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Kalendář kulturních 
a sportovních akcí 2015

Kalendář kulturních a sportov-
ních akcí mikroregionu Brdy– 
Vltava si můžete zdarma vyzved-
nout v Informačním středisku 
Dobříš, na podatelně městského 
úřadu, v trafi kách a na jiných 
místech. Kalendář akcí je ke 
stažení i na webových strán-
kách informačního střediska 
a na stránkách Od Brd k Vltavě 
(http://ic.mestodobris.cz, www.
odbrdkvltave.cz), kde kromě kul-
turních a sportovních akcí nalez-
nete také informace o aktuálním 
dění na Dobříši nebo tipy na vý-
lety a jiné služby.

Informační středisko Dobříš

Výzva pro výtvarníky 
Dobříšska 

Jménem KS Dobříš si vás dovolu-
ji přizvat k účasti na VII. salonu 
výtvarníků Dobříšska, který 
se uskuteční v termínu 2. – 31. 
května 2015.
Letošní „Salon“ proběhne beze 
změn, prezentace na „salonu vý-
tvarníků“ nebude omezena téma-
ty ani použitými výtvarnými tech-
nikami. Jediným omezením bude 
stáří vystavovaných děl, které by 
nemělo přesáhnout cca 2 roky od 
jejich vzniku.

pokračování na straně 5
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Pozvánka na veřejné 
zasedání Zastupitelstva 

města Dobříše, 
které se uskuteční ve čtvrtek 

26. 2. 2015 od 17 hod. 
v kulturním domě.

Z programu: běžné agendy 
• majetkové věci a další.

Program jednání bude v termínu 
zveřejněn na úřední desce 

města Dobříše 
a na www.mestodobris.cz 

Zveme vás na benefi ční koncert a vernisáž výstavy plakátů do kulturního domu. 
Akci společně pořádají o.p.s. proFem, Kulturní středisko Dobříš 

a Základní umělecká škola Dobříš ve čtvrtek 5. února od 18.00 hodin. 
Více informací na str. 5 v přehledu kultury.

Upozornění pro rodiče nově 
narozených občánků města Dobříš
Vážení rodiče,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Vám 
nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány po-
zvánky na vítání občánků. Pokud budete mít zájem zúčastnit se obřadu, 
prosíme Vás, abyste nám toto nahlásili osobně na matrice Městského úřa-
du Dobříš, Mírové náměstí 119.
Vítání se mohou zúčastnit pouze děti, které mají trvalý pobyt v Dobříši.
O termínu a konkrétním čase konání budou rodiče, kteří své dítě k vítání 
nahlásili, informováni prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslána 
na jimi uvedenou adresu.
V případě dotazů můžete kontaktovat matriku na tel. 318 533 313.

Krátce 
z tiskovky
Starosta města Mgr. Stanislav  Vacek 
podal novinářům na pravidel-
né tiskové konferenci 26. ledna 
aktuálních informace o dění na 
radnici. Nejdříve krátce zhodno-
til probíhající schůzky poradních 
sborů, které se postupně schází 
a jednají o příslušných agendách. 
Znovu se také vyjádřil k procesně-
-administrativnímu auditu, který by 
měl u 80 zaměstnanců městského 
úřadu a 13 strážníků MP zmapovat 
pracovní a administrativní proce-
sy, vyváženost pracovních náplní 
apod. Bylo vyhlášeno výběrové 
řízení na zpracovatele auditu s ter-
mínem do 19. 1. Vybraný zpraco-
vatel audit zajistí, vypracuje a dodá 
do 30. dubna 2015. Další informa-
ce se týkaly především dopravy.

�� Rekonstrukce�Fričovy�ulice�
Ve výběrovém řízení byl vybrán do-
davatel stavby. Je to fi rma Strabag, 
která nabídla za dílo nejnižší cenu. 
Projekt bude řešit obnovu povrchu 
ul. Fričova, Školní a úpravu rozleh-
lé křižovatky ulic Příbramská (sil-
nice II/119) × Fričova × Husova. 
Jedná se o okruh od Příbramské 
ulice kolem MŠ a obou základních 
škol, kde je především z důvodu 
hustého provozu u školských zaří-
zení zaveden jednosměrný provoz. 
S ohledem na přetrvávající složitou 
dopravní situaci především v ran-
ních hodinách, při příjezdu dětí 
do škol, se podařilo ještě provést 
změnu projektové dokumentace, 
která umožní navýšení parkovacích 
míst o více jak deset stání. U staré 
školy vzniknou šikmá stání se za-
travňovací dlažbou. Dle slov pana 
starosty se podařilo ve spoluprá-
ci s odborem životního prostředí 
MěÚ vyřešit i ochranu stávající ze-
leně a postupně se budou šikmá 
stání realizovat i před 2. ZŠ. Re-
konstrukce ul. Fričova by měla být 
dokončena v květnu tohoto roku. 

pokračování na straně 3
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�� Zvýšení�počtu�členů�výborů
Na návrh Mgr. Adama Böhma ZM schválilo 
zvýšení počtu členů finančního a kontrolní-
ho výboru na sedm.
Na výzvu starosty města byly zastupiteli měs-
ta předloženy návrhy na doplnění obou vý-
borů. Členy finančního výboru byli schváleni:  
Mgr. Adam Böhm a Mgr. Tomáš Vokurka, DiS.
Členy kontrolního výboru byli schváleni:  
Mgr. Jitka Urbanová a Bc. Lukáš Zídek.
ZM vzalo na vědomí zápis z jednání fi-
nančního výboru ze dne 9. 12. 2014, který 
předložila předsedkyně finančního výboru  
Ing. Bc. Helena Pekaríková. 
Finanční výbor doporučil zastupitelstvu měs-
ta schválit rozpočtové opatření č. 4 i návrh 
rozpočtu 2015. Zároveň doporučil pokračovat 
v obezřetném a ekonomickém hospodaření 
města.

�� Rozpočtové�opatření�č.�4/2014
Celkový objem příjmové stránky rozpočtu 
se rozpočtovou změnou č. 4/2014 zvyšuje 
o 3 451 tis. Kč, objem výdajové stránky se sni-
žuje o 3 960 tis. Kč Rozpočtová rezerva se tedy 
zvýší o 7 421 tis. Kč na celkových 28 659 tis. 
Kč. 
Součástí přehledů hospodaření byly také údaje 
o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 
k 30. 11. 2014.
Příjmy dosáhly 153,5 mil. Kč, tj. 91,4 % upra-
veného rozpočtu. 
Výdaje byly čerpány ve výši 131,6 mil. Kč, tj. 
79,6 % upraveného rozpočtu.
ZM schválilo  rozpočtové opatření č. 4/2014 
a vzalo na vědomí stav rozpočtu k 30. 11. 
2014. Celkem 20, pro 20, proti 0, zdrželo 
se 0 členů ZM.

�� Tvorba�Fondu� sportu,� kultury�a� volného�
času�města�Dobříše�pro�rok�2015

Rada města (dále RM) dne 10. 12. 2014 pro-
jednala a doporučila ZM ke schválení navýšení 
tvorby (naplňování) Fondu sportu, kultury a vol-
ného času města Dobříše pro rok 2015. Schvá-
lení finančních grantů do 50 000 Kč by mělo být 
projednáno na jednání rady města v lednu 2015 
a grantů nad 50 000 Kč na zasedání zastupitel-
stva města v únoru 2015.   
Mgr. Böhma (předseda výběrové komise) za-
jímalo, jaké jsou důvody neprojednávání pří-
spěvků pro jednotlivé organizace na tomto jed-
nání ZM, když komise zasedala již v listopadu 
a počátkem prosince 2014. Starosta uvedl, že 
nelze schvalovat konkrétní výše příspěvků před 
schválením rozpočtu města, protože tím pádem 
není známa konkrétní částka k rozdělení. Jedná-
ní o příspěvcích bude předmětem jednání RM 
i ZM počátkem roku 2015.
ZM schválilo navýšení tvorby (naplňování) 
Fondu sportu, kultury a volného času měs-
ta Dobříš, a to z 1,5 % na 1,7 % daňových 
a nedaňových příjmů schváleného rozpoč-
tu města Dobříše pro rok 2015. Hlasová-
ní: celkem 20, pro 20, proti 0, zdrželo se 
0 členů ZM.

�� Rozpočet�města�Dobříše�na�rok�2015
ZM byl předložen návrh rozpočtu příjmů 
a výdajů na rok 2015:
Příjmy byly navrženy ve výši 154 821 tis. Kč, 
výdaje ve výši 157 420 tis. Kč, financová-
ní ve výši 22 434 tis. Kč tvoří splátky úvěrů  
6 225 tis. Kč a předpokládaný přebytek roku 
2014 ve výši 28 659 tis. Kč. 
Jedná se tedy o schodkový rozpočet, schodek 
je pokryt finančními prostředky z minulých let.
Celková finanční rezerva pro rok 2015 je na-
vržena ve výši 19 835 tis. Kč. 
Celkové příjmy jsou tvořeny daňovými příjmy 
ve výši cca. 106,2 mil. Kč, nedaňovými ve výši 
cca 17,7 mil. Kč a přijatými dotacemi ve výši 
24,5 mil. Kč a kapitálovými příjmy.
Kapitálové příjmy jsou navrženy ve výši cca 
6,4 mil. Kč, předpokládá se prodej 3 pozemků 
na Větrníku v ceně cca 2 500 Kč za m2, odhadem 
celkem 6 mil. Kč.  
Celkové příjmy jsou nižší téměř o 13 mil. Kč 
oproti předpokladu roku 2014, je to způsobeno 
zejména nižšími dotacemi a kapitálovými příjmy. 
Výdaje se skládají z běžných (neinvestičních) 
výdajů ve výši cca 134 mil. Kč a kapitálových 
(investičních) ve výši cca 23,4 mil. Kč. 
V rámci investic a mimořádných oprav bude fi-
nančně nejnáročnější oblast komunikací, v plá-
nu je proinvestovat z vlastních zdrojů celkem 
15,1 mil. Kč. Do opravy vodohospodářských 
staveb a zařízení poskytnout částku ve výši 
6,4 mil. Kč. Další oblastí je zdravotnictví s část-
kou 3,6 mil. Kč.
Diskuze k rozpočtu: Mgr. Jaroslav Melša se 
dotazoval na důvod zrušení projektu „Rekul-
tivace jedlového hájku“ a s tím souvisejícího 
odmítnutí dotace. Toto rozhodnutí RM vysvětlili 
postupně Ing. Tomáš Hadžega, Mgr. Stanislav 
Vacek a Ing. Marek Vávra – hlavním důvodem 
je malé funkční využití území a významné pro-
vozní náklady, cesty nenavazovaly na zámecký 
park. V plánu je více aktivit – např. in-line brus-
lení, sportoviště, dopravní hřiště, propojení cest 
s vchodem do angl. parku.
Dále se Mgr. Jaroslav Melša dotazoval na rozdíly 
v návrhu rozpočtu na provozní náklady mateř-
ských škol mezi sebou a oproti roku 2014. Bylo 
vysvětleno, že alokované částky se odvíjí se od 
počtu žáků a požadavků ředitelek mateřských 
škol.
Mgr. Adam Böhm se dotazoval na finanční do-
pad do rozpočtu města v případě schválení 
navrhované OZV č. 7/2014 (zákaz výherních au-
tomatů). Ing. Tomáš Hadžega odpověděl, že by 
to byla přímá vazba a znamenalo by to snížení 
rozpočtové rezervy města.
Mgr. Jaroslav Melša se dotazoval, jaké práce 
jsou plánovány za 500 tis. Kč určené v rozpoč-
tu na sanaci kina. Starosta odpověděl, že tato 
finanční částka bude krýt pouze nutnou opravu 
střechy a vyčištění sálu kina od plísně.
Posledním dotazem Mgr. Jaroslava Melši bylo 
navýšení částky na zeleň o cca 600 tis. Kč Od-
pověděl starosta Vacek: již v průběhu roku 2014 
došlo k navýšení ceny za sekání firmou Dokas 
Dobříš, s. r. o.

