady na úpravu 
vozovky i chodníků jsou ve výši 4,65 mil. Kč, 
z  toho na chodníky je počítáno s investicí ve 
výši 1,5 mil. Kč. Oprava komunikace a chodníků 
byla v plánu investic na rok 2020. Městský úřad 
zažádal v březnu o kofinancování nákladů pro 
rekonstrukci chodníků z dotačního programu 
MAS Brdy–Vltava, o.p.s. Dotace ve výši až 95 % 

uznatelných nákladů by měla pokrýt částku 
cca 1,4 mil. Kč. V průběhu dubna bude vypsáno 
výběrové řízení na zhotovitele stavby ve formě 
veřejné zakázky malého rozsahu. Realizace pro-
jektu bude probíhat dle plánu od 05/2020 do 
08/2020. Vlastní realizace si vyžádá omezení, na 
která budou občané předem upozorněni. Děku-
jeme MAS Brdy–Vltava, o.p.s., za nabídku možné 
dotace a dále za podporu při administraci žá-
dosti o dotaci.

Ing. Markéta Samcová, 
projektový manažer odboru místního rozvoje

2. základní škola s dokončenou 
novou budovou a přístavbou 
hospodářského pavilonu
Na konci února byl zhotovitelem předán jeden 
z největších investičních projektů města Dobříš 
v poslední době, a to výstavba nového školního 
pavilonu a přístavba hospodářského pavilonu 
2.  základní školy. Dne 2. března 2020 vydal sta-
vební úřad kolaudační souhlas k užívání hotové-
ho díla. Stavbu realizovala firma VISTORIA CZ, a.s.,  
a práce provedla podle časového plánu a ve vy-
soké kvalitě. 

Díky realizaci tohoto projektu došlo k navýšení 
kapacity školní jídelny z 800 vydaných obědů na 
1 200 vydaných obědů, současně byla varna vy-
bavena nejmodernější technologií. Podél atle-
tického stadionu byl vystavěn nový pavilon pro 
120 žáků. Celková kapacita školy se tak zvýšila 
na 920 žáků. Podle prognóz vývoje počtu žáků 
by tak měla být uspokojena poptávka po škol-
ním vzdělávání na území města Dobříše. 
Projekt dosáhl celkových nákladů ve výši 
77 157 802 Kč. Dotace z Ministerstva financí ČR 
činila 51 896 000 Kč včetně DPH. Příspěvky obcí 
byly ve výši 12 148 100 Kč. 
Děkujeme všem, kteří se na realizaci projektu 
podíleli.

Ing. Markéta Samcová, 
projektový manažer odboru místního rozvoje

Jarní výsadba a péče o zeleň
Na podzim 2019 jsme v Dobříši vysadili celkem 143 stromů, z toho 117 kusů v rámci projektu revita-
lizace z roku 2016 a 26 kusů jako náhrada za pokácené stromy. Od března začínáme s jarní výsadbou 
zeleně.
V letošním roce budeme pokračovat s revitalizací prostoru na zimním stadionu. V 1. etapě na jaře 
vysadíme 8 ks lip velkolistých a 3 ks jeřábu prostředního. Na podzim proběhne 2. etapa, která zahr-
nuje pokácení 7 ks topolů na stadionu, na místě se ponechají další 3 ks, u kterých bude proveden 
řez na torzo. Místo topolů vysadíme dalších 5 ks lip. Dále z projektu musíme vysadit téměř 900 keřů, 
které budeme vysazovat postupně od jara do lokalit Jáchymovská, Hornická – Za Branou, Fričova, 
Za Poštou – poliklinika a Větrník.
Po výsadbě jsou stromy vždy dostatečně zality a v průběhu ledna byl proveden výchovný řez. Se zá-
livkou musíme pokračovat v průběhu roku, vše bude záležet na letošním počasí. V rámci výchov-
ného řezu řešíme architekturu a tvar budoucí koruny. Odstraňují se nevhodné větve, předcházíme 
zahuštění koruny, tlakovému větvení, postupně zvyšujeme nasazení koruny apod. Interval výchov-
ných řezů u mladých stromů se pohybuje většinou mezi 2 až 5 roky, záleží na reakci stromů.
Náhradní výsadba v letošním roce za pokácené stromy dle rozhodnutí OVŽP bude provedena 
v  jarním a podzimním termínu. Na jaře se vysadí pouze břestovec do dolní části dětského hřiště 
v ul. B. Němcové a 10 keřů ke sportovní hale. Na podzim se doplní 2 ks kulovitých javorů a hloh do 
Příbramské ulice. Ve dvorech v ulici Družstevní a Jiřího Wolkra se vysadí po jednom jerlínu a katalpě, 
5 ks menších stromků rodu Prunus a dále různé keře (komule, vajgélie, dřišťál a mochna). 
Veškerá výsadba, ošetřování mladých stromů i péče o již dospělé dřeviny probíhá v souladu se stan-
dardy péče o přírodu a krajinu vydávanými AOPK ČR.

Jaromír Milner, správa a údržba zeleně, Dokas Dobříš, s.r.o.
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Úpravy místní komunikace v ul. Fričova, Dobříš – pátý rok v udržitelnosti

CZ.1.15/1.1.00/85.01974
Projekt „Úpravy místní komunikace v ulici Fričova, Dobříš“ byl dokončen před 5 lety. Cílem byla ob-
nova povrchů komunikace ulic Fričova a Školní včetně přilehlé křižovatky a navýšení počtu parkova-
cích míst. Stavební úpravy provedla firma Strabag, a.s., a finanční prostředky ve výši 4 364 772,90 Kč 
byly čerpány ze strukturálních fondů EU prostřednictvím ROP NUTS2 SČ. Zbylé náklady 3,5 milio-
nů Kč byly hrazeny z rozpočtu města. Projekt se nachází poslední rok v tzv. udržitelnosti, což je doba, 
po kterou musí příjemce dotace udržovat výstup v nezměněné podobě.

Za město Dobříš Ing. Eva Hladíková,
 odbor místního rozvoje

Úprava cen vodného a stočného od 1. 5. 2020
Vážení odběratelé, chtěli bychom vás informovat o úpravě ceny vodného a stočného od 1. 5. 2020. 
Hlavními důvody tohoto rozhodnutí je nezbytná obnova vodohospodářského majetku, inflace, ná-
růst cen energií a materiálu. Cena vody závisí na mnoha faktorech, avšak investování do oprav, ob-
nov a budování nové infrastruktury je jedním z nejvýraznějších. Snaha udržet cenu vody příliš nízko 
by generovala nedostatečné prostředky na obnovu, čímž by v budoucnu mohly vzniknout velké 
problémy, například vyšší míra poruchovosti či ztráty vody na vodovodním potrubí. 
Dnešní ceny vody nejsou pouze platbou za samotnou vodu. Vodné a stočné odráží skutečné pro-
vozní náklady za službu neomezených dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, ale 
stále nepokrývá nutné výdaje na rozvoj vodohospodářské infrastruktury. 

Od 1. 5. 2020 bude cena 82,26 Kč s DPH (ze současných 73,70 Kč). Přesto díky snížení sazby DPH 
z 15 % na 10 % od 1. 5. 2020 u vodného a stočného ušetří spotřebitel 4 Kč za m³. 
Průměrná denní spotřeba dobříšského obyvatele činí cca 100 l osobu a den, což bude představovat 
8,26 Kč na osobu a den za dodání pitné vody, odkanalizování a vyčištění odpadní vody. 
Průměrně tedy vynaloží občan Dobříše po změně ceny za vodné a stočné za měsíc 248 Kč (místo 
původní částky 221 Kč). Rozdíl v nákladech na vodné a stočné činí tedy 27 Kč za měsíc.
Vzhledem k tomu, že jsme stále s cenou pod celorepublikovým průměrem a hluboko pod hranicí 
sociálně únosné ceny, nezasáhne ekonomicky nijak výrazně ani ty, kteří jsou přímo dotčeni situací 
ohledně koronaviru.  Dále bychom chtěli odběratele ujistit, že koronavirus neohrožuje kvalitu pitné 
vody, zajišťujeme plynulé zásobování pitnou vodou 24 hodin denně jsme si vědomi toho, že zejmé-
na v těchto dnech je plynulá a bezproblémová dodávka kvalitní pitné vody do vašich domácností 
stěžejní. Nemusíte se obávat, pitná voda nemůže být virem ohrožena, k jeho přenosu dochází ka-
pénkovou cestou a přímým dotykem, mimo toto prostředí přežívá jen krátkou dobu. Zdroje pitné 
vody pro Dobříš jsou pouze podzemní a voda je následně dezinfikována, takže se koronavirus ne-
může to těchto zdrojů dostat.
Pracovníci Vodohospodářské společnosti Dobříš dělají vše proto, aby bylo zajištěno zásobování pit-
nou vodou 24 hodin denně. Jsme vám nepřetržitě k dispozici (i když v těchto dnech jen bezkontakt-
ní formou). Obnova vodovodů a kanalizací, která je nezbytně nutná k zajištění plynulého provozu, 
také probíhá dle plánovaného harmonogramu. 

Ing. Tomáš Kolařík, Vodohospodářská společnost Dobříš

DOKAS Dobříš, s.r.o., a město Dobříš
si dovolují oznámit, že bude provedeno blokové 
čištění ulic ve městě Dobříš.

Harmonogram blokového čištění 
ulic pro rok 2020

1. duben – středa
Mírové náměstí, B. Němcové, Jiřího Wolkra, 
Za Branou, Přemyslova, Mládeže, Nová, Tyršovo 
nám., Jáchymovská, Hornická, Družstevní;
3. duben – pátek
28. října, L. Kopáčka, Lidická, Na Nábřeží, 
A. Dvořáka, Vančurova, nám. Svobody, Na Tráv-
níkách;
6. duben – pondělí
Příkopy, Příkrá, Mostecká, Zahradní, Lomená, 
Dlouhá, Part. Svobody, Trnovská;
7. duben – úterý
Fričova, Školní, Za Poštou, Komenského náměstí;
8. duben – středa
Dukelské nám., Žižkova, Na Lukách, U Slovan-
ky, Plk. Petroviče, Bořivojova (+ příčné ulice);
14. duben – úterý
Hálkova, Zborovská, Dělnická, U Plovárny, 
Na Kole, Okružní (+ příčné ulice);
16. duben – čtvrtek
V Lipkách, B. Smetany, Husova, Tylova, U Slávie, 
Mánesova;
20. duben – pondělí
Anenská, Lesní, Fr. Průši, Na Chmelnici, Jirás-
kova, V Zahradách, Karnetova zahrada, Polní, 
Na Tarásku;
22. duben – středa
Za Pivovarem, Přímá, U Pilského potoka, Malé 
Paseky, Na Ligruse, U Ovčína;
24. duben – pátek
Rukavičkářská, Březová, Nad Papežem, K Vo-
dárně, Jeřábová, Jasmínová, Průmyslová;
27. duben – pondělí 
Šeříková, Růžová, Azalková, Lípová, Javorová, 
Nad Prachandou, Dubinské Kaštánky, Krásný  
Život, Modřínová, Bezová, Smrková;
29. duben – středa
Bratří Čapků, Loukotova, K Oboře, Na Vlašce, 
Trnková, Šípková, Balabánova;
30. duben – čtvrtek
Na Čihadlech, Pleskotova, Werichova, Scharto-
va, Brodecká, Brdská, Západní, Luční, Úvozová.

Žádáme občany, aby ve shora uvedených 
termínech odstranili svá vozidla z komuni-
kace, a to v době od 6.00 do 15.00 hodin. 
V případě nedodržení těchto pokynů může 
být vozidlo na náklady majitele odtaženo.
Děkujeme za spolupráci. 

Mgr. Jan Marek, jednatel společnosti

Vlajka pro Tibet vlála i v Dobříši
Připomínka 61. výročí tibetského povstání proti čínské okupaci Tibetu proběhla po celém světě dne 
10. 3. 2020. Tibetská vlajka byla symbolicky vyvěšena v tento den na 843 radnicích, včetně města 
Dobříše, na 113 školách a 104 domech, institucích a dalších místech po celé České republice, a ne-
jen tam. Tímto gestem jsme vyjádřili podporu Tibeťanům proti čínské okupaci jejich území, které 
bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové republiky a při němž zahynulo na 80 000 Tibeťanů. 
Statisíce dalších lidí zemřely v následujících letech ve věznicích, pracovních táborech nebo během 
hladomoru. Počet tibetských uprchlíků v exilu dosáhl zhruba 140 000.

Redakčně zpracováno

Dobříšské májové slavnosti 2020 – více „eko“
Město Dobříš bude na májové slavnosti, které jsou plánované na sobotu 23. května 2020, chystat 
zavedení tzv. vratných kelímků s vlastní grafikou města. Naší snahou je omezit vznik odpadu na 
veřejných akcích. Stáčené nápoje tak budou ke koupi pouze do vratných kelímků nebo do vlastního 
skla (pokud to prodejce umožní).
Jak to funguje? Při koupi zvoleného stáčeného nápoje vám bude účtováno k ceně nápoje navíc 
50 Kč (záloha za každý vratný kelímek, jehož objem je 0,5 l). Po navrácení kelímku do stánku obdržíte 
zpět svoji zálohu, nebo si jej můžete ponechat.
Věřme, že Dobříšské májové slavnosti proběhnou tak, jak je pro vás chystáme, a budeme se těšit na 
setkání.