Stručné informace z 2. zasedání Zastupitelstva 
města Dobříše 

Veřejné jednání Zastupitelstva města Dobříše (dále ZM) se uskutečnilo v úterý 16. prosince 2014 
ve společenském sále KD. Bylo přítomno 20 členů ZM. Z jednání se předem omluvil JUDr. Jaroslav 
Musil. Slib člena zastupitelstva města složil RNDr. Jiří Kastner. 

Ing. Martin Musil navrhl úpravu rozpočtu o na-
výšení příspěvku na sociální oblast o 60 tis. Kč 
pro rok 2015 – adekvátně k navýšení financí do 
FSKVČ.
ZM schválilo navýšení org. 520 – příspěvek 
na sociální oblast v roce 2015 z 620 tis. Kč 
na 680 tis. Kč a s tím související snížení re-
zervy rozpočtu o 60 tis. Kč. Hlasování: pro 
18, proti 0, zdržel se 1 člen ZM.
ZM schválilo rozpočet města na rok 2015. 
Hlasování: pro 20, proti 0, zdrželo se 0 čle-
nů ZM.

Majetkové věci

�� Odkup�pozemků�–�lokalita�Větrník
Na základě osobního jednání uskutečněného 
dne 21. 11. 2014 se zástupcem paní Kristiny 
Colloredo-Mansfeldové, panem JUDr. Tomášem 
Nahodilem, byl RM předložen k projednání ná-
vrh na koupi pozemků nebo spoluvlastnického 
podílu v k.ú. a obci Dobříš (lokalita parkoviště 
na Větrníku a přilehlý pozemek). 
Na předmětných pozemcích jsou situovány in-
ženýrských sítě: elektrické vedení a kanalizace.
RM dne 26. 11. 2014 projednala a doporučila ke 
schválení koupi těchto pozemků i s vědomím, 
že spoluvlastník Jerome Colloredo-Mannsfeld je 
stále v rozhodovací fázi a zájem prodeje pozem-
ku v době konání ZM nepotvrdil.
Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví 
pana Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Manns-
felda a paní Kristiny Colloredo-Mansfeldové 
(spoluvlastnický podíl 1/2).
Na základě jednání byla stanovena kupní cena 
ve výši 300 000 Kč za oba pozemky jako celek, 
tj. 49,12 Kč/m2. Každý ze spoluvlastníků by ob-
držel 1/2 této ceny, tj. 150 000 Kč. 
V případě, že by druhý ze spoluvlastníků nebyl 
ochoten svůj podíl městu prodat, přichází v úva-
hu i varianta odkupu pouze spoluvlastnického 
podílu na předmětných pozemcích od Kristiny 
Colloredo-Mansfeldové. Pro odkup podílu mluví 
skutečnost, že na pozemku parc. č. 1319/10 je 
na 1. pol. roku rok 2015 naplánována investice 
do vybudování veřejného osvětlení parkoviště. 
Pozemek ve vlastnictví obou spoluvlastníků by 
znamenal nutnost zřídit věcné břemeno, za nějž 
by připadala náhrada spoluvlastníkům v celkové 
výši 73 507,70 Kč.
Mgr. Adam Böhm požádal, aby byla na příštím 
zastupitelstvu města přednesena informace 
o průběhu dalšího jednání s panem Dipl. Ing. 
Jerome Collerodo-Mannsfledem o odkupu jeho 
vlastnického podílu.
ZM schválilo koupi spoluvlastnického podí-
lu o velikosti 1/2 pozemků parc. č. 1319/10 
(ostatní plocha/jiná plocha), o výměře 
3 997 m2 a parc. č. 2820/39 (ostatní plo-
cha/jiná plocha), o výměře 2 110 m2 v k.ú. 
a obci Dobříš od podílového spoluvlastní-
ka paní Kristiny Colloredo-Mansfeldové za 
kupní cenu ve výši 150 000 Kč a o tomto 
uzavřít kupní smlouvu. Výsledek hlasování: 
pro 19, proti 0, zdržel se 1 člen ZM.

�� Obecně�závazná�vyhláška�č.�6/2014,�kte-
rou�se�zrušuje�obecně�závazná�vyhláška�
č.�5/2014�o�omezení�provozní�doby�hos-
tinských�provozoven

Kromě výhrad městské policie (problém s pře-
misováním osob především o víkendech – hluk, 
vandalismus, není možné si vymoci vstup do 
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Uzávěrka příspěvků  
do Dobříšských listů na měsíc 
březen bude 19. února 2015. 

uzavřených provozoven) byla jedním z podnětů 
ke zrušení OZV 5/2014 i žádost provozovatelů 
heren FLAMENGO, PANTER, DOMINO, APO-
LLO o přehodnocení provozní doby v hernách, 
včetně výherních hracích přístrojů. V žádosti 
navrhují, aby byla provozní doba stejná s pro-
vozem výherních automatů. Zrušením vyhlášky 
o omezení provozní doby hostinské činnosti by 
se žádosti provozovatelů z větší části vyhovělo. 
Hlavním cílem OZV č. 5/2014 bylo omezit pro-
jevy opilství a vandalismu. V diskusi byly široce 
diskutovány dosavadní zkušenosti s omezením 
provozní doby hostinské činnosti v Dobříši 
i sousední Staré Huti. Mgr. Jaroslav Melša po-
žádal starostu města, aby vyzval zástupce obce 
Stará Hu ke sladění časů omezení. V diskuzi se 
vyjádřil i velitel MP Milan Krejčí a uvedl, že i přes 
přetrvávající problémy stávající vyhláška přispí-
vá k pořádku a ke zklidnění prostředí na Dobříši.
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku 
č. 6/2014 o zrušení obecné závazné vyhláš-
ky č. 5/2014 o omezení provozní doby hos-
tinských provozoven. Výsledek hlasování: 
pro 8, proti 7, zdrželo se 5 členů ZM. 
Návrh nebyl přijat.

�� Obecně�závazná�vyhláška�č.�7/2014�o�zá-
kazu� provozování� sázkových� her,� loterií�
a�jiných�podobných�her�na�celém�území�
obce

Touto vyhláškou by se rušila původní OZV 
č. 2/2014 o stanovení míst a času, ve kterých 
mohou být provozovány sázkové hry, loterie 
a jiné podobné hry na území obce. 
S ohledem na probíhající správní řízení o povo-
lování hracích přístrojů na rok 2015 lze odvodit, 
že počet provozovaných hracích přístrojů bude, 
při splnění zákonných podmínek, ve stejném 

rozsahu, jako v letošním roce. Těmto žadatelům 
musí být vydáno povolení k provozování po celý 
kalendářní rok 2015. Zároveň probíhá legislativ-
ní proces novely zákona „O loteriích“, s účin-
ností pravděpodobně od 1. 1. 2016. Uvedená 
novela by měla přinést větší pravomoci obcím 
při povolování sázkových her, loterií a jiných po-
dobných her. Z těchto důvodů RM po projedná-
ní nedoporučila schválení OZV č. 7/2014. Zastu-
pitelé se v diskuzi shodli na tom, že se k tématu 
omezení heren na Dobříši vrátí v průběhu roku 
2015, až bude známá konkrétní podoba nové 
legislativy.
ZM schvaluje OZV č. 7/2014 o zákazu pro-
vozování sázkových her, loterií a jiných po-
dobných her na celém území města Dobříše. 
Výsledek hlasování: pro 4, proti 9, zdrželo 
se 7 členů ZM. Návrh nebyl přijat.

�� Etický�kodex�člena�Zastupitelstva�města�
Dobříše

Na 1. ustavujícím jednání ZM byl jeho členem 
Ing. Ivo Salcmanem předložen návrh Etického 
kodexu člena Zastupitelstva města Dobříše 
(dále jen „EK“) s tím, že na následujícím jednání 
zastupitelstva města bude projednáváno jeho 
přijetí či nepřijetí. 
Předložený EK není v rozporu se zákonem 
č. 128/2000 Sb., O obcích, ani zákonem 
č. 159/2006 Sb., O střetu zájmů, či zákona 
č. 491/2001 Sb., O volbách do zastupitelstev 
obcí. Naopak – znění kodexu se ve většině od-
stavců shoduje s výše uvedenými zákony. 
Ing. Ivo Salcman nejprve vysvětlil důvody před-
ložení tohoto návrhu. Po diskusi k jednotlivým 
ustanovením zastupitelstvo města přijalo usne-
sení:
 

ZM se ztotožňuje s principy obsaženými 
v návrhu Etického kodexu člena Zastupitel-
stva města Dobříše a bere jej na vědomí. 
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželi 
se 2 členové ZM.

Diskuse

Starosta města informoval o připravovaném on-
-line přenosu jednání zastupitelstva města na 
webových stránkách města. Aby nedošlo k po-
rušení zákona o ochraně osobních údajů, bude 
se jednat pouze o přímý přenos v okamžiku jed-
nání zastupitelstva města.
Mgr. Jitka Urbanová, kterou v jejím návrhu pod-
pořil Mgr. Adam Böhm, navrhla zveřejňování 
podkladových materiálů k jednání zastupitel-
stva města na webových stránkách pro obča-
ny. Vedením města upozornilo na úskalí zákona 
č. 101/1999 Sb., O ochraně osobních údajů, a zá-
roveň přislíbilo, že na únorové jednání připraví 
variantu, aby při dodržení legislativy bylo mož-
no materiály k jednání zastupitelstva města na 
webových stránkách zveřejnit v co nejširším roz-
sahu. Na webu města budou zveřejněny i termíny 
jednání zastupitelstva města na celý rok 2015.
Paní Čermáková z publika požádala ZM o po-
moc resp. intervenci v souvislosti se změnami 
jízdních řádů. Změny v časech odjezdů a snížení 
počtu spojů způsobují občanům města kom-
plikace při dojíždění do Prahy a zpět. Starosta 
města paní Čermákovou ujistil, že město nemů-
že určovat nastavení spojů soukromým přeprav-
cům, ale město bude o této situaci informovat 
Středočeský kraj, který s dopravci stanovuje 
jízdní řády a bude intervenovat za zlepšení si-
tuace.

red-jka., zdroj: zápis ZM

Krátce z tiskovky
pokračovní z titulní strany

�� Doprava�ve�městě
Byli jsme informováni, že Městská policie Dob-
říš dostala úkol vytipovat problematická místa 
s ohledem na bezpečnost a řešení dopravního 
provozu. Cílem je vznik nové koncepce řešení 
dopravy a parkování v centru města a na Větr-
níku.

�� Autobusová�doprava
Poslední změny jízdních řádů u autobusových 
spojů vyvolaly stížnosti zejména občanů pra-
videlně dojíždějících do zaměstnání na nevytí-
ženější trase Dobříš – Praha. Dobříšské listy se 
proto zeptaly na aktuální postup radnice v této 
věci.  Pan starosta nám sdělil, že město samo 
nemá možnost změny jízdních řádů přímo ovliv-
ňovat, ale tuto záležitost již projednala rada 
města, která starostu města pověřila přípravou 
souvisejícího materiálu pro Středočeský kraj. 
Ten je koordinátorem integrované dopravy ve 
Středočeském kraji. V plánu je také jednání s fir-
mami, zajišujícími autobusovou dopravu, aby 
se situace zlepšila a jízdní řády lépe vyhovovaly 
potřebám dobříšských cestujících.  

red.-jka

Vodohospodářská 
společnost spustila nové 
webové stránky 

Cílem je lepší orientace 
a informovanost všech 
občanů Dobříše a okol-
ních obcí, kde provozu-

je vodovody a kanalizaci.
Snažili jsme se vytvořit přehledný web, kde 
najdete všechny potřebné informace, které se 
týkají vaší vody a služeb Vodohospodářské spo-
lečnosti Dobříš.
Na hlavní stránce i v sekci Novinky budete infor-
mováni o aktuálním dění, haváriích a probíhají-
cích opravách.
Věříme, že se budete na stránkách www.vhs-
-dobris.cz  dobře orientovat a zároveň můžete 
přispět k dalším zlepšením svými podněty a při-
pomínkami.

Ing. Blanka Marvanová, VHS Dobříš, spol. s r. o.

Průchod bývalým rukavičkářským komplexem
Vážení občané, po skutečném zaměření pozemků, který nám byl zpřístupněn až v den vydání 
územního rozhodnutí, jsme zjistili, že pozemky značně neodpovídají skutečnosti. Nyní se snaží-
me kontaktovat společnost Befacoal a směnit pozemky pro optimální trasu průchodu. Bohužel 
z tohoto důvodu se jeho otevření opozdí nejméně do průběhu února. Jak reálně dlouho záleží na 
ochotě společnosti Befacoal komunikovat. Řešíme tento stav, abychom vám mohli co nejdříve 
průchod otevřít. 

Petr Oplíštil, odbor místního rozvoje MěÚ Dobříš

Pojte s námi tvořit 
historii
Připravujeme vodohospodářskou expozici 
v Muzeu rukavic na Dobříši, kde se návštěvníci 
seznámí se zavedením prvních vodovodů a ka-
nalizace nejen na Dobříši, ale i v okolních ob-
cích. V expozici si přijdou na své i děti. Bude 
jim věnována část expozice, kde se dozví více 
o koloběhu vody.
Na projektu se můžete podílet i vy. Vlastníte 
nějaké předměty, písemnosti či fotografie z dob 
dřívějších, které jsou spojeny s vodovodem 
nebo kanalizací? Vaše exponáty se mohou stát 
součástí expozice vodohospodářství v nově 
vznikajícím muzeu. 
Vaše podněty uvítáme! Napište nám na email 
info@vhs-dobris.cz nebo na adresu Vodohos-
podářská společnost Dobříš, spol. s r. o., Jirás-
kova 656, Dobříš, 263 01. Volat můžete na tel.  
737 726 034.

Vodohospodářská společnost Dobříš, spol. s r. o.
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Quo Vadis, Dobříš?
Je čtvrt roku po komunálních volbách. Městu se podařilo úspěšně schválit nový rozpočet a dle 
mého názoru pomalu přichází čas, kdy by si vedení města mělo vytvořit a prezentovat svoji vizi 
na další roky. Nemyslím si, že by Dobříš měla žít pouze z roku na rok, bez alespoň střednědobého 
plánu. Takovému městu pak hrozí riziko, že bude bloudit či přešlapovat bez stanovených priorit 
a pouze bezkoncepčně reagovat na vzniklé problémy či výzvy. Věřím, že naše město nechce „jet 
bezcílně na volnoběh“, ani nechce být líbivým ukvapeným investorem, investujícím podle toho, co 
mu „přijde pod ruku“, či podle toho, „kdo víc křičí“, na úkor věcí pro občany města potřebnějších 
a důležitějších.
Myslím si, že by se vedení města a zastupitelstvo mělo v prvním kroku zamyslet nad tím, jak si město 
stojí v porovnání s jinými městy. V čem je Dobříš lepší a v čem má prostor pro zlepšení? Jaké jsou 
její možnosti? Jak si vytvořit dobrou pozici pro naplnění svých cílů?
Domnívám se, že v druhém kroku bychom se my, zastupitelé města, měli rozhodnout, kam chceme 
Dobříš nasměrovat. Z jakého růstu počtu obyvatel města budeme vycházet a čeho chceme docílit 
v oblasti zkvalitnění a zkrášlení života na Dobříši. Co v tomto směru uděláme pro poměrně rychle 
rostoucí části populace dobříšských seniorů a dětí a co uděláme pro produktivní část obyvatelstva. 
Jak chceme, aby vypadala Dobříš za 4 roky a za 10 let. Určitě je nutné při této úvaze vzít v potaz 
i fakt, že si za pár let už možná vůbec „nesáhneme“ na evropské dotace. Určitě je také nutné, aby-
chom si stanovili to, co si město může dovolit, jaká je jeho zdravá či hraniční zadluženost.
Ve třetím kroku by si pak město mělo vytvořit konkrétní investiční plán respektující nastavené pri-
ority a realistické možnosti města, a „nalajnovat“ tak rámcově základní milníky dalšího rozvoje 
našeho města. 
Nejsem přítelem slibotechnických, populisticky či politicky nalakovaných umělých pětiletek. Je mi 
bližší přístup rodiny, kde se rodiče s dětmi poradí a dohodnou na tom, co je pro jejich společný život 
nejvíc potřebné a zda, kdy a za jakých podmínek  si to budou moct dovolit. Myslím si, že podobnou 
úvahu a dohodu by mělo učinit i město.
Dobrá úvaha a dobrý plán nejsou ani plýtváním času, ani zbytečným papírem. Jsou na-
opak odpovědnou cestou rozvoje našeho města.

Ing. Ivo Salcman, zastupitel za KDU-ČSL

Silvestrovská pyrománie
Každoroční silvestrovské veselí je samozřejmou součástí oslavy konce roku. Nemám nic proti silves-
trovským oslavám a dokonce částečně chápu potřebu některých spoluobčanů odpalovat rachejtle, 
světelné efekty a dělobuchy. Trochu mě ale překvapuje, že tyto zvukové a světelné efekty dopro-
vázejí naše město už několik dní před silvestrem a po Novém roce. Zdráhám se věřit tomu, že by 
rozsah mimo-silvestrovských pyrotechnických představení byl v nepřímé úměře k počtu rozumných 
lidí ve městě. Ale něco na tom asi může být. 
Velkým rizikem silvestrovských i mimo silvestrovských atrakcí je ohrožení zdraví přihlížejících. Není 
výjimkou, že prodej pyrotechniky není úplně pod kontrolou a prodávají se i výrobky velmi nebez-
pečné. V alkoholovém opojení se dá obvykle těžko předpokládat opatrnost a obezřetnost. Každo-
roční černé kroniky ukazující utržené prsty, zdevastované ruce a oči nejsou zřejmě dostatečným 
poučením. Běhá mi mráz po zádech, když vidím mezi bouchající pyrotechnikou pobíhat malé děti 
za bujarého veselí jejich rodičů. 
Dovedl bych si také představit, že pokud někdo realizuje masivně svou pyrovášeň, bude se zajímat 
o to, jak by pozůstatky této aktivity uklidil. Tak to už bych toho zřejmě očekával příliš. Budeme se 
muset smířit s tím, že potrhané zbytky raket a římských svící budou v našem okolí ještě několik týd-
nů. Kritik mého názoru by jistě mohl konstatovat – tak a to město nechá pořádně uklidit. Bylo by 
to samozřejmě možné.  Ale jak už to na světě bývá, každá legrace něco stojí a důkladný úklid všech 
pozůstatků silvestrovské oslavy by stál nemalé finance, které je možné použít na rozumnější účely. 
A poslední věc, která mně na těchto ohňo-bouchacích aktivitách vadí, je vyhazování peněz. Koho-
koli se zeptáte, jestli jich má dost nebo málo, tak vám obvykle odpoví – sám mám málo. Ale pokud 
jde o koupi zábavní pyrotechniky, tak se peníze vždycky najdou. Nakupuje se všude – v obchodech, 
supermarketech a dokonce i u našich vietnamských spoluobčanů. Což považuji vzhledem ke kvalitě 
za velmi odvážné. Vždy, když o půlnoci 31. prosince poslouchám rachot a sleduji velké množství 
záblesků, napadá mě jediné. Kdyby tak alespoň polovina peněz utracených za tuto pyrotechniku 
mohla být použita na něco smysluplného. Například jako finanční podpora pro kliniku popálenin, 
kliniku dětské onkologie nebo jako podpora léčby závažných nemocí. Nebylo by lepší, kdybychom 
si místo pekelného rachotu mohli v klidu a tichu uvědomit, že jsme místo pár vteřin záblesků a bou-
chání přispěli na dobrou věc?

Tomáš Hadžega

Vážení spoluobčané,
omlouváme se za potíže při svozu tříděného odpadu v našem městě, které byly zapříčiněny naším 
dodavatelem těchto služeb, společností Rumpold–P. Před vánočními svátky došlo v této společnos-
ti k personálním změnám, a proto zvýšený nápor odpadů v době svátků firma organizačně nezvlád-
la. Dne 21. 1. 2015 proběhlo k tomuto problému jednání se zástupci společnosti Rumpold–P, kde se 
tato společnost zavázala k plnění smluvně dohodnutých termínů.
Děkuji za pochopení.