Šárka Krůtová, DiS., 
vedoucí oddělení vnitřních věcí
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Regionální trhy v Dobříši každou druhou sobotu  
na náměstí Komenského 

Trhy s regionálními produkty mají ve městě 
Dobříši tradici již od roku 2009, a ta bude po-
kračovat i v letošním roce. První regionální trh je 
plánovaný na 9. května. 
Jeho konání však závisí na bezpečnostních 
omezeních státu, takže je možné jeho posunutí. 
Od května do října 2020 jsou termíny regionál-
ních trhů nastavené pro každou druhou sobotu 
v měsíci a pak ještě první adventní neděli.
Termíny trhů tedy jsou: 9. května, 13. června, 
11. července, 8. srpna, 12. září, 10. října a 29. lis-
topadu s adventní tematikou. Vždy v době 8–12 
hodin na náměstí Komenského.
Na stánku městského úřadu se budou na prv-
ním regionálním trhu rozdávat bavlněné sáčky 
na pečivo jako podpora bezobalového prodeje. 
Látkové ekopytlíky jsou opakovatelně použi-
telné a mohou se použít pro pečivo, zeleninu, 
ovoce nebo jiné potraviny. Nahradí tak klasické 
igelitky a jednorázové mikrotenové sáčky.

Pro město Dobříš ušila 200 ks těchto pytlíků 
textilní dílna RUKAMA NOHAMA z Charity Starý 
Knín, která působí v našem městě. Dílna zaměst-
nává lidi se sociálním znevýhodněním s malou 
šancí uplatnění na trhu práce.
Dalším krokem ke snižování odpadu v našem 
městě je také možnost nákupu horkých nápojů 
i do vlastního, přineseného hrnečku.
Pokud máte rádi čerstvé produkty nebo chcete 
podpořit místní dodavatele, máte možnost na-
koupit ze širokého sortimentu pečiva, zeleniny, 
zavařenin, textilu, keramiky, bižuterie atd. Dob-
rou náladu nakupujících podpoří hudební do-
provod v podání Swing bandu Dobříš a Dobříš-
ského pokleslého orchestru lidových nástrojů.
Těšíme se na první dobříšský regionální trh a pří-
jemné setkání.

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

Radka Brožová, referentka Infocentra Dobříš 
a koordinátorka Dobříšských regionálních trhů

Do práce nebo do školy na kole, koloběžce, pěšky…  
Prostě bez motoru?

Od března probíhají registrace do 10. ročníku celorepublikové akce Do práce na kole.
Výzvou je během května 2020 jezdit do práce a z práce na (elektro)kole, koloběžce, bruslích, vo-
zíčku, longboardu nebo chodit či běhat. V loňském roce se zaregistrovalo téměř 20 000 účastníků 
a 45 měst. Současně bude v květnu také probíhat 3. ročník akce Do školy na kole, která je určená pro 
studenty a studentky. 
Do práce na kole je výzva pro jednotlivce i týmy. V rámci výzvy se účastníci mohou zapojit hned 
do několika kategorií zaměřených na pravidelnost, délku jízdy atd. Zaměstnavatelé mohou bojovat 
o titul „Cyklozaměstnavatel roku“.
Cílem pořadatele je motivovat Česko k udržitelné dopravě. Když lidé přestanou denně jezdit autem, 
zlepší tak nejen svou kondici, zdraví, náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu ovzdu-
ší a celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu městu.
Pokud máte chuť se přidat, registrace a více informací na www.dopracenakole.cz.

Redakčně zpracováno

Přivítání nově narozených 
občánků města Dobříše
Dne 5. 3. 2020 jsme přivítali nové občánky 
města Dobříše: Adélu Ruisovou, Filipa Doubka, 
Izabelu Burgersteinovou, Viktorii Prosnerovou, 
Nelu Zárubovou, Emmu Petrákovou, Jana Kul-
havého, Julii Kryštůfkovou, Vladimíra Kofroně, 
Alenu Karnetovou a Martina Bučka.

Až budou zrušena bezpečnostní opatření 
státu kvůli šíření koronaviru, budou slav-
nostní obřady vítání občánků na dobříšském 
zámku pokračovat.

Rodiče nově narozených dětí si však musí 
sami zažádat o účast na tomto slavnostním 
obřadu, kam jsou zváni pouze na základě vy-
plněné přihlášky. 
Přihlášku na vítání občánků je možné stáh-
nout na webových stránkách města (http://
www.mestodobris.cz/vitani-obcanku/ds-25786), 
popřípadě si ji vyzvednout na matrice Městského 
úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119. 
Vyplněnou a podepsanou přihlášku k vítání 
občánků včetně souhlasu se zpracováním osob-
ních údajů doručte nejlépe osobně na matriku 
Městského úřadu Dobříš, popř. zašlete e-mai-
lem na matrika@mestodobris.cz, nebo poštou. 
Vítání občánků města Dobříše se mohou zú-
častnit děti, které mají v době podání žádos-
ti o přivítání na Dobříši trvale hlášený pobyt. 
Zároveň musí být jeden z rodičů v době naro-
zení dítěte trvale hlášen na Dobříši (dle usne-
sení RM č. 11/9/2018 RM ze dne 24. 4. 2018).

O termínu a konkrétním čase konání budou ro-
diče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni 
prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslá-
na na jimi uvedenou adresu.
V případě dotazů můžete kontaktovat matriku 
na tel. 318 533 313 a 318 533 316.

Odbor správních agend

Bezpečná Dobříš s činností 
Městské policie Dobříš 
– výběr za únor 2020 
1. 2. v 10.50 hod. občan odchytil v lese u Sva-
té Anny dva psy. Psi byli předáni pracovníkovi 
z  psího útulku. Volné pobíhání psů je častý 
přestupek v našem městě. Opakované přestup-
ky se řeší již vyššími pokutami na příkaz, které 
lze uložit až do výše 10 000 Kč. 
3. 2. ve 14.45 hod. se strážníci zabývali stížnos-
tí na chování mladistvých, které bylo vyřešeno 
domluvou. V parčíku za sokolovnou starší děti 
znečistily sedací plochu laviček. Jedná se však 
o  přestupek proti veřejnému pořádku, dle 
zákona 251/2016, o některých přestupcích, 
§ 5 odst. 1 písm. f, kdy přestupku se dopustí ten, 
kdo znečistí veřejně prospěšné zařízení… což 
lavička je. 
6. 2. v 5 hod. bylo oznámeno rušení nočního 
klidu na bývalé vojenské ubytovně v části měs-
ta Větrník. Do jednoho z bytů přicházely nepři-
způsobivé osoby, které zde nebyly ubytované 
a byly strážníky vykázány.
7. 2. v 16 hod. přijela hlídka MP na oznámení 
k zimnímu stadionu, kde na silnici ležel muž, 
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který právě prodělal epileptický záchvat. Muž si 
již vzal léky a pomoc odmítl, přesto byl hlídkou 
monitorován. 
15. 2. ve 20.30 hod. na silnici k Rosovicím došlo 
k dopravní nehodě při střetu se srnou. Byl vy-
rozuměn lesník podle příslušnosti k revíru.
16. 2. v 11.25 hod. na Mírovém náměstí na po-
mníku seděli dva muži a popíjeli alkoholické 
nápoje. Muži byli upozorněni na dodržování 
obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, o zákazu 
požívání alkoholu na veřejných prostran-
stvích. Z  místa zákazu byli vykázáni. V Dobříši 
je 15  míst, kde tento zákaz platí a je třeba ho 
dodržovat.
16. 2. v 21.30 hod. oznámila majitelka domu 
v  ulici Pionýrů na svém pozemku neznámou 
osobu. Ta na sobě měla tepláky, na hlavě kuklu 
a batoh na zádech. Hlídka strážníků ihned pro-
vedla kontrolu místa i okolí, ale osoba nebyla 
dopadena. O události byla informována i PČR.
18. 2. v 8.20 hod. hlídka MP zajistila muže, který 
se snažil dostat do kontejneru na elektroodpad. 
Strážníky byl převezen na služebnu PČR k ově-
ření totožnosti. Neměl u sebe žádné doklady. 
Každý, kdo bere věci z kontejneru na elektro-
odpad, se dopouští přestupku proti majetku. 
Za tento druh přestupku se může udělit pokuta 
do výše 10 000 Kč.
19. 2. v 6 hod. ráno zjistila hlídka MP ohnutou 
lampu veřejného osvětlení u vlakového ná-
draží. Byla zařízena oprava. 
20. 2. v ranních hodinách strážníci zasahovali na 
sociálním odboru. Pracovnice žádala strážníky 
o pomoc proti agresivnímu, drogově závislé-
mu muži. Ten byl vyveden z budovy k dalšímu 
opatření.
21. 2. v 9 hod. řešili strážníci stížnost v ulici 
K Vodárně. Někdo přivezl 6 pytlů komunálního 
odpadu ke stěně bytového domu, a tím založil 
černou skládku. Bohužel viník nebyl dopaden. 
Odpad odvezla firma Dokas, s.r.o., na náklady 
občanů města. Tomu, kdo založí černou skládku, 
hrozí pokuta na místě až do výše 10 000 Kč, ve 
správním řízení až 50 000 Kč.

23. 2. do 6.30. hod. strážníci řešili volně po-
bíhajícího psa, německého ovčáka ve Fričově 
ulici, poté pád stromu v ulici U Ovčína a ráno 
problém s nefunkčními semafory na světelné 
křižovatce. 
25. 2. v 19.05 hod. strážníci obdrželi telefonic-
ké oznámení na tel. 156 od řidiče linkového 
autobusu na trase Pičín–Dobříš. V autobusu byl 
zmatený člověk s negativním projevem. Bylo 
zjištěno, že muž byl nesvéprávný. Strážníci ho 
museli zklidnit s pomocí donucovacích pro-
středků, protože začal utíkat a byl velmi agresiv-
ní. Muž byl odvezen do nemocnice v Příbrami.
26. 2. v 1 hod. proběhla součinnost s PČR při ru-
šení nočního klidu z baru na Mírovém náměstí.

strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš

iQLandia Liberec
Je úterý 10. března a my, žáci 6.C, vyrážíme na ex-
kurzi do Liberce. V té době ještě netušíme, že to 
bude na dlouhou dobu exkurze poslední. Proč 
se cílem naší cesty stal zrovna Liberec? Matouš 
Měrka se stal vítězem soutěže „Mladí designéři“ 
a jednou z cen byly vstupenky do vzdělávacího 
centra iQLandia. Matouš se rozhodl věnovat je 
svým spolužákům, a tak jsme se mohli rozjet do 
Liberce. V cestě se nám však objevila nečekaná 
překážka – cena za dopravu. Naštěstí nám vyšla 
vstříc organizace MAS Brdy–Vltava a uhradila 
polovinu nákladů, za což jí velice děkujeme.
V samotné iQLandii na nás čekala čtyři patra 
vědy podané zábavnou formou. V expozici Člo-
věk jsme si kromě jiného mohli vyzkoušet, jakou 
kapacitu mají naše plíce a jak hlasitě dokážeme 
zakřičet. V patře věnovaném živlům jsme se sna-
žili udržet rovnováhu na simulátoru zemětřese-
ní a stát pevně na zemi při nárazech větru o síle 
vichřice (maximální simulovaná rychlost dosa-
hovala „pouze“ 80 km/h). Nejvíce jsme se zdrželi 
u Teslova transformátoru, kde se do rytmu filmo-

LVVZ a ŠVP v Krkonoších

Únor byl na „Starce“ ve znamení sportu. Nejdříve 
odjeli žáci sedmého ročníku na týden do Krko-
noš na lyžařský výchovně-vzdělávací zájezd, kde 
je poté vystřídaly třídy z prvního stupně, které 
zde prožily svoji letošní školu v přírodě. Oba týd-
ny jsme se věnovali nejen lyžování, ale spousta 
žáků si poprvé vyzkoušela i snowboarding. Ne-
chyběl ani bohatý večerní program, při kterém 
žáci mohli ukázat svoji kreativitu a  schopnost 
týmové spolupráce. Navštívili jsme i bazén 
s wellness v Bedřichově, kde jsme se vyřádili na 
tobogánu a zrelaxovali jsme se ve vířivce. Účast-
níci ze 7. ročníku, 1.A, 2.B, 2.C a 5.C pravidelně 
přispívali fotografiemi i veršovanými pozdravy 
na web školy, aby rodiče viděli, jak se jejich ra-
tolestem v Dolním Dvoře daří. Celý lyžařský kurz 
i škola v přírodě se nesly v přátelské atmosféře, 

začínající lyžaři a snowboardisté se naučili velmi 
dobře základům, které mohou využít při dal-
ší návštěvě hor. Pokročilí žáci zdokonalili svoji 
techniku jak na lyžích, tak na snowboardu. Oba 
týdny hodnotíme jako vydařené a těšíme se na 
další rok.

Monika Cieslik

Tulipánový měsíc
Stejně jako vloni, 
tak i v letošním 
roce se žáci 5.A, 
5.B a 5.C zapojili 
do projektu Tu-
lipánový měsíc, 
který je pod pa-
tronací nadace 
Amelie na pod-
poru onkologicky 
nemocných paci-
entů. Žáci v rámci 
pracovní a výtvar-
né výchovy vyráběli výrobky a malovali obrázky 
s motivy tulipánů. Všichni pracovali s velkým 
nadšením. Vzniklo tak mnoho krásných výrob-
ků, které v měsíci březnu zdobily onkologická 
oddělení nemocnic.

Pavel Hadraba

Zápisy do 1. tříd základních škol 
– bez dětí a raději on-line
Zápis k povinné školní docházce bude probí-
hat bez osobní přítomnosti dětí ve všech ško-
lách v uvedených termínech. 

Základní škola, Komenského nám. 35, Dobříš
V termínech 2.–3. dubna 2020 (od 13.30 do 
16.00 hod. dle platné rezervace, kterou je mož-
né do 1. dubna 2020 ještě změnit); 6.–8. dubna 
2020 (od 9.00 do 12.00 hod.; rezervace je nově 
rozšířena i na tento termín).
Postup na http://1zs.dobris.cz.

2. základní škola, Školní 1035, Dobříš
V termínu od 1. do 15. dubna 2020. 
Postup na https://www.2zsdobris.cz.

Základní škola, Lidická 384, Dobříš
V termínu od 1. do 15. dubna 2020. 
Postup na https://www.zsdobris-lidicka.cz/.

vé hudby vytvářely blesky. V dalších expozicích 
jsme porovnávali sílu gravitace na různých pla-
netách a pozorovali Měsíc v jeho různých fázích. 
Součástí expozice byl i gyroskop – trenažér pře-
tížení. Zažít výcvik astronautů jsme ale k radosti 
p. učitelky nemohli, byl totiž třeba souhlas zá-
konných zástupců. Stihli jsme navštívit expozici 
Sexmisie, která byla připravena ve spolupráci se 
sexuology a dětskými psychology. Rozšířili jsme 
si znalosti z oblasti sexuálního života zábavnou 
a citlivou formou.
Než jsme se vydali na zpáteční cestu, pokusili 
jsme se zvednout automobil Škoda před vstu-
pem do budovy. Podařilo se nám to, jen nás na 
to byl větší počet, než dovolují pravidla, tak jsme 
si ho odvézt nemohli.

Žáci 6.C
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Česká filharmonie

V únoru jsme se vydali se žáky 
5. a 8. tříd za nevšedním zážitkem 

do pražského Rudolfina. Hudebním programem 
„Kdo se bojí filharmonie?“ nás provázela známá 
herečka Martha Issová s mladými filharmoniky 
z České studentské filharmonie. Žáci si vyslechli 
ukázky známých skladatelů a pobavili se výstupy 
vtipné a elegantní Marthy. Celé představení bylo 
poučné, zábavné a přiblížilo svět vážné hudby 
našim mladým posluchačům. Koncert jsme si 
všichni užili, získali jsme nové znalosti a zjistili, že 
vážné hudby se opravdu bát nemusíme.

Mgr. Iveta Kolková

Projektové dny ve školní družině na 
2.ZŠ v Dobříši
Naše školní družina na 2. základní škole se 
v rámci šablon zavázala uskutečnit v tomto škol-
ním roce několik projektových dnů. 
První akce se konala 9. 12. 2019 a byla to ná-
vštěva Muzea smyslů v Praze. Děti zde pomocí 
různých exponátů poznávaly, jak fungují lidské 
smysly a jak nás také někdy mohou klamat. 
Nejprve si muzeum celé prohlédly s průvod-
cem a potom si mohly všechno na vlastní kůži 
vyzkoušet. Například, jak se leží na lehátku fa-
kírovi, jak projít zrcadlovým bludištěm, co slyší 
člověk, který má tinnitus, a jak neztratit rovno-
váhu, když se kolem vás všechno točí. Nakonec 
se ještě mohly potrápit řešením různých hlavo-
lamů a zakoupit si suvenýry na památku.
V dubnu pak plánujeme další projektový den 
– Den Země netradičně. Chceme, aby děti naši 
planetu Zemi lépe poznaly a více si uvědomily 
důvody, proč je potřeba ji chránit.
Někdy během června bychom chtěli uskutečnit 
ještě projektový den zaměřený na sport, a to 
hlavně na míčové hry. 

Eva Pletichová, vedoucí vychovatelka ŠD

Zápis do 1. tříd na 2. ZŠ Dobříš
Vážení zákonní zástupci,
zápis k povinné školní docházce bude probí-
hat od 1. do 15. dubna 2020 bez osobní pří-
tomnosti dětí ve škole. 

Na základě doporučení MŠMT upřednostňu-
jeme podání přihlášky bez osobní přítom-
nosti zákonného zástupce dítěte ve škole:
a) prostřednictvím datové schránky,
b) e-mailu s elektronickým podpisem (nelze po-

slat prostý e-mail),
c) poštou,
d) případně dle konkrétní situace osobně 

v  úředních hodinách pondělí a středa 9.00–
12.00 hodin.

Ve složce Dokumenty na našich www jsou ke 
stažení následující tiskopisy:
a) zápisní list do 1. třídy
b) žádost o přijetí k povinné šk. docházce
c) žádost o odklad – k té musíte přiložit doporu-

čení ŠPZ a lékaře
Tiskopisy vyplňte v PC nebo hůlkovým pís-
mem.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný 
zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své 
oprávnění dítě zastupovat.
Po ukončení mimořádných opatření uspořá-
dáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené 
na seznámení s prostředím školy, vzděláva-
cím programem, učiteli a prostory školy :) 
Už nyní se na vás všechny těšíme:))
Více na: https://www.2zsdobris.cz/news/zapis-
-do-1-tridy-aktualne/

Eva Kašparová

Upozornění pro rodiče k distanční výuce 
žáků:
V současné době je spuštěna on-line vzdělávací 
aplikace Alfbook (procvičování učiva). Probíra-
né učivo je na stránkách školy – třídy. Učitelé 
jsou k dispozici na e-mailech, nebo dalších ko-
munikačních aplikacích a telefonech. Připravu-
jeme další možnosti využití on-line technologií 
pro vzdělávání.

Úspěch v okresním kole zeměpisné 
olympiády
Po letech byla na naší škole obnovena účast 
žáků na zeměpisné olympiádě. Školní kolo pro-
běhlo na konci ledna a zúčastnilo se ho v kate-
gorii A (6. ročník) 20 žáků a v kategorii B (7. roč-
ník) 9 žáků. Postoupili Ondřej Janoušek (VI.D) 
a Robin Bernard (VII.C).
Okresní kolo proběhlo 26. 2. 2020 v Domě dětí 
a mládeže Příbram, kde se Ondra umístil na nád-
herném 3. místě. Gratulujeme.

Mgr. Hana Petráková Hartmannová

Masopustní rej na ZŠ Lidická, Dobříš

„Masopust představuje velice ob-
líbený lidový svátek. Dříve jej lidé 
slavili od Tří králů, až do popeleč-

ní středy. Poté následoval čtyřicetidenní půst, který 
trval až do Velikonoc. Klasické masopustní oslavy 
dnes začínají tři dny před popeleční středou. Ma-
sopust byl tedy obdobím, ve kterém se lidé rado-
vali, veselili, pořádali maškarní průvody a hlavně 
hostiny, protože následovala dlouhá postní doba. 
K masopustnímu veselí se kromě hostin konaly 
vepřové hody. Masopust vrcholil v úterý, kdy ves-
nicemi procházely maškarní průvody, doplněné 
o divadelní představení. Období radovánek konči-
lo v noci před popeleční středou, kdy ponocný za-
troubil na lesní roh a rychtář oznámil konec maso-
pustu….“, tyto a další informace se žáci Základní 
školy Lidická dozvěděli v rámci únorového be-
sedování v dobříšské knihovně. K vyvrcholení 
masopustního veselí se ve škole konal maškarní 
rej, který byl vyhlášen, jak velí lidová tradice, na 
masopustní úterý 25. února. Již od rána jste na 
chodbách školy mohli potkat pohádkové by-
tosti, filmové hrdiny či zvířátka. Všichni se po 
velké přestávce sešli v tělocvičně školy, aby si 

společně zasoutěžili a zatancovali. Závěrem byli 
vyhlášeni nejlepší tanečníci a oceněny nejlepší 
masky. Lze konstatovat, že další skvělá akce, při-
pravená pro děti naší školy, se vydařila. 

M. Fejtová Krajská

Zápis do 1. ročníku na ZŠ Lidická, Dobříš (aktuální stav)
Vážení zákonní zástupci, 
zápis k povinné školní docházce bude probíhat 
od 1. 4. do 15. 4. 2020 bez osobní přítomnos-
ti dítěte ve škole

Na základě doporučení MŠMT upřednostňu-
jeme podání přihlášky bez osobní přítom-
nosti zákonného zástupce dítěte ve škole:
a) prostřednictvím datové schránky;
b) e-mailem s elektronickým podpisem (nelze 

poslat prostý e-mail);
c) poštou;
d) případně dle konkrétní situace osobně 

v  úředních hodinách pondělí nebo středa 
9.00–10.30 hod.

Příloha je k dispozici na webových stránkách 
školy: www.zsdobris-lidicka.cz:
1. zápisový list do 1. ročníku 
2. žádost o přijetí k povinné školní docházce – 

k té musíte přiložit doporučení ŠPZ a lékaře
3. žádost o odklad – k té musíte přiložit doporu-

čení ŠPZ a lékaře

Tiskopisy vyplňte v PC nebo hůlkovým pís-
mem.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákon-
ný zástupce, je zároveň podstatné doložit své 
oprávnění dítě zastupovat.

Po skončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsaným dítětem zaměřené na sezná-
mení se školou, pedagogickými pracovníky, vzdělávacími programy. Na shledanou!
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Trnka v době 
karantény
Ta zpráva nás všechny 

překvapila. Uzavření škol, od zítřka budou děti 
doma. Honem rozdat učebnice a pracovní sešity, 
nakopírovat nějaké pracovní listy a s patřičným 
poučením o hygieně a bezpečnosti se s dětmi 
rozloučit. Na jak dlouho? Bůh ví… A co teď? Jak 
si s nastalou situací poradit? Druhý den se celý 
náš trnkový tým sešel, aby dal hlavy dohromady. 
Společně jsme plánovali, co je potřeba zařídit, 
domluvit, kdo si co vezme na starosti. Mluvili 
jsme také o tom, jaké jsou možnosti domácí-
ho vzdělávání. Jaké způsoby komunikace mezi 
učiteli a dětmi (resp. rodiči) zvolit. Jak zadávat 
dětem práci i jaké jsou možnosti zpětné vazby. 
V  dalších dnech jsme jednotlivé varianty zkou-
mali a vyhodnocovali. Najednou bylo jasné, že to 
není otázka 1–2 týdnů, ale že tento časový úsek 
bude mnohem delší. V  době, kdy vzniká tento 
článek, máme za sebou první týden. Snažíme 
se zadávat dětem úkoly, které jsou smysluplné 
a  které rodiny v této nelehké situaci nezatíží. 
Přemýšlíme o tom, co je a co není důležité. A be-
reme to i jako profesní výzvu, sami se teď učíme 
spoustu nových věcí, včetně toho, jak ve výuce 
na dálku účinně využít moderní technologie. 
Mezi sebou navzájem si předáváme zkušenosti, 
nápady a objevy. Nejen o učení, ale třeba i o šití 
roušek. Je to zvláštní čas… Každopádně už se 
všichni těšíme na to, až se nám děti do školy vrátí 
a budova Trnky bude zase plná života.

Mgr. Markéta Svobodová, učitelka ZŠ Trnka

Zápis do mateřských škol 
v Dobříši
Středa 6. května 2020 

2. mateřská škola Dobříš, 
Přemyslova 1034
tel.: 318 521 044
www.msdobris.cz

4. mateřská škola Dobříš, Fričova 104
tel.: 318 522 548
www.spokojenaskolka.cz

5. mateřská škola Dobříš, Jeřábová 613
tel.: 318 522 121
www.msvetrnikdobris.webnode.cz

Bližší informace v jednotlivých 
mateřských školách.

Návštěva z partnerského města Tonnerre

V týdnu 17. až 21. 2. 2020 nás 
na naše gymnázium přijel na-
vštívit francouzský profesor 

Laurent Lautrillard. Zúčastnil se všech hodin 
francouzštiny od tercie po septimu. Vyprávěl 
nám o Tonnerre, partnerském městě Dobříše, 
odkud sám pochází. Také jsme měli možnost 
vyslechnout si přednášku o francouzské litera-
tuře. Velmi nás ovšem také zaujala ochutnávka 
typických francouzských pochutin z regionu 
Bourgogne-Franche-Comté (ve kterém leží 
Tonnerre), jako byla třeba paštika z divokých 
prasat či konzervovaní šneci. Na konci týdne 
jsme my, studenti gymnázia, doplnili chybějí-
cí informace do článků na wikipedii o regionu 
Bourgogne-Franche-Comté a Tonnerre. Pan 
Laurent Lautrillard byl velmi ochotný a může-

me být jenom rádi, že máme na naší škole pří-
ležitosti, jako byla tato.