Jan Marek, jednatel společnosti DOKAS Dobříš, s. r. o.

Vážení 
spoluobčané,

dovoluji si vám jmé-
nem Sdružení „Dej mi 
šanci“ popřát pevné 
zdraví a mnoho úspě-

chů i v roce 2015. Každý nový rok přináší po-
ohlédnutí za rokem uplynulým a zhodnocení 
dosažených úspěchů, vyplněných přání a také 
určení směřování do roku nastávajícího. Také my 
jsme svou činnost zrekapitulovali a bilancí jsme 
byli překvapeni. Začátek roku 2014 byl pro naše 
sdružení velmi náročný. Museli jsme ukončit naše 
působení pod záštitou sdružení ProPAS, o. s., 
kvůli těžké nemoci jeho zakladatelky, paní Mar-
cely Rebernakové. Toto bylo impulsem pro vznik 
Sdružení „Dej mi šanci“, jehož cílem je zlepšení 
postavení a života lidí s hendikepem a jejich ro-
din, činností jsme navázali na předchozí působe-
ní.  I v roce 2014 jsme pokračovali v organizování 
kroužků pro děti s hendikepem, kterých se moh-
li zúčastnit i jejich zdraví kamarádi. Začátkem 
roku 2014 se konala vernisáž výstavy prací dětí 
z výtvarně-terapeutického kroužku a v průběhu 
roku byl uspořádán dětský karneval s bohatým 
programem a konala se pravidelná setkání rodin 
pečujících o děti a dospělé s hendikepem. V srp-
nu jsme podnikli společný výlet rodin do centra 
Ochrany fauny ČR. Uspořádali jsme dva akredito-
vané kurzy pro rodiče, pedagogy a další zájemce 
z řad veřejnosti. V říjnu jsme nechyběli na celo-
městské akci „Pojme tvořit na hřiště“, kde jsme 
připravili pro děti ukázky strukturovaných úkolů. 
Kromě těchto akcí jsme pořádali pravidelná se-
tkání pečujících rodičů.
Děkujeme všem, kteří nás celý rok podporovali 
a pomáhali nám, zvláště Farní charitě Starý Knín, 
Městské knihovně Dobříš, Pastoračnímu centru 
sv. Tomáše, faráři ČCE Samuelu  Hejzlarovi, ZŠ 
Lidické Dobříš a všem dobrovolníkům. 
Za finanční podporu, bez které by nemohla být 
většina aktivit realizována, děkujeme městu 
Dobříš.

Za Sdružení „Dej mi šanci“ Jana Krčmová

Sdružení „Dej mi šanci“ zve všechny 
zájemce na seminář 
PhDr. Martiny Venglářové

Sexualita osob s postižením,

který se koná ve čtvrtek 26. 2. 2015 
v budově ZŠ Lidická, čp. 384, Dobříš, 
od 15 do 19 hodin.
Vstupné 100 Kč. Drobné občerstvení zajištěno.
Seminář je určený především rodičům, ale také 
pedagogům a pracovníkům v přímé péči.
PhDr. Martina Venglářová má více než dvaceti-
letou praxi v oblasti duševního zdraví a od roku 
2000 se specializuje na oblast sexuologie. Mimo 
jiné působí jako poradce, lektor a supervizor 
v oblasti sexuality lidí s duševním onemocně-
ním a mentálním postižením.

Internetové stránky města Dobříše 
www.mestodobris.cz  
Redakce Dobříšských listů 
Mgr. Jindřiška Kastnerová 
tel.: 318 521 302, www.kddobris.cz
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�� 5.�2.�Benefiční�koncert�a�výstava�„Hell(p)�
–�Stop�násilí�na�ženách”�

Dne 5. 2. 2015 pořádá nezisková organizace pro-
Fem, o.p.s., za podpory dobříšského kulturního 
střediska a ZUŠ Dobříš jedinečný benefiční kon-
cert. Před jeho samotným začátkem se od 18 hod. 
budou moci návštěvníci seznámit se službami, 
které proFem, o. p. s., nabízí. Dále se zde představí 
nezisková organizace Proxima Sociale, o. s.
Hlavním hostem benefičního koncertu bude 
Daniel Krob, fenomenální kytarista (bývalý člen 
skupiny Arakain, dnes Bohemica), který organi-
zaci proFem, o.p.s., dlouhodobě podporuje svojí 
hudbou. Před jeho vystoupením se hudebně 
představí také mladá dívčí rocková skupina Fire-
flies, jejíž tvůrčí základy jsou položeny v Základní 
škole umění Dobříš.
V rámci benefičního koncertu proběhne v dobříš-
ském výstavním sále i vernisáž výstavy „Hell(p) 
– Stop násilí na ženách” organizace proFem, 
o.p.s. Vystavené originální návrhy plakátů zpra-
covali studenti/ky prvních a druhých ročníků Fa-
kulty umění a designu na Západočeské univerzitě 
v Plzni. Touto kulturně-společenskou aktivitou 
chce organizace proFem, o. p. s., poukázat na pří-
tomnost násilí ve společnosti, ve vztazích a ro-
dinách. Hlavní cílem výstavy je zvýšit povědomí 
o tomto rizikovém chování především u mládeže, 
kterou je nutné pozitivně motivovat k převzetí 
zodpovědnosti za své chování. 
Nezisková organizace proFem, o. p. s., která fun-
guje již více než 20 let, poskytuje sociálně-právní 
poradenství, psychickou podporu a krizovou po-
moc obětem domácího násilí a znásilnění. Svoji 
činnost zaměřuje také na preventivní programy 
pro školy, jejichž hlavním cílem je zvýšení informo-
vanosti a znalostí o problematice domácího násilí.
Tímto vás proFem, o. p. s., srdečně zve k účasti 
na koncertu a vernisáži výstavy „Hell(p) – Stop 
násilí na ženách” v dobříšském kulturním domě 
dne 5. 2. 2015 od 18.30. 
Naše poděkování za podporu tohoto projektu 
patří Kulturnímu středisku Dobříš, Základní umě-
lecké škole Dobříš a tiskárně PRIMA Příbram. 
Společenský a výstavní sál KD Dobříš od 
18.00 hod. Vstupné na koncert: předprodej 
– studenti 40 Kč; dospělí 100 Kč; namístě – 
studenti 50 Kč; dospělí 120 Kč. Předprodej 
vstupenek v Informačním středisku Dobříš. 
Výstava potrvá do 1. 3. 2015. Otvírací doba: 
Po–Čt 8.30–16.00 hod., Ne 14.00–16.00 hod.

�� 6.�2.�Sunflower�Caravan�–�koncert

Pražské trio Sunflower Caravan je na tuzemské 
scéně dobře známé účinkováním na mnoha čes-
kých i slovenských festivalech. Kapela ale v po-
sledních letech úspěšně přerůstá hranice domácí 
scény. Na turné doprovodila švédské The Ark 

KULTURA ÚNOR
www.kddobris.cz

a ve Švédsku si také v r. 2012 zahrála několik kon-
certů. Předskakakovala Glenu Hansardovi a The 
Frames, Trio si zahrálo i v Londýně v legendárním 
klubu Dublin Castle. Je to kapela s nezaměni-
telným hammondkovým, lehce psychedelickým 
soundem, kterou je příjemné slyšet i vidět. Jejich 
písničky hrané na piano, basu a bicí jsou nepo-
psatelný úlet – barevné, hravé, strhující.
Společenský sál KD, pátek 6. února od 
20.30 hod. Vstupné – předprodej: 140 Kč; 
na místě 160 Kč; zvýhodněné 100 Kč. Před-
prodej vstupenek od 26. ledna 2015 v trafi-
ce U Davida. 

�� 14.�2.�Divadlo�–�V�tichém�domě�na�Čertovce
Divadelní spolek Kruh vás srdečně zve na lidovou 
komedii se zpěvy V tichém domě na Čertovce au-
torů Josefa Kubíka a Quida Nosserbergera. Režie 
Vladimír Procházka.
Společenský sál KD Dobříš, sobota 14. úno-
ra 2015 od 19.00 hod. Vstupné dobrovolné.

�� 20.�2.�Oswald�Schneider�+�Hm...
Na Dobříši po letech opět spolu...  Pro vy-
znavače kvalitní alternativy to bude jistě 
velký hudební zážitek. Počátky historie skupi-
ny Oswald Schneider sahají do roku 1983, kdy 
ji založili Luděk Majer a Jan Kopecký. Skupina se 
v průběhu let mnohokrát změnila, stejně jako její 
sestava. Pikantní skladby téhle pražské kapely 
mohou ukojit chutě jak jazzujícím intelektuálům, 
tak i alternativcům či milovníkům tváří typu Na-
čevy. Jemnost i plnost zvuku, něha a škádlivost, 
vemlouvavost a sympatické třeštění, ale i nená-
padné životní poselství poezie – to jsou základní 
pozitiva této skupiny, zařazované do škatulky al-
ternativní scéna. (zdroj: IndiesMG)
Skupina Hm… je velmi originální seskupení čtyř 
muzikantů, jejichž tvorbu lze jen těžko žánrově 
zařadit. Pohybuje se od jazzu, přes rock až po 
klasiku. Už dvacet let je pro kapelu Hm... typický 
nadhled, originální smysl pro humor a široký sty-
lový záběr jdoucí od punku, přes rock až po jazz, 
stejně jako svébytná poetika. V listopadu roku 
2013 vydali zatím poslední album s názvem Lovu 
zdar, a jak to u Hm… bývá zvykem, většinu textů 
tvoří opět básně – a českých klasiků (Seifert, Ha-
las, Kainar, Reynek), básníků generačně mladších 
(Ludvík Kundera, I. Wernisch) či básníků–vrstevní-
ků (V. Špaček, S. Racková). 

Společenský sál KD Dobříš, pátek 20. úno-
ra 2015 od 20.30 hod. Vstupné – předpro-
dej: 120 Kč; na místě 140 Kč; zvýhodněné 
100 Kč. Předprodej vstupenek od 9. 2. 2015 
v trafice U Davida. 

�� 22.�2.�Taneční�čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. Hra-
jí a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na všechny 
se velmi těší pořadatelé z Okrašlovacího spolku 
Dobříš. 
Společenský sál KD, neděle 22. února od 
17 hodin, vstupné dobrovolné. 

�� 28.�2.�Písničkáři�sobě.�Hosté:�Petr�Bende�
a�Tereza�Švecová�

Petr Rímský a Petr Vašina testují improvizační 
schopnosti svých hostů v pravidelném pořadu.
Tentokrát trochu Superstar. Prvním hostem bude 
nejen pop zpěvák s folkovým základem, ale i skvě-
lý muzikant Petr Bende. S Petrem Rímským se znají 
z počátku 90. let, kdy na festivalu FOLKY-NEFOLKY 
pořad „Písničkáři sobě“ začínal. Z folkového pro-
středí pochází i Tereza Švecová za svobodna Ter-
čová. Písničkářka, která se také zúčastnila soutěže 
Superstar a došla až do semifinálové čtyřicítky. 
Nedávno se po několikaleté spolupráci s Čecho-
morem vrátila k tomu, co jí sluší nejvíce. Vrátila 
se písničkářka. Podrobnosti a aktuální informace 
najdete na www.pisnickarisobe.cz.
Společenský sál KD Dobříš, sobota 28. úno-
ra od 19.30 hod. Vstupné: 150 Kč.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN

 6. 3. A bude hůř + NVÚ – křest desky ABH
 8. 3. Vernisáž výstavy: Zuzana   
  Studenovská – oděvní tvorba
 12. 3. Zdeněk Izer – Furtluftdurch tour –  
  zábavný pořad (předprodej vstupenek  
  v trafice U Davida)
 13. 3. Lenka Filipová – Concertino 
  (předprodej vstupenek v IS Dobříš)
 26. 3. Písničkáři sobě

Výzva pro výtvarníky 
Dobříšska 

pokračování z titulní strany 
Podmínkou účasti je taktéž trvalý pobyt vý-
tvarníka v Dobříši, nebo v jeho nejbližším okolí 
(obce do 5 km).  
Pro zdárnou přípravu, instalaci a propaga-
ci výstavy je nezbytné dodržet tyto pokyny:
• Do 17. dubna 2015 potvrdit písemně či te-

lefonicky účast.
• Výtvarná díla v maximálním počtu 2 ks je 

třeba předat pracovníkům kulturního domu 
nejpozději do čtvrtka 23. dubna 2015.  
Protože doufáme v hojnou účast, obvyklou 
v minulých ročnících, a je možné vystavit jen 
omezený počet prací, budou doručená díla 
následně posouzena a vybrána (nikoli cenzu-
rována) komisí složenou ze zástupců výtvar-
né obce a kulturního střediska.

• K doručeným a řádně podepsaným dílům 
je třeba doplnit název a techniku. 

• (Výtvarná díla určená k zavěšení budou 
opatřena řádným závěsným systémem…
háček u obrazů apod.) V opačném pří-
padě nebudou vystavena.

• Příspěvek na občerstvení a propagaci činí 
150 Kč. Bez jeho zaplacení bohužel nelze 
vystavovat.

Slavnostní zahájení výstavy – vernisáž – se 
uskuteční v sobotu 2. května v 17.00 hod. ve 
výstavním sále KD. Věřím, že tato výstava opět 
významně obohatí kulturní dění našeho města. 
Adresa a kontakt: Kulturní středisko Dobříš, 
Mírové náměstí 68, Dobříš, 263 01. Telefon: 
318 521 302, mobil: 777 022 323 Marek  Hájek, 
e-mail: hajek@dobris.net. Těším se na vaši 
účast a spolupráci. 

MgA. Marek Hájek
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Knihovna v únoru: výtah v provozu!
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, velice se tě-
šíme, že vás v únoru budeme moci přivítat ve 
zrekonstruovaném oddělení pro dospělé. Přes-
ný termín otevření ještě neznáme, ale intenzivně 
pracujeme na novém interiéru a snažíme se, aby 
bylo hotovo co nejdříve. Současně se starono-
vým oddělením začne sloužit veřejnosti i nový 
bezbariérový vstup do knihovny. Hurá!

Čtenář roku: nejaktivnější táta
I letos hledáme čtenáře roku – v souladu s ce-
lostátními podmínkami – tatínka, který nejvíce 
vodí děti do knihovny půjčovat si knihy a na-
vštěvuje s nimi vhodné akce knihovny. Vítězi 
tohoto ocenění předá diplom spisovatelka Iva 
Procházková na Dni pro Josefa Čapka.

Můj přítel knihovna – sobota 14. 2. od 16.00
Již potřetí chystáme speciální akci pro členy na-
šeho čtenářského programu Přátelé knihovny. 
Mohou se těšit na hudbu, scénické čtení, diva-
dlo, výtvarnou dílnu, nějakou tu soutěž, dobré 
občerstvení a jako obvykle všemi dětmi očeká-
vanou tombolu! Jako letošní novinku nabízíme 
i noční program pro dospělé (Spěte s námi!). 
Vstup do programu „Přátelé knihovny“ je pro 
všechny naše čtenáře zcela zdarma.

Spěte s námi! – sobota 14. 2. od 20.00
Dospělí už nemusí závidět dětem jejich každo-
roční Noc s Andersenem se spaním v knihovně. 
Letos takovouto akci chystáme i pro dospělé. 

Program je od 8 večer a záleží na vás, kdy skončí 
– spacáky a karimatky s sebou! Pokud nevíte, 
co s dětmi, doporučujeme doprovodný program 
Klubu Biják pro děti od 7 let. Program pro do-
spělé je zdarma, v Bijáku zaplatíte 50 Kč za dítě. 
Na oba programy je nutno přihlásit se předem!

Alternativní medicína pro psy – středa 18. 2. 
od 18.00
Pesoklub Dobříš vás zve na přednášku MVDr. 
J. Bláhové s praktickými ukázkami akupresury 
a akupunktury – v roli trpělivého pacienta vy-
stoupí maskot Pesoklubu, rozkošný foxík Jack.
Vstupné: konzervy a pamlsky pro pejsky v míst-
ních záchytných kotcích. Akce se pořádá za 
podpory města Dobříš.

Pozvání na únor 2015

Do 28. února je v Pastoračním centru sv. To-
máše otevřena výstava fotografi í Davida 
 Hegera s názvem MYŠLENKY tam a zpět. 
V neděli 15. 2. od 15.00 zveme děti i jejich ro-
diče na KARNEVAL, který se koná v Pastorač-
ním centru sv. Tomáše.
V neděli 22. 2. od 10.30 zveme na setkání se 
zástupci organizace LIKVIDACE LEPRY. Její 
prezident dr. Vojtěch Eliáš představí veřejnos-
ti činnost této organizace, která pomáhá léčit 
infekční choroby ve třetím světě. Akce se koná 
v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Od 4. února pořádáme kurz 
ALFA – krátký praktický úvod do 
křesanské víry vedený týmem 
spolupracovníků. Je určen pro 
všechny, kteří se chtějí seznámit 
s křesanstvím a s křesany. 
Jednotlivá setkání budou vždy ve 
středu od 19.30 v Pastoračním 
centru sv. Tomáše. 

Základní informace najdete na www.kurzyalfa.cz, 
bližší informace vám rádi sdělíme na alfa@ 
farnostdobris.cz nebo na telefonu 733 711 036.

Římskokatolická farnost Dobříš, 
Pastorační centrum sv. Tomáše

Na Nábřeží 1650, Dobříš 
tel.: 318 521 677, 602 308 881 
e-mail: pcstomas@volny.cz
www.farnostdobris.cz

DC ČÁP–DOOSAN otevírá svou náruč 
dětem
Dětské centrum ČÁP–DOOSAN vzniklo nenápadně zcela bez propagace v roce 
2013. Centrum alias „školka trochu jinak“ poskytuje služby hlídání a péče o děti 
od 2 let a provozovatelem jsme my – nezisková organizace o. p. s. ČAP. Školička se 

nachází v nově zrekonstruovaných prostorách ZŠ Lidická nedaleko MC Dobříšek a je výsledkem ně-
kolikaletého úsilí naší organizace nabídnout rodinám v Dobříši cenově dostupné, kvalitní, vstřícné 
a láskyplné služby péče o děti. Projekt „ČÁP–Dobříš“ byl spolufi nancován z Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Celková výše dotace na 
rekonstrukci, vybavení prostor a provoz zařízení činila 941 824 Kč. Cílem projektu bylo prostřednic-
tvím zajištění péče o děti pomoci rodičům při návratu do zaměstnání. Během 15 měsíců provozu 
naše služby využilo 38 dětí a zpět do práce mohlo nastoupit 23 rodičů. Tento projekt byl významnou 
měrou fi nančně podpořen našimi partnery, společností Doosan Bobcat Manufacturing a Doosan 
Bobcat Engineering, kterým tímto děkuji za spolupráci a pomoc, bez níž by ČÁP–DOOSAN nebyl 
na světě. Jednou z podmínek projektu bylo i pravidlo, že školičku mohou navštěvovat pouze děti 
zaměstnanců výše zmíněných společností. Projekt i tato podmínka končí 31. 3. 2015. Od dub-
na 2015 otevírá ČÁP-DOOSAN svou náruč všem dětem! Více informací o nás najedete na 
www.dccap.cz.

V rámci projektu „ČÁP – společnou cestou“ plá-
nujeme uskutečnit letní tábory, společné výlety, 
kroužky a další aktivity pro všechny děti bez ohle-
du na jejich znevýhodnění, tj. v inkluzivním pojetí. 

Naše nejbližší plánované akce:
19. 3. 2015 Den otevřených dveří ČÁP–DOOSAN
  1. 4. 2015 Velikonoční dílnička nejen pro  
 ČÁPATA, ČÁP–DOOSAN, 
 ČÁP Nový Knín
24. 4. 2015 Čarodějnická výprava ČÁP Nový Knín
30. 5. 2015 Den dětí v Oplocence Nový Knín

Bc. et Bc. Míša Sarnovská, ředitelka o. p. s. ČAP

Malá dobříšská univerzita: Podkarpatská 
Rus – čtvrtek 19. 2. od 17.00
Cestopisná přednáška Mgr. Pavla Miškovského 
s malým historickým přehledem. Vstupné 60 Kč, 
káva/čaj v ceně.

Pohádková babička: Z pohádek bratří 
 Grimmů – čtvrtek 26. 2. od 17.00
Pohádky ve scénické úpravě, vhodné pro děti 
od 5 let – doporučujeme však i starším dětem, 
ba klidně i dospělým. Vstup volný. Program ke 
230. výročí narození Jacoba Grimma.

Adéla Zbíral: Malby a kresby – výstavu mů-
žete vidět v knihovně do konce února. 