Anna Marie Břicháčková, studentka septimy, 
Gymnázium Karla Čapka Dobříš

Hudebníci ze ZUŠ postupují do krajských soutěží

V únoru a březnu se žáci vypsaných oborů zú-
častnili soutěží ZUŠ vyhlášených MŠMT. Kon-
krétně se jednalo o žačky a žáka ze tříd Jana 

Voděry, Lucie Tóth a Karla Čiháka. Všichni naši 
žáci výborně obstáli v nelehkých soutěžních 
podmínkách, hráli muzikálně, s chutí a odnesli si 
krom dobrého pocitu a inspirace i krásné ceny:
Kytaristka Míša Veselá – 1. cena s postupem do 
krajského kola
Kytarové duo – Míša Veselá, Martina Konopás-
ková – 1. cena s postupem do krajského kola
Klavíristka Natálka Fodorová – 2. cena
Klavíristka Natálka Tóth – 1. cena s postupem do 
krajského kola
Klavíristka Jana Zvolánková – 2. cena
Houslista Pepa Burša – 2. cena

Všem gratulujeme a děkujeme za skvělou repre-
zentaci naší školy!

Lucie Tóth, ZUŠ Dobříš

Anglický příměstský TRNKATÁBOR: 
10.–14. 8. 2020
TRNKAKCE zvou děti ve věku 6–12 let na letní 
anglický příměstský tábor uprostřed příro-
dy. Chcete být obklopeni přírodou, užívat si léto 
a zároveň se přirozenou cestou učit angličtinu?
Již nyní je možné se na tábor přihlásit na strán-
kách: http://www.zstrnkadobris.cz/domu/trn-
kakce/.
Cena 2 999 Kč. Těšíme se na vás!

KULTURA A SPOLEČNOST

Plány na léto ve Skřítkově
O letních prázdninách plánujeme dva pří-
městské tábory.
První tábor v termínu 27.–31. 7. 2020 bude na 
téma „Honba za pokladem“. Řešení různých 
úkolů, hádanek a záhad během celého týdne 
nás dovedou až k POKLADU. Budou to dny plné 
dobrodružství, pohybu v přírodě, tvoření, her 
a  soutěží. Čeká nás i celodenní výlet, odměny, 
závěrečná diskotéka, malování na obličej, pře-
kvapení pro rodiče a mnoho dalšího.

Druhý tábor 24.–28. 8. 2020 na téma „Letní 
olympiáda“. 
V létě 2020 proběhne letní olympiáda v Tokiu. 
Právě na toto téma bude zaměřen druhý tábor. 
Bude to týden plný pohybu, sportovních disci-
plín, povídání o historii olympiády spolu s  te-
matickým tvořením. Plánujeme celodenní výlet, 
závěrečnou diskotéku, malování na obličej, od-
měny pro děti a překvapení pro rodiče.
Oba tábory jsou určeny pro děti od 6 do 12 let. 
Cena každého tábora je 2 750 Kč/dítě.

Co nabízíme v rámci táborů? Program pro děti 
přizpůsobený věku dětí ve skupině, hlídání od 
7.30–16.30 hod., bohatý program v čase 8–16 
hod., tematické tvoření, celodenní výlet, hry 
a soutěže, hodně pohybu, malování na obličej, 
odměny pro děti, disco a mnoho dalšího…
Denně je zabezpečená strava – 2× svačiny, oběd 
a pitný režim.

REZERVACE ve Sktřítkově, na FB Skritkov 
nebo na tel. č. 774 314 249.
Sledujte naše FB stránky nebo www.skritkov.com
a dozvíte se vše včas.

Za tým Skřítkova 
Ing. Anna Englártová
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Vtipná pohádka Beneše Methoda Kuldy v podá-
ní Divadla Knihovna. Doporučujeme zejména 
pro děti od 5 do 10 let s doprovodem. Vstup 
volný.

RUČPRČKY – úterý 21. 4. od 17.00 

foto: archiv knihovny
Základy háčkování, pletení, nové vzory a techni-
ky, originální výrobky a hlavně trpělivá pomoc 
lektorky Lenky Kšanové. Setkání jsou otevřená 
komukoli, bez předchozí domluvy; materiál 
a jehlice či háček s sebou! Pravidelně vždy dru-
hé nebo třetí úterý v měsíci od 17.00 do 18.30. 
Vstup volný.

Kino Knihovna: KÁLAČAKRA: PROBUZENÍ 
– úterý 21. 4. od 18.00
Dokumentární film režisérky Natalie Fuchs, 
82 minut.
Čtyři lidé z různých prostředí společně čelí svým 
nejhlubším strachům z blížící se transformační 
síly iniciace Kálačakry, vedené dalajlamou a ná-
sledované miliony lidí. Smrt se setkává se živo-
tem, člověk se navždy mění. Film přináší diváko-
vi hluboký vjem míru a vysílá krásné poselství 
do světa. Projekce v rámci festivalu Most pro 
Tibet, výtěžek podpoří projekt Voda pro Tibet. 
Vstupné 50 Kč.

DEN ZEMĚ: CESTA KOLEM SVĚTA – středa 22. 4. 
– start mezi 14.00–15.30 
Co víte o našem světě? Pojďte si to vyzkoušet 
v  soutěžní hře, kterou pro vás připravily děti 
z družiny při 2. ZŠ Dobříš pod vedením paní uči-
telky Sudové. Start před knihovnou, v případě 
nepříznivého počasí v knihovně.

KNIHOMRNĚ START – pondělí 27. 4. od 10.00

foto: archiv knihovny
Chcete, aby vaše dítě mělo výborný školní pro-
spěch? Čtěte mu, veďte ho ke čtení a voďte ho 
do knihovny. Využijte speciálního programu pro 
rodiče s dětmi od 0 do 4 let s rytmy, melodiemi, 
říkadly, divadelními, pohybovými i společenský-
mi prvky. Cílem programu je zatraktivnit čtení 
a služby knihovny již nejmenším dětem, podpo-
řit vyjadřovací i jiné schopnosti dítěte a pomoci 
dítěti vytvořit si dobrý vztah k češtině. Každý 
měsíc nové básničky, písničky i pohádka!
Pokud se nám ozvete, nabídneme vám místo ve 
skupině stejně starých dětí – můžete však přijít 
i bez přihlášení ve výše oznámeném termínu.

KVĚTNOVÉ SVÁTKY: V pátek 1. a 8. 5. je 
knihovna zavřena!

Výtvarná dílna s Jíťou: BABOČKA KORÁLKÁČ 
– pondělí 4. 5. od 12 do 17 hodin
Co by to tak mohlo být??? Je to tak, blíží se mo-
týlí čas… a s ním přilétá i Jíťa. Jako vždy vstup 
volný, materiál zdarma.

Dobříš čte dětem: DOBŘÍŠŠTÍ VELBLOUDI 
– středa 6. 5. od 17.00
Jedna z nejzajímavějších dobříšských pověs-
tí –  tu by měl znát opravdu každý, kdo kdy na 
Dobříš aspoň strčil nohu. Divadlo Knihovna ji 
připravilo (zejména) pro děti od cca 5 do 10 let. 
A pozor: jediný skutečný dobříšský Velbloud 
nám tu něco utrousil – někdo asi dostane i dá-
reček! Vstup volný.

Malá dobříšská univerzita: ČERNOBYL 
– čtvrtek 7. 5. od 17.00

Cestovatel a fotograf Josef Vácha navštěvuje 
Černobyl opakovaně a poví vám o něm spoustu 
zajímavostí. A co neřekne on, řeknou jeho fot-
ky… Vstupné 60 Kč; káva/čaj v ceně.

TIBETSKÝ OBCHŮDEK V KNIHOVNĚ 
– prodlouženo do konce dubna

foto: archiv knihovny
Knihy, odznáčky, samolepky, modlitební pra-
porky, velké prapory… Koupí tohoto zboží pod-
poříte neziskovou organizaci Lungta, která se 
v naší republice dlouhodobě věnuje podpoře 
tibetské kultury.

BOŽÍ (JAKO) BOŽENA – soutěž pro děti i do-
spělé o 12 000 korun! – jen do 30. 6.!
Pište, malujte, sochejte, foťte, natočte video… 
Jakékoli originální umělecké dílo inspirované 
Boženou Němcovou má šanci vyhrát až 3 000 Kč! 
Podrobná pravidla a přihláška v knihovně a na 
www.knihovnadobris.cz. Děkujeme za podporu 
firmě Bobcat DOOSAN!

Milí čtenáři, doufám, že dubnová jarní roucha 
nahradí březnové roušky a že s radostí vykro-
číme do světa, kterého si možná budeme vážit 
o něco víc než dřív. Tak přijďte také k nám, těší-
me se na vás!

Romana Bodorová

Duben buben 
kedluben, jak je 
krásné smět jít ven…

…třeba do knihovny! Milí čtenáři a návštěvníci 
knihovny, znovuotevření knihovny i realizace 
dubnových programů samozřejmě závisí na 
tom, jak a kdy se podaří zvládnout coro-situaci. 
Proto než k nám vyrazíte, ověřte si, prosím, že 
máme opravdu otevřeno. Termín programů 
se může, bude-li to nutné, změnit!!! Doporučuji 
sledovat www.knihovnadobris.cz nebo face-
book knihovny. Anebo nám prostě zavolejte…

Malá dobříšská univerzita: ISLAND – čtvrtek 
2. 4. od 17.00

foto: Petr Hricko
Cestovatel a fotograf Petr Hricko je na Islandu už 
jako doma. Jeho vyprávění i promítání bude jis-
tě stejně úchvatné, jako výstava jeho fotografií 
u nás. Vstupné 60 Kč, káva/čaj v ceně.

PETR HRICKO: ISLAND – po celý duben
Výstava krásných barevných fotografií z ledové 
země, kde na jednom kilometru čtverečním žijí 
tři lidé a život je zde (díky tomu???) nejlepší na 
naší planetě. 

Výtvarná dílna s Jíťou: DUHOVÁ VAJÍČKA 
– pondělí 6. 4. od 12 do 17 hodin

foto: archiv knihovny 
Nedáte-li malovaný, dejte radši duhový! Jako 
vždy vstup volný, materiál zdarma.

VELIKONOCE V KNIHOVNĚ: od čtvrtka 9. do 
pondělí 13. 4. je knihovna zavřena

Chvíle pro pohádku: O HLOUPÝCH ČERTECH 
A CHYTRÉM ŠEVCI – čtvrtek 16. 4. od 17.00

foto: archiv knihovny
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Dubnové akce  
v kulturním domě 

 
www.kddobris.cz

Vážení čtenáři, 
Kulturní středisko Dobříš, tak jako všechna 
obdobná zařízení v celé zemi, muselo zrušit 
již naplánované akce a omezit provoz kultur-
ního domu i dalších zařízení, které spravuje.
V tuto chvíli vás chceme informovat o řadě 
opatření, které se týkají našeho provozu:

Opatření související s vládou vyhlášeným 
nouzovým stavem na dobu od 13. 3. do 13. 4. 
2020:
– rušíme Travesti show (7. 4.) 
– rušíme výstavu Karla Jerie – Mr. Blue Sky 
– do odvolání uzavíráme Muzeum hraček na 

zámku Dobříš 
– do odvolání je uzavřen Depozit Muzea měs-

ta Dobříše na Mírovém náměstí v Dobříši
– posunujeme datum předprodeje vstupe-

nek na koncert Nezmarů a symfoniků v IS 
prozatím na 14. 4. 

– ruší se všechny zkoušky divadel a Swing 
bandu ve společenském sále, ruší se až 
do odvolání všechny dlouhodobé nájmy 
(jóga, autoškoly, modeláři, street dance, ta-
neční) 

Protože se nám podařilo najít náhradní ter-
míny za zrušené koncerty United Flavour, Sto 
zvířat a Travesti show, zůstávají vstupenky 
na tyto akce v platnosti. Samozřejmě vám ale 
nabízíme i vrácení peněz. Pokud epidemiolo-
gická situace dovolí, peníze za prodané vstu-
penky začneme vracet opět od 14. 4. 2020, 
a to prozatím minimálně do 7. 6. 2020 v kan-
celáři KD, 1. p., telefon 318 521 302. 
Děkujeme za pochopení.

Náhradní termíny za již zrušené akce:
United Flavour – náhradní termín 6. 11. 2020 
Sto zvířat – náhradní termín 27. 11. 2020
Travesti show – náhradní termín 3. 11. 2020 
Výstava Karla Jerie – „Mr. Blue Sky“ – náhrad-
ní termín 27. 5. – 27. 6. 2021

Prozatím nerušíme naplánované dubnové 
akce:

 � 23. 4. Vernisáž výstavy kreseb – Ladislav 
Hojný: In via (Na cestě)

Ladislav Hojný vystudoval v letech 1963–1969 
užitou a propagační grafiku na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením 
profesorů Josefa Nováka a Antonína Strnadela. 
V letech 1969–1989 působil jako grafik v redakci 
časopisu Ahoj na sobotu, poté pracoval v růz-
ných periodikách. Získal zvláštní cenu v soutěži 
ČSN za grafickou úpravu časopisů, byl odměněn 
za ilustrace, za grafické listy (k 100. výročí ND), 

publikován v knížce Současná česká typogra-
fie. Od roku 2003 kreslí a píše Výlety do malých 
a nejmenších obcí Středočeského kraje, jimiž 
dokumentuje mizející venkov. Sám sebe nyní 
označuje cimrmanovským přídomkem „chodí-
cí… kreslící… píšící…“ nebo zkratkou v.v.v.v., 
tedy vlastivědný vycházkář ve výslužbě.
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 23. dubna 2020 od 18.00 hod. Vý-
stava potrvá do 24. května 2020. Otevřeno 
po–čt 8.30–16 hod., pátek a sobota zavřeno, 
ne 14–16.

 � 24. 4. Nezmaři a symfonikové ČRo – koncert 
na zámku

Koncert, který vám nabídne zajímavé propo-
jení folkové hudby a filmové hudby v podání 
symfoniků ČRo. Řeč je o vystoupení skupiny 
Nezmaři za doprovodu několika členů Symfo-
nického orchestru Českého rozhlasu. Nezmary 
charakterizuje vícehlasý vokál s doprovodem 
akustických nástrojů. Jejich repertoár tvoří 
převážně vlastní písně, ale i světová folková 
klasika. Na Dobříši by měli představit průřez 
své čtyřicetileté tvorby. 
Zrcadlový sál, zámek Dobříš, pátek 24. dubna 
2020 od 19.30 hod. Vstupné: 250 Kč / 300 Kč / 
350 Kč. Předprodej vstupenek od 14. 4. 2020 
v informačním středisku.

Zda se některá z těchto akcí uskuteční, nikdo 
z nás zatím neví. Buďme proto zodpovědný-
mi optimisty, ohleduplnými k sobě i k své-
mu okolí… prostě snažme se o to, abychom 
všichni tuto pandemii překonali živí a zdraví.

A v této souvislosti si ještě dovolím jedno po-
děkování… 
A to všem dobříšským lékařům a lékařkám, se-
střičkám a dalšímu zdravotnickému personálu, 
lékárnicím a lékárníkům, prodavačkám a proda-
vačům ve všech dosud otevřených obchodech, 
pošťákům a pošťačkám, městským a státním 

policistům, hasičům, popelářům a dal., prostě 
všem těm, kteří se riziku nákazy vystavují nejví-
ce a přesto pomáhají udržovat město při životě 
a v chodu…
Pokud se letos uskuteční májové slavnosti, v což 
stále doufáme, určitě společně najdeme způ-
sob, jak právě jim symbolicky poděkovat, třeba 
našim velkým potleskem… Souhlasíte? Ano? 
Tak domluveno! 
Těšíme se na vás v lepších časech!!!

Jindra Kastnerová, KS Dobříš

Šťastnou cestu, Mirku…
V sobotu 7. 3. 2020 se na svůj poslední ne-
beský potlach vydal nadšený divadelník, 
muzikant, filmař, tramp a kamarád, pan  
Vladimír Mirek Procházka. 

Dobříšský kulturák mu byl doslova druhým 
domovem. Tady mnoho let učil řadu generací 
lásce k divadlu. Není náhoda, že se Dobříš stala 
místem, kde působí několik ochotnických sou-
borů, kam se sjíždějí soubory z mnoha regionů 
na tradiční a velmi úspěšný divadelní festival… 
U  všeho byl Mirek… Byl hybným motorem 
mnoha aktivit, nejen divadelních… Obnovil 
dobříšský okrašlovací spolek, založil filmovou 
přehlídku videoamatérů, organizoval i  fot-
balový turnaj veteránů, se svou sestrou Evou 
pořádal kulturní večery Pod lampou. Miloval 
přírodu, svůj srub na Vltavě a trampskou muzi-
ku, a tak v KD založil i tradici country večerů. Je 
toho moc, co stačil, co ho bavilo a čemu se plně 
věnoval… A je dobře, že za svou celoživotní 
snahu o kulturní obrodu a vášnivé zaujetí pro 
věc byl v roce 2018 oceněn Cenou města Dob-
říše. Milý Mirku, budeš nám scházet… Sbohem, 
a pozdravuj svoji Pepinu…

Za spolupracovníky a kamarády z KD Dobříš 
Jindra Kastnerová

Vážení přátelé,

doprovodným programem veřejné sbírky na obnovu dobříšských 
varhan jsou benefiční „koncerty pro varhany“. Od zahájení sbírky 
v roce 2015 bylo realizováno 40 koncertů vážné hudby, a to jak 
v prostorách dobříšského zámku, tak v kostele Nejsvětější Trojice. 
V letošním roce jsme pro vás připravili osm benefičních, převážně 
komorních koncertů. 
V souvislosti s pandemií koronaviru byl zrušen první zahajovací 
koncert a s největší pravděpodobností se neuskuteční ani násled-
ný dubnový koncert. Ohledně dalších koncertů vás budeme včas 
informovat. 
Možnost adopce píšťal stále probíhá na www.varhanydobris.cz 
(číslo účtu 115-99660227/0100).  Za spolek Ivo Kylar

Program koncertů najdete na straně 16
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Sokol v dubnu? 
Toť otázka…

V březnu jsme kvůli krizové koronavirové situa-
ci v sokolovně veškerou činnost přerušili. Co se 
bude dít v dubnu, nedokážeme zatím odhad-
nout, naplánováno ale máme spoustu akcí.

Bazárek oblečení, který se měl uskutečnit 
4.  dubna, je zrušen. O náhradním termínu bu-
deme informovat.

Naši fl orbalisté by rádi uspořádali 
několik utkání: 4. 4. 3. liga ml. žáků, 
5.  4. přebor st. žáků, 18.  4. soutěž 
mužů, 25. 4. přebor mužů a 26. 4. 
3. liga juniorů. https://www.ceskyfl or-
bal.cz/oddil/tj-sokol-dobris/program

V sobotu 18. dubna by měl u nás v sokolovně 
proběhnout další z velkých šipkařských turnajů. 
Další sobotu naše jednota plánuje uspořádat 
župní přebor v zálesáckých závodech zdatnosti. 
Naši členové se již tradičně zapojují do projektu 
Den Země, úklid přidělené části města máme 
v plánu v neděli 26. dubna.
Držme si všichni vzájemně palce, ať se brzy vrá-
tíme k běžnému fungování.

Za T. J. Sokol Dobříš Gita Otavová

Program benefi čních koncertů 
na podporu obnovy dobříšských 
varhan

26. 4. 2020 od 19.00 zámek Dobříš, Zrcadlo-
vý sál – STABAT MATER
Vokálně instrumentální soubor – Musica Pod-
berdensis. Giovanni Battista Pergolesi

24. 5. 2020 od 19.00 zámek Dobříš, Zrcadlo-
vý sál – POZDRAV Z FRANCIE
Roman Patočka – housle, Stanislav Gallin – klavír.
W. A. Mozart, Claude Debussy, Camile Saint-Saëns,
César Frank

14. 6. 2020 od 19.00 zámek Dobříš, Zrcadlo-
vý sál – GOSPEL SONGS
Zuzana Stirská & Fine Gospel Time.
Odlehčený gospel a spirituály v podání Zuzany 
Stirské a hudebního souboru Fine Gospel Time

20. 9. 2020 od 19.00 kostel Nejsv. Trojice 
Dobříš – UTRAKVISTÉ V ČECHÁCH

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …

Srdečně zveme na výstavu obrazů, reliéfů 
a hudebních nástrojů Františka Kříže. Pro-
hlédnete si mimo jiné největší kytaru, která je 
zapsaná do české knihy rekordů. Slavnostní 
vernisáž proběhne 4. 4. od 14.00. Výstavu mů-
žete zhlédnout v Galerii JCM do konce června, 
vstupné je 40 Kč. Ve dnech od 9.–12. 4. bychom 
vás, jako každoročně, chtěli pozvat na veliko-
noční prohlídky. V těchto dnech si můžete 
přijít prohlédnout velikonočně vyzdobenou 
expozici a poslechnout si vyprávění o tradicích 
a zvycích svátků vítajících jaro. Zrcadlovým 
sálem zazní koncem dubna hned několik kon-
certů. 24. 4. se můžete těšit na koncert kapely 
Nezmaři, kteří zahrají společně se symfoniky 
Českého rozhlasu. Vstupenky budou v prodeji 

Zámek Dobříš
www.zamekdobris.cz
tel.: 318 521 240
info@zamekdobris.cz

Otevřeno celoročně: 
září–červen út–ne 8.00–16.30
červenec–srpen po–ne 9.00–17.30

Plánované kulturní akce 
(jejich uskutečnění je třeba si ověřit):

4. 4. – 30. 6. Výstava Františka Kříže,
vernisáž 4. 4. od 14.00
9.–12. 4. Velikonoční prohlídky
24. 4. Koncert Nezmaři a symfonikové ČRo
26. 4. benefi ční koncert Musica Podber-
densis
28. 4. Koncert Pražští komorní sólisté

v IC města Dobříše. V rámci benefi čních koncer-
tů na podporu dobříšských varhan zazní 26. 4.
koncert vokálně-instrumentálního souboru 
Musica Podberdensis, který zahraje Stabat Ma-
ter. Vstupné je dobrovolné. Poslední dubnový 
hudební program se uskuteční 28. 4. Pražští 
komorní sólisté si pro vás připravili koncert 
v rámci Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. 
Vstupenky na www.ticketportal.cz.

Duben 
v RC Dobříšek 
Registrace na příměstské 
tábory s názvem „Letem svě-
tem“ jsou v plném proudu 
a  máme ještě pár volných 
míst, proto neváhejte a zapiš-
te své děti včas… 

Termíny, veškeré informace a vstup do rezervač-
ního systému naleznete na našem webu www.
dobrisek.cz. Pokud s přihlášením potřebuje-
te poradit, pak nás neváhejte kontaktovat na 
info@dobrisek.cz nebo na tel.: 608 906 559.

1. turnus 13.–17. 7. 2020 s Danielou Koubko-
vou (doporučený věk 7–9 let)
2. turnus 20.–24. 7. 2020 s Klárou Sudovou 
(doporučený věk 5–7 let)
3. turnus 27.–31. 7. 2020 s Johanou Pograno-
vou (ukončená 1. tř. ZŠ až 11 let) 
4. turnus 3.–7. 8. 2020 s Miro Pogranem 
(ukončená 1. tř. ZŠ až 11 let)
5. turnus 10.–14. 8. 2020 s Petrou Šandlovou 
(doporučený věk 7–11 let)
6. turnus 17.–21. 8. 2020 s Klárou Sudovou 
(doporučený věk 7–11 let)

Vokální soubor Gontrassek, um. vedoucí Jan Baťa. 
České utrakvistické liturgické zpěvy z pozdního 
15. století

18. 10. 2020 od 19.00 kostel Nejsv. Trojice 
Dobříš – NAPŘÍČ STALETÍMI
Picco lo coro & Picco la orchestra,  řídí Marek 
Valášek. 
C. Monteverdi, T. Luis de Victoria, Z. Lukáš,
E. Whitacre, F. M. Bartholdy, W. A. Mozart

29. 11. 2020 od 19.00 zámek Dobříš, Zrcadlo-
vý sál – VEČER S ČESKOU HUDBOU
Škampovo kvarteto. 
Helena Jiříkovská – housle, Adéla Štajnochrová – 
housle, Martin Stupka – viola, Lukáš Polák – vio-
loncello, J. Suk, L. Janáček, A. Dvořák

13. 12. 2020 od 17.00 kostel Nejsv. Trojice 
Dobříš – PÍSNĚ V ADVENTNÍM ČASE
Dobříšský chrámový pěvecký sbor pod vede-
ním Mgr. Petry Šimkové. 
J. Turnovský, J. Gallus, G. Palestrina, J. Rychnov-
ský aj.

„Hravé tvoření s rodiči“ začíná ve čtvrtek 
16. dubna 2020 
Soubor 7 lekcí po sobě jdoucích, kde se děti 
od 2  do 4 let, s aktivní pomocí rodičů, sezná-
mí s tvořením prstovými barvami, keramickou 
hmotou a pestrou paletou dalších výtvarných 
materiálů. Všechny společné výtvory si odnese-
te domů!
Kurz vede: Bc. Lucie Nádvorníková – lektorka vý-
tvarných kroužků a keramiky
Hravé tvoření s rodiči– Čt v 9.00 a v 10.00

Přehled přednášek na různá témata kona-
ných v RC Dobříšek:
Zase zlobí, je neklidné! Co s tím? – 6. 4. v 17.30 
hod. 
Mé dítě experimentuje s drogami. Mám ho ne-
chat? – 20. 4. v 17.30 hod.
Jak napsat životopis a motivační dopis po skon-
čení rodičovské? – 27. 4. v 17.30 hod. 
Jak se vyznat v nabídce výchovných stylů? – 4. 5. 
v 17.30 hod. 