Připravujeme na březen:

Himálaje – utajená země Horní Dolpo 
– středa 4. 3. od 19.00 
Přednáška Pavly Bičíkové, vstupné dobrovolné.
Den pro Josefa Čapka – čtvrtek 5. 3. od 
17.00
Vyhlášení výsledků celostátní soutěže „Napsal 
a nakreslil Josef Čapek“, slavnostní předání cen 
za účasti předsedkyně poroty, spisovatelky Ivy 
Procházkové a dal.
Noc s Andersenem – pátek–sobota 27. – 28. 3. 
Zbývá nám několik posledních volných míst! Vy-
bíráme příspěvek na občerstvení 50 Kč na dítě.
Časopis Stadion, svázané ročníky 1973–1981 
zdarma! V případě zájmu volejte p. Dvořákovi 
na tel. č. 776 304 678. 
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Den otevřených dveří

Dne 8. 1. 2015 se na naší škole konal Den ote-
vřených dveří. Hosty provázeli žáci z 9.C, kteří 
si pro návštěvníky připravili zajímavé informace, 
vyprávěli jim své vlastní zážitky ze školy, z výletů 
a odpovídali jim na všechny otázky. V učebně 
fyziky a chemie si paní učitelky J. Hadamovská 
a  E. Vávrová připravily různé pokusy, se kterými 
jim pomáhali žáci 9.A a 9.B. Rodičům se naše 
škola velice líbila a chválili nás za naší laskavost 
a přízeň. Tento den se velice povedl a moc jsme 
si ho užili.

L. Lojínová a T. Soukupová, 9.C

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Recyklohraní na naší škole

Recyklohraní je školní recyklační program pod 
záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je 
prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recy-
klace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost 
se zpětným odběrem baterií a použitých drob-
ných elektrozařízení. Naše škola je jeho účastní-
kem od samého začátku, tzn. od září 2008. 
Naši žáci se aktivně zapojují do sběru použitých 
baterií, vysloužilých drobných elektrozařízení, 
do tematických her, kvízů či jiných menších 
projektů. V tomto školním roce žáci sedmého 
ročníku plnili úkol nazvaný BLACK OUT. Hledali 
odpově na otázku, zda jsme opravdu na elek-
třině tak závislí, že se nedokážeme bavit bez ní. 
V úvodu vyplnili dotazník na téma elektrospo-
třebiče v domácnostech. Pak už následovala 
příjemnější část úkolu. Jejím cílem bylo připravit 
občerstvení na oslavu. Děti se rozdělily do tří 

skupin. První 
skupina upek-
la mramoro-
vou bábovku, 
při co nej-
větším počtu 
zapojení elek-
trických spo-
třebičů (bylo 

jich 7). Druhá skupina připravila tuňákovou po-
mazánku bez použití elektřiny. Poslední skupi-
na se chopila přípravy zmrzlinového poháru se 
šlehačkou opět bez využití elektřiny. A výsledek? 
Samé dobroty  
Odpově na otázku: „Dokážeme žít bez elek-
třiny?“ je jednoznačná: NE! Příliš jsme si zvykli, 
že nám ulehčuje každodenní život. A jak jste na 
tom vy? 

J. Hadamovská, K. Sobotková

Poděkování

2. základní škola Dobříš zís-
kala v roce 2013 a 2014 pro-
střednictvím nadačního fondu 
Z.  Žádníkové nástěnné obra-

zy „Přísloví pro potěšení“ v hodnotě více než 
200 000 Kč. Obrazy známé výtvarnice Magdy 
Veverkové Hrnčířové můžete vidět na chodbách 
školy ve všech pavilonech a ve školní jídelně. Tato 
výtvarnice také navrhla a namalovala pro školu 
informační tabulky, které jsou na dveřích všech 
učeben a dvě venkovní tabule s názvem školy.
Děkujeme nadaci Z. Žádníkové a těšíme se na 
další možnou spolupráci. 

Za žáky a pedagogy Mgr. Bohumila Pallagyová

Pozvánka pro rodiče  
a prarodiče

„Bezpečně na internetu“

Dne 24. 3. 2015 od 16 hodin, 7. pavilon, 
1. patro (zasedací místnost).
Cílem programu je seznámit rodiče s riziky virtuální 
komunikace a podpořit je v preventivním a výchov-
ném působení, aby se jejich děti nestaly oběmi či 
pachateli trestné činnosti a rizikového chování. 
Na programu budou tato témata: charakteris-
tika rizikových jevů, kyberšikana a její řešení, 
kyberstalking, další rizika a jejich trestněprávní 
souvislosti, prevence on-line patologie, bezpeč-
ná komunikace a ochrana soukromí, technické 
nástroje ochrany, desatero začínajícího surfaře.
Program zajišují odborní lektoři. 
Předběžné přihlášky posílejte na: 
2.zsdobris@seznam.cz

Ještě před zápisem

Ve dnech 6. – 8. 1. 2015 navštívily naší školu v do-
provodu svých učitelek mateřských škol děti, kte-
ré se chystají k zápisu.
Děkujeme všem mateřským školám za spoluprá-
ci a za vzornou přípravu dětí na školní docházku 
a přejeme jim i dětem hodně úspěchů.
Dík patří i našim kolegyním v prvních třídách za péči, 
kterou dětem věnují, aby pro ně přechod z mateř-
ské školy do základní školy nebyl příliš obtížný.

Mgr. Jana Seibertová, zástupkyně ředitelky

Výuka práva jinak

Dne 14. ledna 2015 proběhla preventivní akce 
„Právní vědomí a trestní odpovědnost“ pro žáky 
9. ročníků, kteří ještě v průběhu školní docházky 
dostanou občanský průkaz a dosáhnou věkové 
hranice trestní odpovědnosti. Jaké je ale jejich práv-
ní vědomí? Na akci se ukázalo, že nepatrné. Nevy-
znají se ještě ve světě práva, proto často nevědí, 
že právo porušují. Nyní měli jedinečnou možnost, 
přiblížit si na praktických případech rizikové situace 
charakteristické pro jejich věkovou skupinu. JUDr. 
Karel Kašpar, který má s žáky na základních školách 
bohaté praktické zkušenosti, je provedl charakte-
ristickými situacemi pro jejich věkovou skupinu, 
upozornil je na důsledky porušování právních no-
rem. Na programu byla majetková i násilná trestná 
činnost, drogy, vandalismus, práva a povinnosti 
v jejich věku. Žáci se dozvěděli rozdíl mezi přestup-
kem, proviněním, zločinem, trestným činem. Měli 
možnost s lektorem diskutovat a individuálně se 
dotazovat. Tři vyučovací hodiny rychle utekly. Ne-
bylo ani možné věnovat se plně všem situacím, kte-
ré čekají na patnáctileté v dnešním světě. 

85. výročí založení ZŠ a MŠ Obořiště
Můžeme si říci, „čas letí jako bláznivý,“ protože nedávno naše 
škola slavila krásných 80 let a nyní je již o pět let starší. Jelikož 
působím na této škole mnoho let, řada věcí se změnila. 
Sloučila se MŠ a ZŠ, a tím vznikl právní subjekt. Pracovní tým 
se skládá z deseti zaměstnanců, mezi nimiž se vytvořil přátel-
ský vztah. Řadu změn zaznamenalo i celkové vybavení školy. 
Můžeme hovořit o modernizaci nejen uvnitř školy, ale i nave-
nek. Naše škola již z dálky září novou fasádou a střechou. V září 

roku 2014 se přistavěla nová školní družina a mateřská školka si z té stávající vybavila ložnici s no-
vými lehátky. V nových oknech nesmějí chybět ani žaluzie, aby se našim dětem dobře odpočívalo. 
Zásluhou tohoto přesunu se v MŠ zvýšila kapacita na 26 dětí, čímž jsme se snažili uspokojit téměř 
všechny žádosti o přijetí. 
Na tomto všem má velkou zásluhu paní ředitelka s panem starostou. Značné změny zaznamenaly 
i třídy ZŠ. Třídy jsou vybaveny moderním nábytkem, interaktivními tabulemi, počítači. Žáci mají ve 
třídě dostatek prostoru na celkové vyžití, např. pohybové aktivity, relaxace. Sborovna či ředitelna je 
též vybavena moderním nábytkem s mnoha vzdělávacími pomůckami, sloužícími k aktivnímu a zají-
mavému vyučování. Došlo i na celkovou rekonstrukci umýváren a WC zařízení. 
Výhodou obou zařízení je, že se děti dobře znají, protože se neustále potkávají ve společných 
prostorách školy. Zažívají společné školní aktivity, projektové dny, jezdí na výlety, do divadel, za 
poznáním do přírody, na dopravní hřiště, do bazénu a další.
Snažíme se o propojenost MŠ se ZŠ prostřednictvím návštěv předškoláků, kdy si mohou prohléd-
nout třídy ZŠ, popovídat si s žáky o tom, jaké to je být ve škole. 
Naše škola nabízí i řadu zájmových kroužků jak pro MŠ, tak pro ZŠ. Děti mohou navštěvovat takový 
zájmový kroužek, který jim je blízký, např. hra na zobcovou flétnu, keramický kroužek, ruční práce, 
anglický jazyk. 
Od letošního září mohou děti využívat nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem v obci, kde se 
mohou pohybově vyžít a zasportovat si. Doufejme, že nás i v letošním jubilejním roce čekají milá 
překvapení. 

Za kolektiv ZŠ a MŠ Obořiště Dana Kloudová, vedoucí učitelka MŠ Obořiště
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Co se děje v připravovaném muzeu 
na záčátku roku 2015? V tomto 
krátkém článku vám přiblížím, 
jak pokračují naše přípravy 
v Kopáčkově domě. 

Na podzim roku 2014 jsme se snažili o úpravu 
prostor v Kopáčkově domě v celém 1. patře, kde 
se muzeum bude nacházet. Napomohla nám na-
dace ČEZ, sponzorský dar od fi rmy Siko koupelny, 
místní fi rma Dokas a především ochota lidí, kteří nám se vznikem muzea pomáhají.
Začátkem roku 2015 nás čeká mnoho práce v expozicích muzea. Hned po Novém roce jsme přestě-
hovali s přispěním sil našich rodin a přátel do Kopáčkova domu exponáty týkající se rukavičkářství. 
V přízemí se již nacházejí velké hydraulické stroje, které čeká repas a poté budou součástí expozice. 
Nyní pracujeme na sestavování textů, které budou jednotlivé expozice doprovázet. Aby před ote-
vřením muzea nebyly prostory smutné a strohé, ve spolupráci s družinářkami 1. ZŠ Dobříš a přede-
vším díky paní učitelce Petrlíkové ozdobí na konci ledna či začátku února děti svými pracemi vestibul 
Kopáčkova domu. Malá výstavička bude na téma: „Co všechno můžeme vidět v muzeu“. Fotografi e 
z příprav muzea i výstavičky můžete nalézt na našem Facebooku – Muzeum Dobříš. 