U nás v RC Dobříšek máte též možnost kon-
zultovat vše osobně s odbornými poradky-
němi:
Rodina a výchova – ve středu od 15 hod.
Mgr. Bc. Kateřina Neubauerová, DiS. 
Digitální média, sociální sítě, cigarety a jiné 
látky – ve čtvrtek od 17.30 hod. Mgr. Eva Při-
bylová 
Do práce po rodičovské. Do důchodu s jisto-
tou – dle individuální domluvy Mgr. Daniela 
Koubková 
Pro termín nás kontaktujte na: 608 906 559 
nebo smiskovapetra@dobrisek.cz.

Aktuální informace, přihlášky, rozvrh a ceny
najdete na našem webu www.dobrisek.cz nebo 
na https://www.facebook.com/dobrisek, e-mail: 
info@dobrisek.cz, adresa: Na Nábřeží 1650, Dob-
říš. Telefon: 608 906 559.



Jeho první fotbalové krůčky začaly v žácích na 
Matlachově stadionu v místě bývalých garáží 
ČSAD na výjezdu z Dobříše směrem na Příbram, 
přes dorost až do A-mužstva, za které nastupo-
val šestnáct let. V roce 1941 s dalšími fotbalový-
mi spoluhráči založil na Dobříši hokejový oddíl. 
Hokejem si v té době fotbalisté vyplňovali zimní 
přestávku a běžně kombinovali oba sporty.
Po 2. světové válce dostal jako svobodný učitel 
umístěnku do vesničky Valeč u Karlových Varů, 
i  přes tuto vzdálenost každou sobotu dojížděl 

na Dobříš a nastupoval do fotbalových nebo ho-
kejových zápasů. V tomto období začal svou ka-
riéru i jako hokejový rozhodčí. (Mimochodem, 
v sobotu Dobříš sehrála fotbalové utkání v Be-
rouně, kde hráči přespali, druhý den dopoledne 
odehráli zápas v Hostomicích a vše zakončili na 
Dobříši mistrovským utkáním v hokeji.)
Na konci 50. let byl u budování a následně i stě-
hování do nového zázemí fotbalu a hokeje na 
dnešní stadion V Lipkách. V dalších letech se 
stal hokejovým funkcionářem a v roce 1968 
byl zvolen předsedou hokejových rozhodčích 
pro Čechy a Moravu. Následně se stal členem 
předsednictva hokejového svazu a předsedou 
Středočeského hokejového svazu, který vedl až 
do roku 1998.
U příležitosti 90. narozenin mu MFK Dobříš udě-
lil čestné členství a byla mu i udělena Cena měs-
ta Dobříše za celoživotní přínos v oblasti sportu. 
I v pokročilém věku se stále zajímá o své dva 
milované sporty nejen na Dobříši.
Věříme, že ještě dlouho budeme vídat pana Cy-
rila Velebila na fotbalových zápasech v areálu 
v Lipkách a že mu dobříšský fotbal bude dělat 
radost.
Touto cestou přejeme hodně pevného zdraví do 
dalších let!

Jan Soukup
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Neuvěřitelná stovka

Nejstarší fotbalista MFK Dobříš, pan Cyril Velebil, se 6. března 2020 dožil neuvěřitelných 
100 let!
Držitel Ceny města Dobříše 2009 za celoživotní přínos v oblasti sportu.Zdravíme všechny – Ahoj, 

čau lidi!
My jsme dobříšské gymnastky ze závodního 
družstva D. Je nám 7–9 let. Většina z nás cvičí 
gymnastiku už čtvrtým rokem, ale v průběhu 
času k nám přešlo i pár šikovných holek z pří-
pravky a z rekreačního družstva. Ty brzy plně 
zapadly do našeho kolektivu, tak je nás teď 16.
Trénujeme 2× týdně 2 hodiny pod vedením 
Hanky Hoškové a Romana Baudise. V průběhu 
roku jezdíme několikrát na závody v klasickém 
gymnastickém čtyřboji (prostná, přeskok, hraz-
da, lavička) a také v malém teamgymu (řada 
skoků z malé trampolíny a akrobatické řady na 
koberci), kde závodíme jako družstvo dohro-
mady. 

Při tréninku pilujeme sestavy na závody, zlep-
šujeme svou celkovou fyzičku a učíme se nové 
prvky. Nejvíce nás baví skoky na trampolíně, ale 
z velké kladiny máme trochu strach. Z  těžších 
prvků se teď soustředíme na přemety na airtrac-
ku (to je taková nafukovací žíněnka) a na toče na 
hrazdě. Tréninky nás baví (kromě posilování  :), 
i když někdy bývají náročné. Zvláště v době, kdy 
vrcholí závodní sezona, což je vlastně teď a to se 
vzhledem k situaci spousta závodů zrušila. Tro-
chu se nám ulevilo, ale vlastně je nám spíš smut-
no. Protože i když jsme na závodech nervózní, 
baví nás ukázat, co umíme, a třeba vybojovat 
i medaili. Letos jsme si přivezly stříbrnou z  eam-
gymu v Písku, Janička Čechová vybojovala stří-
brnou na Mikulášských závodech v Týnci a Ma-
ruška Carbochová bronzovou na Dobříšském 
čtyřboji. Nejvíc zamrzí medaile bramborová, tu 
letos na Dobříši získala Helenka Sochorová.
Už se těšíme, až po zklidnění situace bude-
me nacvičovat na Dobříšské májové slavnosti. 
To  bývá trochu jiná zábava a docela legrace. 
Určitě se tam všichni přijďte na nás podívat!

Tým dobříšských gymnastek 
družstva D

Velikonoční vzkaz kostem našim…
(zamyšlení nad texty z Bible: Jan 20,19–29 a Ezechiel 37,1–14)
„Když Duch boží zavěje, vstane z mrtvých naděje…“ (M. Rejchrt, Svítá, š. 50) – zpíváme v kostele 
s radostí už mnohá léta, a nejen o Velikonocích. Vždyť – kdo by tohle neslyšel rád? Nic není ztraceno, 
i to, co jsme pohřbili, co prostě zdechlo, má budoucnost! Konec blbé nálady, bude líp! Neplatí jenom 
rčení „Co mě nezabije, to mě posílí“ – díky Bohu platí dokonce, že ani smrt nemusí znamenat konec. 
To je skvělá zpráva a řekl bych, že ji vítají i mnozí nevěřící. Přes všechny úsměšky nad vzkříšením 
zprávu o tom, že smrt není konečná, berou, ani oni se té naděje, že neskončí jenom jako hromádka 
suchých kostí, vzdát nechtějí. „Něco být musí!“ Ezechielovo proroctví o mrtvolách a suchých kostech 
má ovšem jeden háček, a to takový, že se týká lidí živých. To jste vy, když stále opakujete, že nic 
nemá cenu, že s poctivostí dneska člověk nikam nedojde, když přizvukujete obecné skepsi a vidíte 
všechno to ryzí a čisté, co jste měli nést a co třeba i kvůli vám zašlo, jako defi nitivně zabité; když se 
zkrátka ve vašich myslích a srdcích usadila rezignace!
Ježíš učedníkům za zavřenými dveřmi říká: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ 
Jsem tady i se svými ranami jako svědectví, že to, co jste pohřbili, není mrtvé; jsem tu jako mož-
nost odložit strach, jako naděje a výzva právě k tomu životu, který jsem doposud žil, ke stejné-
mu poslání. Vzkříšený Kristus tak neodhaluje tajemství smrti, ale mluví o možnostech života. 
O těch, které se nám jeví poté, co jsme poznali jejich zranitelnost, jako nereálné, jako beznadějné, 
jako defi nitivně zabité. Tak je i nám oznámeno vyvedení z tohohle slzavého údolí. I na dně smí-
me poznávat, že naše odhady nejsou všechno, že nic není ztraceno, že se díky Bohu děje i to, 
co bychom už nečekali. Proto je možné žít jinak, v duchu Kristově, z jeho moci. K tomu Ježíš 
učedníky i nás zve: „Přijměte Ducha svatého.“ V něm nejsou ani naše selhání osudová. Kdo však 
přemýšlí poctivě, tuší dobře, že se vzkříšení týká těch ran, které láska a důvěra v životě nutně utrží. 
Bez důvěry, která před nimi neuhýbá, která se vydá na cestu víry i s jejich rizikem, nemůže být 
o vzkříšení řeč. Pokud si to poctivě a pokorně přiznáme, pak si ono zaslíbení o vyvedení z hrobu 
vší beznaděje můžeme přisvojit i my.
Požehnané a radostné Velikonoce vám přeje

Samuel Hejzlar, evangelický farář na Dobříši a v Hořovicích

Všechna shromáždění a pořady jsou do 13. dubna zrušeny (tzn. včetně velikonočních). 
Posléze se provoz farnosti normalizuje až dle aktuální situace. Děkujeme za pochopení.
Další informace za FS ČCE poskytuje Samuel Hejzlar, farář, tel.: 603 578 108.

Změna termínu dobročinného bazaru oděvů
Z důvodu technických potíží způsobených vyhlášením nouzového stavu se bude náš tradiční bazar 
konat v náhradním termínu, a to od 28. září do 1. října 2020. 

Město Dobříš
Mírové náměstí 119, Dobříš

tel.: 318 533 311
www.mestodobris.cz
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Netradiční slovo k Velikonocům

Vážení a milí občané, toto „slovo k Velikonocům“ píšu ve velmi zvláštní a pohnuté době, kdy koro-
navirová epidemie postupuje velmi rychle – a nikdo netuší, jaký bude stav za několik týdnů, kolem 
Velikonoc. V každém případě se dá očekávat, že ať tak či onak, situace nebude příliš utěšená, protože 
škody způsobené (především na rovině lidské, ale i ekonomické) jsou už teď značné.

Dobrovolníci Amelie docházejí ve Středočes-
kém kraji na onkologické  oddělení do Nemoc-
nice Na Pleši nebo připravují výtvarné dílny pro 
pacienty.
Nabízíme:
• Úvodní školení v oblasti onkopsychologie 

a další vzdělávání
• Jedinečné zkušenosti a možnost seberealizace

 Začínáte pečovat?
 Pečujete o někoho blízkého?
 Potřebujete poradit?
 Chybí vám informace a kontakty?
 Víte, na co máte nárok?

Obracejte se na koordinátorky pomoci:
Monika Bártová – tel.: 606 418 406
e-mail: monika.bartova@cpkp.cz
Petra Štěpová – tel.: 773 661 130
e-mail: petra.stepova@cpkp.cz
Monika Umlášková – tel.: 603 455 406
e-mail: monika.umlaskova@cpkp.cz

Na dobříšsku nabízíme:
Pečujícím
 Informace a praktické rady
 Užitečné kontakty
 Setkávání svépomocných skupin
 Odborné přednášky a zážitkové aktivity
 Relaxační pobyty pro rodiny s dětmi se zdra-

votním postižením

Odborníkům
 Vzdělávací semináře
 Organizaci a vedení mezioborových setkávání
 Prezentaci nabízených služeb v místní komu-

nitě
 Podporu komunitního přístupu ve sdílené 

péči

Po domluvě nás najdete:
Denní stacionář Charity Starý Knín, 1. patro, 
Plk. B. Petroviče 102, 263 01 Dobříš
http://cpkp.cz/index.php/stc

Rozhovor s dobrovolníkem Jirkou: Někteří těžce 
nemocní dokáží být více pozitivní než zbytek světa
„Jsem rád, když si s nemocnými podám ruku. Dávám těm lidem najevo, že se nad ně nepo-
vyšuji. Že k nim přicházím jako jeden z nich,“ říká Jirka Řehulka, písničkář a muzikant, který 
dochází jako dobrovolník Amelie do Nemocnice Na Pleši za onkologicky nemocnými.
Nezisková organizace Amelie spolupracuje s Nemocnicí Na Pleši už sedmým rokem. Dobrovolníci 
sem docházejí k lůžkům onkologicky nemocných a nezištně jim nabízejí svůj čas a zájem nebo pro 
ně připravují pravidelné výtvarné dílny i jednorázové kulturní akce.

Jak Vaše schůzka s pacientem vlastně vypadá?
Já osobně si vždy na sesterně vytipuji nemocné, 
kteří jsou zde poprvé, aby se dozvěděli o tom, 
že Amelie existuje a co dělá pro nemocné. Jinak 
pak již vyrážím víceméně náhodně. Zaklepu, 
vejdu na pokoj, představím se. Jsem rád, když si 
s nemocným podám ruku. Jsem na to tak zvyklý 
z nemocnice, kde pracuji. Dávám těm lidem na-
jevo, že se nad ně nikterak nepovyšuji. Že k nim 
přicházím jako jeden z nich. Nabídnu časopisy, 

křížovky, popovídání, nebo je-li nemocný mo-
bilní a může na procházku, i vyjít si ven nebo na 
kávu. Se svolením ošetřujícího personálu samo-
zřejmě.

Je těžké navázat s pacientem kontakt?
To, jak navázat s nemocnými dialog, je velmi 
intuitivní, ale často je dobré téma, odkud sem 
přijeli. Zda tam, kde bydlí, chodí na houby, mají 
domácího mazlíčka. Také jakou profesi vykoná-

Podělím se o podněty, které mě samotného 
„drží nad vodou“ a povzbuzují. První podnět: 
vytěžit ze současné situace maximum. Hledat, 
jak jednat za nových okolností. Hledat, co si 
z toho odnést. Možná objevím, že mnohé sta-
rosti a strasti „běžného, pokojného života“ byly 
vlastně malicherné. A že lidský život je „víc“, jde 
v něm o víc. Možná zjistím, že mnohé obavy 
a konflikty byly zbytečné, kvůli podružným vě-
cem: a že jsou hodnoty daleko důležitější, které 
se dají odhalit díky „hurikánu koronaviru“, jenž 
převrátí naše životy takřka ze dne na den. Mož-
ná objevím, že když je naše existence odhalena 
až na samou „dřeň“, tak zůstává jen pár důleži-
tých pilířů.
A o které pilíře jde? Velmi prostou odpověď 
jsem našel ve slovech papeže Františka, urče-
ných všem postiženým koronavirem (přímo či 
nepřímo) právě v těchto dnech:
„Musíme znovu objevit detaily malých věcí, 
drobných projevů něhy a pozornosti vůči lidem, 
kteří jsou nám blízcí, naší rodině, přátelům. Mu-
síme porozumět tomu, že v malých věcech leží 
náš poklad. V gestech něhy, náklonnosti a sou-
citu, jež mají tendenci ztratit se v anonymitě ka-
ždodenního života. Přesto jsou důležitá, rozho-

dující. Právě známá gesta pozornosti k detailům 
každodenního života činí život smysluplným, 
vytvářejí společenství a komunikaci mezi námi.“
Paradoxně díky koronaviru můžeme zušlechtit 
své lidství tím, že se otevřeme i pro ty vzdále-
né, „anonymní“ sousedy a spoluobčany, kteří 
jsou odkázaní na pomoc druhých. Objevíme 
tak novou radost, radost z darování života – „jen 
tak“, nezištně. Odkryjeme v sobě pramínek veli-
konoční radosti, která prýští z předávání života. 
Přesně o to jde o Velikonocích – o život, o da-
rování života tam, kde je prázdnota, beznaděj, 
bolest.
Kéž se nám to daří!
Vskutku životodárné a oživující Velikonoce přeji.

P. Angelo, farář katolické farnosti

V kostele v Dobříši se bohoslužby zatím ne-
budou konat (do odvolání).  
Bohoslužby můžete sledovat na TV Noe, na rá-
diu Proglas a také on-line na www.mseonline.cz.
Kněz je k dispozici na tel. 777 739 612 (Angelo 
Scarano).
 
V Pastoračním centru sv. Tomáše nebudou pro-
bíhat žádné aktivity (do odvolání).

vají nebo vykonávali. Nemocným se otvírám i já 
sám o svém životě. Dotyčný vidí, že jsem také 
jen člověk a není třeba se bát svěřit. Délka po-
vídání pak záleží na mně. Jindy je to zase trochu 
jinak. Nedá se to předpovídat.

Nebál jste se, že Vás pacient třeba odmítne?
Strach jsem vlastně neměl. Už mám v životě 
něco za sebou a komunikace s lidmi je mým den-
ním chlebem. Vždy jde o to se domluvit. A když 
to nejde, nesmíte být přehnaně osobní. Někteří 
lidé o vaši službu prostě nestojí, momentálně 
se na to třeba necítí. Nejdu za nemocnými jako 
dobrovolník něco vybojovat. Jdu jen nabídnout 
službu. Upřímně, ale ne za každou cenu.

Zažil jste nějakou silnou emotivní situaci?
S výraznou situací, která by ve mně dlouho do-
znívala, ne. Je to vždy méně, nebo více smutný 
příběh. Ale vím, že život nepíše jen jednoduché 
a veselé příběhy, takže vnímám spíše sílu oka-
mžiku. To, že se vám ten člověk svěří, dokonce 
se s vámi zasměje při vyprávění o životě, nebo 
si zahraje karty, vezme si od vás časopis. Někteří 
dokáží být více pozitivní než zbytek světa.

• Pravidelnou supervizi a metodické vedení
• Zázemí profesionální neziskové organizace 

s dlouholetými zkušenostmi pro onkologicky 
nemocné

Školení Dobrovolníků 16.–17. 4. 2020
Centrum Amelie Praha, Šaldova 15, Praha 8
E-mail: dina.risianova@amelie-zs.cz
Tel.: 608 458 303
Amelie, z.s. • Šaldova 15, Praha 8 – Karlín
Více na: www.facebook.com/amelie.zs
www.amelie-zs.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jedním z životních příběhů, se kterými se pra-
covníci dobříšské pečovatelské služby setkávají, 
je i situace pana Jana:
Pan Jan se stará o svou manželku, které násled-
kem těžkého úrazu z dětství začala odumírat 
mozková tkáň. Ošetřující neuroložka mu před 
čtyřmi lety doporučila, aby začal hledat zařízení, 
kam svou ženu umístí, protože sám doma o ni 
pečovat už nezvládne. „Všude mi řekli, že na Vě-
rušky diagnózu nejsou zařízení nebo že nesplňuje 
věk, protože berou až od pětašedesáti. V jednom 
soukromém by ji i vzali, paní ředitelka mi ale na 
rovinu řekla, že z ní udělají ležáka a že konec její-
ho života přijde brzy. Podobná praxe je v takových 
případech prý všude stejná, a pokud někdo tvrdí, 
že ne, tak lže. Nakonec mi řekla, že čím déle zůsta-
ne Věruška doma, tím to pro ni bude samozřejmě 
lepší,“ líčí důvody, proč se nakonec rozhodl man-
želku ponechat i nadále doma.
Pomoc našel v dobříšské pečovatelské službě. 
„Řekli mi, ať se nebojím, že mi pomůžou. Bez nich 
by to teď už nešlo, Věruška nechodí, nemluví, ne-
chce moc jíst… Ze začátku k nám pečovatelka 
docházela třikrát v týdnu na hodinu, teď je u nás 
pokaždé tři hodiny a využíváme i služby osobní 
asistence,“ vypočítává Jan s tím, že pečovatelka 
manželce pomáhá s osobní hygienou, nebo na-
příklad s podáním jídla a pití.

„Tady je dobře. Pečovatelky ráno přijdou, zeptají 
se, co potřebuji. Pomáhají mi při chůzí, doufám, 
že se podaří, že začnu zase líp chodit,“ pochvaluje 
si paní Zdeňka, která vychovala tři syny a pra-
covala jako jeřábnice, nyní trpí Parkinsonovou 
chorobou. 
 
Dobříšská pečovatelská služba zajišťuje podpo-
ru ve městě a okolních obcích, v domácnostech 
lidí se sníženou soběstačností a rodin s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc další osoby. 
Služby poskytuje také obyvatelům domu, kde 
má své sídlo. Jejím posláním je podporovat sa-
mostatnost, aby uživatelé mohli vést co nejpři-

rozenější život se zachováním rodinných, přátel-
ských i společenských vazeb. 
Ředitelka pečovatelské služby Naděžda Matěj-
ková považuje za jednu z překážek v rozhodo-
vání lidí, jestli setrvat v domácím prostředí, tíhu 
informací podaných lékaři. „Řada rodin si pak 
nedokáže připustit, že by bylo možné ještě obsta-
rat jejich blízkého doma. A bojí se toho i samotní 
potenciální klienti, raději pak odcházejí do poby-
tových zařízení, kde očekávají přiměřenější péči,“ 
upozorňuje.
Dobříšská služba se přitom stará i o klienty, je-
jichž závislost na péči odpovídá III. i IV. stup-
ni přiznaného příspěvku na péči, tedy nej-
vyššímu možnému. Má zaregistrované už 
i  poskytování domácí zdravotní péče, zatím 
se jí ale nepodařilo uzavřít smlouvu s pojišťov-
nou. O  uživatele vyžadující náročnější péči se 
starají i v mnoha dalších pečovatelských služ-
bách ve Středočeském kraji. V rámci projektů 
Institutu sociální práce, z.s., podporujících vizi 
ŽÍT DOMA prodloužily provozní dobu až do 
pozdějších večerních hodin, rozšiřují cílové sku-
piny, pro které je služba určená, a snaží se ome-
zit činnosti (např. rozvážku stravy, velký úklid), 
při kterých je mohou zastoupit běžně dostupné 
komerční služby. Pečovatelky tak mají více času 
na náročnější odbornou péči. 

Eva Kroupová, 
Institut sociální práce, z.s., www.zitdoma.cz 

Domácí péče s pomocí pečovatelské služby
Podporovat lidi, kteří ztrácejí soběstačnost, v jejich domácím prostředí se Pečovatelská služba města 
Dobříše snaží od nepaměti. V posledních letech pracuje na tom, aby své služby ještě více zefektivnila 
a navýšila kapacitu pro ty nejpotřebnější. Plánuje otevření denního stacionáře a ráda by poskyto-
vala i domácí zdravotní péči.

Nebát se

Každý se něčeho bojí. Někdo neúspěchu v práci, 
jiný chudoby, stáří, nemocí, osamění či toho, že 
selže v úkolu, který si vytyčil. Takovým úkolem 
může být domácí péče o blízkého člověka trpí-
cího demencí – a je to jedno z nejnáročnějších 
poslání, pro jaké se můžeme rozhodnout. Náhle 
se na nás sesype spousta nových povinností, 
činností, které jsme nikdy nedělali, a situací, jež 
jsou pro nás zcela neznámé. V takové chvíli bývá 
strach ze selhání docela blízko. Jak proti němu 
bojovat? Nabízí se asociace na heslo, připisova-
né Masarykovi: „Nebát se a nekrást.“ Nebát se 
požádat o pomoc a neokrádat se o příležitosti 
k  ulehčení svého těžkého úkolu. Nebojte se, 
protože na pomoc máte právo.
Nabízíme podporu těm, kdo se odvážili stát se 
domácími pečujícími a rádi by získali informa-
ce či si v nějaké situaci nevědí rady. Stejně jako 
v předešlých měsících zveme všechny zájemce 
na setkání pečujících, které v Dobříši pořádá 
organizace Dementia I.O.V., z.ú., každý třetí 
čtvrtek v měsíci, nyní tedy 16. dubna od 17.00 
hodin. Scházíme se v prostorách Pečovatelské 
služby města Dobříše, na adrese Dukelské ná-
městí 443.
Pokud nebudete moci přijít, nabízíme vám 
možnost prohlédnout si na našich stránkách 
blog, v němž paní Markéta popisuje své vlastní 
zkušenosti. Naleznete jej na adrese: http://de-
mentia.cz/blog/.
Společně se dá vše zvládnout snadněji.

Těší se na vás Hanka Bělohlávková, 
koordinátorka neformální péče

telefon: 731 022 091
e-mail: dobris@dementia.cz

Sedmého března letoš-
ního roku odešel Mi-
rek Procházka, mentor 
a spoluzakladatel Okraš-
lovacího spolku města 
Dobříše, který jej vzbudil 
z takřka klinické smr-
ti, která nastala krátce 
po jeho znovuzaložení 
v  r.  1993. Snažil se mu 

dát nějaký směr anebo cíl, kterým se pokusil na-
kazit spoustu svých známých. V těchto dobách 
jsem ve spolku nebyl a poprvé jsem se s Mirkem 
seznámil někdy kolem r. 2003. Tedy spíše jsem 
ho žádal o pomoc s jedním mým projektem. Mi-
rek mě nakonec sám oslovil o několik let pozdě-
ji, přesněji v r. 2006. Bylo to v období, kdy nastal 
další útlum činnosti spolku, a on se snažil najít 
nové lidi, kteří by jeho činnost pozvedli. Nevím, 

proč si myslel, že to budu zrovna já. Chtěl zalo-
žit historickou sekci s plánem vydávat brožury 
a publikace. Pro mě byla spolková činnost něco 
cizího, byl jsem spíše sólista, ale dokázal jsem se 
díky němu posunout dál. Už o rok později jsem 
s jeho pomocí vydal první publikaci o historii 
spolku a založil tradici modelářských výstav 
„Dobříšská želva“, v čemž se mě snažil podpo-
řit, a soutěž pod spolkem fungovala dalších 
šest let. Sám nadále tvrdošíjně udržoval video-
akce typu „Dobříšský tvrďák“ anebo fotbalovou 
soutěž malé kopané „Dobříšský korbel“. Založil 
také tradici nedělních tanečních čajů, které se 
konají prozatím doteď, a doufáme, že akci ales-
poň sporadicky udržíme, i když minulý měsíc se 
konat nemohla z důvodu omezení kvůli nákaze. 
A  hlavně začal organizovat „Setkání s Mikulá-
šem“, jehož tradice je nejdelší a stále živá a která 
se stane jeho největším odkazem. Byl samozřej-

mě i vášnivým ochotníkem, který se snažil řídit 
i dětské divadelní kroužky, a byl zakladatelem 
ochotnického divadla KRUH, které mnoho let až 
do osamostatnění fungovalo pod okrašlovacím 
spolkem. Navíc, jak bylo řečeno, byl i vášnivým 
videoamatérem, který za svůj život natočil desít-
ky hodin ze života našeho města, a tato videa až 
do své smrti uveřejňoval na svém videoblogu. 
Nechtěl jsem toto brát jako popis jeho životopisu, 
protože ten by byl mnohem bohatší a těžko by na 
něj vystačilo celé toto číslo Dobříšských listů…  
Byl také tvrdohlavý a šel si vždy za svou pravdou, 
což vyvolávalo občas velké vášně a rozbroje. To ale 
také patří k životu a ke spolkové činnosti. Takže, 
Mirku, děkujeme, spolek žije, a díky tobě žije dál. 
 