Bc. Eliška Březinová, DiS.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 v Dobříši
Stalo se dobrou tradicí, že začátkem roku, kolem svátku Tří králů, můžeme v našem městě potkávat 
malé i velké koledníky, kteří jsou zapojeni do celostátní „Tříkrálové sbírky“, kterou ve spolupráci 
s místními charitami a farnostmi pořádá Charita ČR. Letos se vybíralo do 18 kasiček, kromě Dob-
říše také ve Staré Huti, Budínku, ve Svatém Poli a Lhotce, v Obořišti, Dlouhé Lhotě a v Rosovicích. 
Společně bylo letos vybráno celkem 97 440 Kč. Tato částka je odeslána na celorepublikové konto 
TS a po posouzení tříkrálové komise bývá vráceno farní charitě 65 % z vybrané částky. Arcidiecézní 
charita použije výtěžek z TS na pomoc rodinám a matkám s dětmi, na výstavbu nemocnice ADCH 
v Praze, na podporu nových farních charit v pražské diecézi, vždy má připravenou část fi nancí na 
pomoc při katastrofách a živelných pohromách jak v ČR, tak mimo naše hranice. V Dobříši farní 
charita v rámci sociálního projektu „Bethanie“ použije těchto prostředků do fondu pro sociálně 
slabé, pro rodiny v sociální nouzi, na pomoc zdravotně postiženým a dal. V neposlední řadě používá 
charita tyto peníze na adopci na dálku a to pro dívenku z Indie a chlapce v Ugandě.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem našim koledníkům za jejich čas, který věnovali ne právě 
v příznivém počasí této dobré akci. Především však můj dík za celou naši farní charitu patří těm, kdo 
otevřeli na zaklepání své dveře a svá srdce, přijali od koledníků pozdravení do tohoto roku a záro-
veň přispěli svoji fi nanční částkou. Je dobré vědět, že kolem nás nežijí jen lhostejní lidé, ale i lidé 
všímaví k potřebám druhých, nebo vědí, že jsou mezi námi tací, kteří potřebují naši pomoc. Děkuji 
všem za příspěvek do TS 2015 a především za důvěru, že od vás vybrané fi nanční příspěvky budou 
použity na správném místě. Deo gratias.

Jana Svobodová, ředitelka FCH Dobříš

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…
Letošní změnou v provozu zámku Dobříš je upra-
vení otevírací doby. 

Otevřeno bude následovně:
říjen–květen úterý–neděle 8.00–16.30 
červen–září pondělí–neděle  8.00–17.30 
Tyto změny otevírací doby se netýkají hotelu 
Garni**** a Zámecké restaurace. Dále bychom 
chtěli upozornit, že anglický park je od listo-
padu do konce března přístupný od 8.00 do 
16.00. Francouzský park zůstává během zimní-
ho období uzavřen.

Z a č í n á m e  
chystat poma-
lu další roč-
ník Květino-
vého dne na 
zámku Dobříš, 
který se bude 
konat v sobotu 

16. 5. 2015. Čekají vás především ukázky 
svatebních kytic a dekorací z rukou fl oristky 
Martiny Krátké, dále svatební šaty, svatební 
tabule, květinová aranžmá pro různé příleži-
tosti. Pokud se chcete zúčastnit jako prodej-
ce/vystavující, kontaktujte nás na prohlidky@ 
zamekdobris.cz. V rámci Květinového dne opět 
proběhne i odborný seminář na téma Svatební 
kytice a interiérové dekorace. Hostem bude 
mistryně ČR ve fl oristice Hanka Šebestová 
 Kindelmannová.

Zámek Dobříš

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

Otevřeno celoročně: 
Říjen–květen  út–ne  8.00–16.30
Červen–září  po–ne 8.00–17.30

DOBŘÍŠEK 
V ÚNORU

Volná herna – „Místo pro rodinu“
Otevřeno každý pracovní den od 8 do 12.30 
hod., v pondělí a v úterý i odpoledne od 
14.30 do 16.30 hod. Děti si mohou pohrát, 
navázat kontakt s novými kamarády, rodiče mají 
možnost využít půjčovnu knížek či stolních her, 
získat kontakty a informace, které potřebují. 
Hrajeme si společně – s lektorkou M. Kulha-
vou. Divadélko, cvičení, rytmické říkanky a bás-
ničky, rozpoznávání tvarů. 
Hrajeme si bez maminky – každá středa od 
8 do 12 hod. – s lektorkami Mgr. K.  Neubaue-
rovou, DiS., a J. Izákovou. Program pro děti od 
2,5 let bez přítomnosti rodičů, vhodná příprava 
na adaptaci v předškolním zařízení. 
Zpíváme si společně – každý čtvrtek od 10.45 
hod. s lektorkou Ing. arch. Helenou Šlechtovou. 
Hudební průprava nejmenších dětí. 

MIMOŘÁDNÉ AKCE
Pondělí 2. 2. od 10 hod. – Péče o dětské 
zoubky – Jak správně pečovat o dětské zoub-
ky? Přijte si do Dobříšku popovídat s Dianou 
Salavovou.
Středa 18. 2. od 19 hod. – Fimohrátky pro 
dospělé s Veronikou Guttenbergovou Hájko-
vou. 
Úterý 17. 2. a 24. 2. od 8.30 hod. – Počíta-
čové setkání pro seniory s Vlastou Pechovou. 
Úterý od 15 hod. v rámci odpolední herny – 
10. 2. – Turnaj v pexesu, 17. 2. – Hrajeme 
si s legem duplem, 24. 2. – Odpoledne stol-
ních her.

PRAVIDELNÉ KURZY
Začínáme nové pololetí, můžete se hlásit. 
Moderní tance. Hudební škola Yamaha. Dílnička 
domácího tvoření. Miňonky. Cvičení pro těhot-
né. Výtvarky se Zuzkou. Baby masáže.

PORADENSTVÍ
Ve spolupráci s našimi specialisty nabízíme po-
radenství, konzultace či zprostředkování odbor-
né pomoci, možno využít také on-line porad-
nu na www.dobrisek.cz. 
Martina Branšovská – předporodní kurz, indi-
viduální poradenství. 
Mgr. Lenka Bartošová, DiS. – setkávání tě-
hotných, individuální laktačních poradenství.
Mgr. Kateřina Neubauerová – rodinné, vý-
chovné a partnerské poradenství. Nošení dětí 
v šátku (poradenství před koupí šátku, nácvik 
úvazů…).
PaedDr. Ivana Fialová – speciální pedagog 
a logoped. Poradenství v oblasti specifi ckých 
poruch učení – dyslexie, dysgrafi e, dysortogra-
fi e.
Mgr. Jiří Štěpo – psycholog a psychoterapeut.
Ing. Vlasta Pechová – PC poradenství (prá-
ce s internetem, tvorba textů, tabulek, úprava 
fotografi í, výroba fotoknihy, tvorba webových 
stránek).
Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete 
na našich webových stránkách: www.dob-
risek.cz. Informace a přihlášky na telefonu:
608 906 559, e-mail: rcdobrisek@gmail.com, 
adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš.

Děkujeme za podporu Ministerstvu práce a sociálních 
věcí, Úřadu práce v Příbrami a městu Dobříš.

Foto ze stěhování rukavičkářské dílny do Muzea Dobříš.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínka

Dne 2. 2. 2015 uplyne 10 let od 
chvíle, kdy nás navždy opus-
til pan Rudolf Skála. Prosíme, 
vzpomeňte s námi.
Manželka Věra, synové Milan a Jiří 

s rodinami

Dne 20. ledna 2015 uplynul rok 
od náhlého úmrtí pana Antoní-
na Lohra. 

Za tichou vzpomínku děkuje Hana 
Lohrová a děti s rodinami.

PS: „Kdo v srdci žije, neumírá“.

Jí byly děti milejší, než 
všechny světa statky, jim 
dala věno největší, své zla-
té srdce matky.
Dne 31. 1. 2015 by se dožila 
naše milovaná a nenahraditel-

ná maminka a babička, paní Marie Kozohorská 
92 let. Opustila nás před 27 lety – 20. 2. 1988. 

V našich vzpomínkách a srdcích žiješ stále. Rodina

8. 2. 2015 uplyne smutný rok, kdy nás navždy 
opustila milovaná maminka, babička, sestra 
a teta, paní Krista Veselá z Dobříše.
Nikdy nezapomeneme, dcera Irena, vnuk Pavel a Honza, 

pravnoučata a sestra Frieda s rodinou

Blahopřání

7. 1. 2015 oslavila své 90. narozeniny paní  
Margita Kravcová. 

Do dalších let jí přejí hodně zdraví děti, 
vnoučata a pravnoučata

Gratulace

Dne 14. února oslaví 
moje tchýně Gusta Je-
choutová krásné výročí 
85 let. Chceme jí tímto 
pogratulovat a popřát 
hodně štěstí a zdraví. 

Xaver s rodinou

Toulky dobříšskou minulostí
Historie a současnost varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši – 2. část
V r. 1797 byl dostavěn současný kostel Nejsv. Trojice, který se stal farním. Zda byly do nového kos-
tela přeneseny varhany z kostela starého či positiv z Lorety, která ustoupila novostavbě, nevíme – 
kostelní účty z té doby se nedochovaly a i ostatní (ne)dochovaná akta mlčí. Podle pozdějších popisů 
však soudíme, že byl krátce po postavení nového kostela pořízen nový nástroj o dvou manuálech. 
Kdo byl autorem, můžeme spekulovat – v úvahu přichází 
bu některý pražský varhanář (Dobříš kupovala od praž-
ských výrobců hudební nástroje pro svou kruchtu), spíše 
však březnický varhanář Johann Koch, který nástroj v r. 1807 
vyčistil a opravil za 80 zl. Další menší opravy se uskuteč-
nily v r. 1809, 10 (opraveny byly t.r. i lesní rohy a bubny) či 
r. 1815, kdy byly varhany laděny. Při opravách měchů byli 
činní místní řemeslníci – stolař Fischer, truhlář Ignác Reichelt 
či kožkař Katzmann.
Ve 40. letech opravoval několikrát varhany příbramský var-
hanář – původem berounský nožíř – Anton Sieger (např. 
v 1841, 42, 48). Tento varhanář nebyl vždy dobře hodnocen, 
a proto větší opravy byly svěřovány zkušenějším mistrům. 
A tak renovaci varhan uskutečňuje v r. 1855 pražský varha-
nář Karel Vocelka za 310 zl. Další větší oprava byla nutná 
až za dalších 32 let, práci provedl mladý pražský varhanář 
Emanuel Štěpán Petr za 416 zl. 
To však již byla poslední větší oprava starých varhan, jejichž 
zvuk a technické vybavení neodpovídaly tehdejším před-
stavám. V prosinci r. 1895 předkládají tři návrhy na stavbu 
nových varhan pražští varhanáři Rejna a Černý (mechanické 
kuželkové varhany s jedním manuálem o 6 rejstřících za 1 100 zl. nebo o 7 rejstřících za 1 380 zl. 
nebo dvoumanuálové o 14 rejstřících za 2 950 zl.). V soutěži však zvítězil třebechovický varhanář 
Josef Vanický, který nabídl tehdejší horkou novinku – varhany pneumatické, se dvěma manuály, 
celkem s 11 rejstříky za cenu velmi příznivou – jen 1 900 zl.
Nový nástroj byl kolaudován v r. 1898 a ihned pojištěn pro případ živelné pohromy, staré varhany 
byly rozebrány a zlikvidovány.
Varhany se v průběhu let ukázaly více poruchové, než bylo při soutěži ujišováno. Bylo to zejména 
v důsledku jejich velmi složité a tudíž k poruchám náchylné konstrukce v kombinaci se špatnou 
přístupností k opravám a údržbě. První větší opravu uskutečnil již v r. 1915 příbramský varhanář 
Čeněk Melzer, další opravu uskutečnil jeho syn Jindřich v r. 1951. Následovaly opravy varhanářem 
Hubeným v 60. letech 20. století a generální oprava Milanem Habětínem v r. 1976. Již tehdy byly 
varhany „od červotoče sežrány… a oprava nebude mít dlouhého trvání“.
Za značně poruchový nástroj usedali varhaníci v polovině 80. let s obavami, zda jim nevypoví při 
bohoslužbě, svatbě či pohřbu poslušnost. Okolo r. 1990 nástroj přestal hrát definitivně a následně 
byl rozebrán a zlikvidován. Novější historii pak již známe z přechozích vět.
Současný stav – již 20 let trvající provizorium – je nevyhovující a volá po řešení definitivním. Ide-
álním řešením bez kompromisu, sice s velkou počáteční investicí, ale dlouhodobě malými náklady 
na údržbu a s dlouhodobou životností, je stavba nového nástroje „na míru“ dobříšskému kostelu. 
Jistě – je to řešení finančně nákladné a nelze uskutečnit ze dne na den. Ale má velkou řadu výhod. 
Dnes jsme zatíženi mentalitou vlastnit „potřebné“ věci nejlépe ihned a za co nejnižší cenu, šetření 
není v módě. Kvalita jde dnes čím dál víc stranou, protože člověk si nové modernější věci pořizuje 
tak rychle, že nemá cenu dělat nic na dlouho. Kostel je naproti tomu symbolem hodnot, které jsou 
stále stejné a neměnné. Varhany se nestavěly na jednu, dvě nebo tři generace. Právě v kostelích 
obdivujeme krásu, která je často velmi stará a stále okouzlující, krásu, která dokázala svou neměn-
nou hodnotu tím, že odolala proměnám času. Vytvořit takovou krásu bylo v každé době náročné, 
vyžaduje čas, námahu a finanční prostředky, výsledek ale stojí za to.