Petr Kadlec, 
předseda Okrašlovacího spolku města Dobříše
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V únoru oslavil krásných 
90 let Ing. Josef Kaiser.
Děkujeme za milá blahopřání 
zástupcům TJ Sokol Dobříš 
a  bývalé starostce města, 
paní Janě Vlnasové.

Manželka a synové.

Dne 27. března 2020 oslavil 
80. narozeniny pan Jaroslav 
Fišer (opravář lednic) z Dobří-
še. Do dalších let mu přejeme 
hodně zdraví a spokojenosti. 

Rodina a přátelé.

Dne 11. dubna uplyne 10 let, 
kdy nás navždy opustila naše 
milovaná manželka, mamin-
ka a babička, paní Jájinka Ve-
lebilová z Dobříše. 

S láskou stále vzpomíná 
manžel Cyrda s rodinou 

a příbuznými.

Vyjádření pana Petra Kadlece k publikaci „Zámecký park 
v Dobříši“

Ještě pár slov k průvodci 

Předem rozhodně musím poděkovat za kon-
struktivní kritiku, které se dočkala nová pub-
likace „Zámecký park v Dobříši“, kterou vydal 
místní Okrašlovací spolek města Dobříše v roce 
2019. Po přečtení článku pana Pařízka v minu-
lém čísle DL se přesto musím k pár věcem vyjá-
dřit nebo lépe řečeno je upřesnit. 
V článku je správně zmíněno, že se jednalo 
o ondatru pižmovou, nikoli americkou, to bylo 
staré pojmenování, které se dnes už dávno 
nepoužívá. O samotné ondatře jsem již psal 
v  internetových novinách Dobříšsko aktuálně, 
a proto její historii nebudu rozvádět. Přesto 
jenom připomenu, že Josef Colloredo-Manns-
feld ji zde vysadil hlavně z důvodů získání její 
teplé srsti. Bez přirozených nepřátel se tento 
zavlečený nepůvodní druh začal rychle množit. 
V parku však neměly ondatry dobré podmínky, 
a tedy odsud migrovaly do pro ně vhodnějšího 
rybníka Papež. Díky cílenému vybíjení během 
1. a 2. světové války i po nich byla ondatra na 
Dobříši vyhubena a až později se sem někteří 
jedinci znovu vrátili z Blatenska. V areálu an-
glického parku ondatru nikdo neviděl 110 let, 
nebo o tom nebyla v mnou studovaných doku-
mentech zmínka.
Další výtka se týká snímku daňka na str. 36, 
kterého jsem před několika lety vyfotil v teh-
dy nově vzniklé ohradě u francouzské zahrady. 
Původně jsem měl archivované snímky přímo 
jelence, jenže jsem o ně přišel a v žádných zá-
lohách jsem je už nenašel, takže jsem zvolil 
tento snímek. U snímku také není psáno, že se 
jedná o  jelence, takže jsem to nechápal jako 
chybu. 
Ohledně další výtky, že v průvodci nebyla zmí-
něna další, v anglickém parku se objevující 
zvěř připomínám informaci vedení zámku z ji-
ného případu. Byli jsme upozorněni, že časem 
dojde k celkovému uzavření nebo lépe řečeno 
oplocení parku. Ustane tak pronikání zvěře do 
parku, samozřejmě kromě ptáků. Proto byla 
tato zmínka z finální verze vypuštěna. Také se 
chci zastat vedení zámku, které nás upozorni-
lo, že se k fauně parku z neprofesních důvodů 

vyjadřovat nemůže. Bohužel ani samotný roz-
sah brožury a finanční nároky neumožňovaly 
do publikace dát vše, co bychom sami chtěli. 
V  této části jsme průvodce ponechali v infor-
macích strohým. 
Znovu však děkuji panu Pařízkovi za připomín-
ky určitých věcí, které se do publikace nedosta-
ly. Nejen pana Pařízka bychom uvítali, pokud 
by chtěl s námi spolupracovat třeba na nově 
vznikající publikaci o dobříšských rybnících. Ne 
na vše máme odborníky. Třeba kapitola, která 
by se věnovala přírodnímu okolí našich rybní-
ků, by pro někoho mohla být lahůdkou. Jen je 
třeba upozornit, že zatím je publikace koncipo-
vána z příspěvků dobrovolníků bez nároku na 
honorář, protože vydavatel, Okrašlovací spolek 
města Dobříše, není v této i jiných svých akti-
vitách podporován městem v dostatečné míře. 

S pozdravem Petr Kadlec, 
předseda Okrašlovacího spolku města Dobříše 

E-mail: plechhammer@gmail.com
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Vyjádření paní Věry Schillerové: 
Dobříšské pískoviště (8)
V posledním čísle DL seznámil Ing. Pavel Svo-
boda občany s prioritami, které hodlá v čele 
radnice v zájmu prosperující Dobříše postupně 
realizovat, včetně představy, jak by se nám mělo 
v budoucnu v našem městě žít. Zdůraznil ale 
i podmínku nezbytnou k tomu, aby se tato vize 
proměnila ve skutečnost.
„Tohle všechno nezařídí starosta, radnice či úřad, 
to můžeme uskutečnit jen společnými silami.”
Tato výzva je zároveň klíčem – návodem – k pře-
konání rozporů, které v české společnosti od 
dob sametové revoluce narůstají a které i u nás 
často a zbytečně brání pohodě na našem „Dob-
říšském pískovišti”.
Jak aktuální, naléhavá je tato výzva zvláště 
v současných dnech!

Věra Schillerová

PŘIŠLO DO REDAKCE
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Provozní doba obecního úřadu je do odvolání 
omezená následovně:
Pondělí a středa od 14 do 17 hod.

Asi už jsme všichni akceptovali veškerá krizová opatření, 
která se na nás dnes a denně hrnou jak z vlády, tak z kraj-
ského úřadu, v důsledku coronavirové pandemie.
Věřte, že jsou ale nezbytná a je jen na nás samotných, jak 
vzájemně ohleduplní k sobě budeme a celou situaci si 
zjednodušíme.
Jsme všeobecně vnímáni jako národ, který se z  každého 
nařízení snaží najít cestu ven oklikou. Věřte ale, že toto není 
ta správná chvíle na obcházení pravidel.
Jsme rádi, že i přes počáteční nedůvěru, a u mnohých i té-
měř odpor, podrobit se příkazům v rámci krizových opat-
ření, jsme se dostali do stavu, kdy snad všichni respektu-
jeme ochranu sebe samých, své rodiny, svých blízkých. Jak 
používáním roušky, či jakékoli ochrany dýchacích cest, tak 
zvýšeným dodržováním hygieny.
V důsledku nouzového stavu upozorňujeme občany, kteří dosud nejsou napojeni na infokanál 
obce, aby se zaregistrovali prostřednictvím webových stránek obce nebo kontaktovali telefonicky 
obecní úřad.

Poděkování

Dne 25. února 2020 jsme měli 
možnost navštívit IQ Park v Li-

berci. Tento skvělý zážitek nám dopřál bývalý 
žák naší školy Matouš Měrka, který již chodí 
do 6. ročníku 1. ZŠ Dobříš. Vstupenky na tento 
pěkný a zábavný výlet vyhrál ve výtvarné sou-
těži a  věnoval nám je. Cesta autobusem byla 
daleká, ale zvládli jsme ji bez problémů. Při-
spěla nám na ni organizace Brdy–Vltava o.p.s.,
které také moc děkujeme. Všichni jsme si výlet 
velmi užili a odnesli si spousty zážitků. Matou-
šovi Měrkovi od nás všech žáků patří obrovské 
dík.
Matouši děkujeme !

Za účastníky zájezdu Rudolf Němec, 5. ročník

Inzerát – správce skládky 
pro bioodpad 
Přijmeme na částečný pracovní poměr za-
městnance – správce skládky pro bioodpad, 
bližší informace v kanceláři obecního úřadu.

Významného životního jubilea
se v měsíci dubnu dožívají paní Ludmila Maš-
ková, Václava Belková a pan Petr Vančat.
Srdečně blahopřejeme!

Den Země
V předchozím vydání Nového směru jste byli 
informováni o úklidové akci v rámci oslav Dne 
Země. Akce se do odvolání ruší z důvodu do-
držování podmínek krizových opatření.

Roušky
Děkujeme všem dobrovolnicím a dobrovolní-
kům za přístup k řešení nedostatku roušek pro 
své spoluobčany v rámci vyhlášených krizo-
vých opatření.
Nejsme schopni vyjmenovat všechny, protože 
o mnohých, kteří zásobovali okruh svých zná-
mých a sousedů mnohdy ani nevíme. Jsme si 
jistí, že bude příležitost všem poděkovat.
V době uzávěrky tohoto vydání průběžně vy-
dáváme roušky v kanceláři obecního úřadu 
v  limitovaném množství na nemovitost/rodi-
nu tak, aby byli všichni schopni dostát zákazu 
vycházení mimo domov bez ochrany obličeje.
Údržba a dezinfekce:
Roušky je nutno vyvářet na 100 °C, možno ošetřit napařovací žehličkou nebo parním generátorem. 
Mojí rouškou chráním tebe a tvojí rouškou chráníš mě.

Stavba nové mateřské školy
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  ZŠ: Ohlédnutí za akcemi v minulých 
měsících...

Ve středu 26. února 2020 jsme v odpoledních 
hodinách v rámci školní družiny uspořádali 
karneval. Žáci 1.–3. ročníků si všichni přinesli 
pěkné kostýmy, vesele jsme si i zatančili a paní 
vychovatelky nám připravily bohaté občerst-
vení.
Ve čtvrtek 5. března 2020 proběhla v 1. ročníku 
velká sláva „Pasování na čtenáře”. Na slavnost 
se dostavil král, královna a dokonce i prin-
cezna. Žáci měli připravený bohatý program 
a každý jednotlivě předvedl, jak se za půl roku 
ve škole naučil číst. Akce se zúčastnila i paní 
Švehlová z Obecní knihovny, která předala 
všem průkazky do knihovny s předplatným 
na rok zdarma. Žáci byli na sebe pyšní, hrdí 
a právem, neboť jsou velice šikovní. Děkujeme 
Obecnímu úřadu ve Staré Huti za krásné knihy, 
které žáci dostali.

...a pak to přišlo, čeho jsme se nejvíce báli. 
11. března 2020 se naše škola uzavřela... všich-
ni byli velice smutní a hodně žáků se dalo do 
pláče, ale nedá se nic dělat a musíme to všich-
ni zvládnout, vždyť zdraví je to nejcennější co 
máme. Přejeme všem hodně zdraví, pevné 
nervy a držte se. Doufáme, že vše přejde a zase 
se uvidíme v naší krásné škole.

Dana Kunrtová

Zprávičky 
z mateřské 
školičky

Vážení čtenáři,
měsíc březen nám přinesl mnoho změn. 
Hned začátkem měsíce nás navštívilo mobilní 
planetárium s pohádkou „Mořský svět”, která 
se dětem velmi líbila. Z oken nám mizela zim-
ní výzdoba a postupně ji začala nahrazovat 
jarní, plná květin a motýlů. Formou her jsme 
se učili dbát zvýšené opatrnosti a správných 
hygienických návyků. 
S ohledem na mimořádná bezpečnostní 
opatření vlády z důvodu koronaviru byla od 
18. března školka z rozhodnutí zřizovatele až 
do odvolání uzavřena. 
A co nás čeká v dubnu? Pokud COVID-19 do-
volí, snad se ve zdraví brzy setkáme.
Přejeme Vám v tomto období pevné nervy 
a hlavně pevné zdraví!

Kolektiv MŠ

Lávka U Pěti Lip
Chtěli bychom tímto poděkovat panu Horáčko-
vi a Novotnému za realizaci lávky U Pěti Lip. Bu-
deme doufat, že ji obratem nezdevastují „ohle-
duplní“ řidiči motocyklů a čtyřkolek.

Poděkování 
patří členům jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů a panu V. Rysovi za údržbu zeleně 
v okolí sportovního areálu Rafanda.

Památník Karla Čapka je 
v důsledku krizových opatření 
pro veřejnost uzavřen a odkládá 
tyto avizované akce:
Výstava TGM objektivem KČ
Konference Koníčky Karla Čapka

O znovuotevření Památníku vás budeme 
informovat.
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