Štěpán Svoboda, organolog Arcidiecéze pražské

Titulní strana rozpočtu z r. 1886 
na opravu dobříšských varhan

Nemocnice přemístí onkologii do nových prostor, 
blíž vyšetřovacím metodám
Oblastní nemocnice Příbram přemístí v nejbližší době onkologii do nových prostor. Onkologie, která 
dosud sídlila v areálu II na Zdaboři, tak brzy získá nové prostředí v areálu I.

Hlavní výhodou nového umístění onkologie bude přiblížení k vyšetřovacím metodám nemocnice 
(včetně CT a magnetické rezonance) a mnoha dalším medicínským oborům (vyšetření lékaři jiných 
oddělení). Tím i onkologičtí pacienti, kteří za péčí docházejí ambulantně, získají komplexní péči, a to 
na jednom místě. 
Nové umístění onkologie: areál I (Příbram I), pavilon B (bývalý pavilon ORL), přízemí
Nové kontaktní telefony: sestry (včetně objednání): 318 641 343
MUDr. Jakešová: 318 641 346, MUDr. Karasová: 318 641 345
Provozní doba a ordinační hodiny obou lékařek oddělení zůstávají stejné.

MUDr. Stanislav Holobrada, ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

Kontakty 
Městská policie Dobříš  
Mírové náměstí 230, Dobříš
telefon pevná linka:  
318 533 391, 318 521 158,  
mobil: 602 370 677
e-mail: mestska.policie@ 
mestodobris.cz



10� DOBŘÍŠSKÉ�LISTY

Přijte si zatančit na ples Aerobik studia Orel Dobříš
V Aerobik studiu Orel Dobříš už se dávno nevě-
nujeme jen fi tness cvičení. Přidáváme pro vás 
nejen další novinky v rozvrhu, ale snažíme se 
přispívat také ke kultuře a dalším volnočasovým 
aktivitám. V kalendáři studia najdete nejrůznější 
zábavu pro všechny věkové kategorie.
Dovolte, abychom vás srdečně pozvali na již 
VI. ročník Reprezentačního plesu Aerobik 
studia Orel Dobříš, který se bude konat v so-
botu 21. 2. 2015 od 19.30 hod. v KD Stará 
Hu a je určen nejen pro dospělé, ale i pro děti 
v doprovodu rodičů. Všechny návštěvníky čeká 
nezapomenutelný večer, který můžou strávit s celou rodinou v příjemné atmosféře a s kvalitním 
hudebním doprovodem skupiny DYNAMIC s Karlem Čihákem. Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, 
že si všichni užijeme nezapomenutelný večer.
HOOPING s Irčou Fialovou se vrací!!! Ano, je to tak. Naše lektorka Irena Fialová porodila krás-
ného chlapečka a nyní nastupuje opět s energií do trénování tance s obručí. Zájemce z řad dětí 
prosíme o přihlášení u nás na recepci. Lekce Hoopingu budou začínat ihned po pololetních 
prázdninách.
To je jen ochutnávka toho nejbližšího, více naleznete na našich internetových stránkách 
www.aerobikdobris.cz. Těšit se můžete na expedici Apalucha, závod kočárků, výlety pro děti, spi-
nningové pátky, relaxační neděle a mnoho dalšího…

Poděkování divadelnímu 
spolku DISK v Dobříši 
a nejen jemu

V době 26. 12. až 27. 12. nám spolek připravil 
dva příjemné a odpočinkové večery před silves-
trem. První večer bylo odehráno moderní diva-
delní představení „Pan Brouček mezi indiány“. 
Druhý večer byly promítané fi lmy o našem měs-
tě a jeho okolí, které doplňoval svým komen-
tářem pan Mirek Procházka. Zavzpomínalo se 
třeba na 150. výročí naší školy s nekonečným 
průvodem žáků a studentů v různých krojích, 
dále také na výročí restaurace Slovanka, kde 
jsme mohli vidět i občany, kteří již nejsou mezi 
námi. Dále jsme zhlédli, jak dobře se v našem 
městě umíme bavit, jak jsme oslavili jeho kulaté 
výročí – 750 let od založení. K vidění byly také 
tradiční májové slavnosti, Den seniorů v míst-
ním kulturním domě, a také akce „Pojme tvořit 
na hřiště“, kde všechny zúčastněné organiza-
ce např. policie, hasiči, Studio Orel, Dobříšek, 
Sokol Dobříš, zdravověda aj. připravily pro děti 
pěkné a naučné odpoledne. Dále jsme zhlédli 
masopustní průvod, který byl Sokolem obno-
ven v roce 1995. Ještě jsme mohli vidět příchod 
Mikuláše a rozsvěcení vánočního stromku na 
náměstí s ohňostrojem. Nelze však vyjmenovat 
vše, co se jsme viděli a co se v našem městě 
děje, jelikož se zhruba každý měsíc konají různé 
akce. Patří mezi ně akce kulturního domu, na-
příklad vernisáže. Během tříhodinového promí-
tání nebylo ani možné prohlédnout vše, a tak 
jsme viděli zhruba čtvrtinu snímků. I přesto 
patří panu Mirkovi Procházkovi, jeho sestře Evě 
Jarolímkové, městskému muzeu v čele s panem 
Průšou a zkrátka všem, kteří se na přípravách 
podíleli, velké poděkování. Jistě za všechny 
dobříšské občany lze napsat, že budeme věřit 
a doufat v další pokračování a především se na 
něj budeme velmi těšit.

Marie Bumbová

Dávný příběh, současný stres a jak na něj
TJ Sokol Dobříš 

vás zve na 
Šibřinky pro děti

v sobotu 14. 2. od 15.30 
v dobříšské sokolovně, vstupné dobrovolné.
Čeká vás spousta zábavy, tance a soutěží. Tě-
šíme se na všechny malé i větší masky! Před 
dětskou zábavou v sokolovně zveme všechny 
dospělé i malé do masopustního průvodu od 
14.00. Sraz masek se uskuteční před sokolov-
nou, a poté se průvod vydá po tradiční trase 
k rybníku Papeži, kde upálí Bakuse. 
www.sokoldobris.cz, https://www.facebook.com/
TJSokolDobris

Sokol Dobříš informuje:

Dne 14. 2. zveme všechny dobříšské občany na 
tradiční masopustní průvod, který bude vychá-
zet ve 14 hodin od dobříšské sokolovny. 
Dne 21. 2. se koná v naší sokolovně Sokolský 
ples, na který jste všichni srdečně zváni. Bliž-
ší informace se dozvíte z vylepených plakátů. 
Vstupenky k prodeji u p. Holanové, telefon: 
775 205 613.

Marie Bumbová

Pozvánka na turnaj starých gard
Vážení sportovní přátelé, 
zveme vás na tradiční halový turnaj v kopané starých gard – věk nad 35 let – „Dobříšský pohár 
2015“, který pořádá stará garda MFK Dobříš ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Dobříš.
Turnaj se koná v sobotu 28. února 2015 ve sportovní hale Dobříš od 9.00. 
Přihlášená mužstva: Obhájce loňského vítězství TJ Tatran Sedlčany, S.K. Nový Knín 1921, SK Spar-
tak Příbram, SK Jince 1921, Worlovna Dobříš, ZZN Příbram, Vojenské lesy Praha, Bakera  Praha, TJ 
Sokol Nečín a pořádající MFK Dobříš.

Na hřišti s umělou trávou V Lipkách
Muži A:
 Neděle 1. 2. 14.00 Dobříš – Kralovice
 Sobota 7. 2. 10.00 Dobříš – Libiš
 Středa 11. 2. 18.30 Dobříš – Úvaly
 Sobota 14. 2. 13.30 Dobříš – Motorlet
 Středa 18. 2. 18.00 Dobříš – Čížová
 Středa 25. 2. 18.00 Dobříš – Černolice
 Sobota 28. 2. 14.00 Dobříš – Čimelice
Muži B: 
 Neděle 15. 2. 15.30 Dobříš B – Nečín
 Sobota 21. 2. 12.00 Dobříš B – Rosovice
 Sobota 28. 2. 16.00 Dobříš B – Nová Ves B
Muži C: 
 Neděle 28. 2. 12.00 Dobříš C – Jílové B

Dorost Zimní Liga T-mapy
 Neděle 1. 2. 10.00 Dobříš A – Kolovraty
   11.45 Dobříš B – Háje
 Sobota 7. 2. 12.00 Dobříš A – Háje
 Neděle 8. 2. 10.00 Dobříš B – Kolovraty
 Neděle 15. 2. 10.00 Dobříš B – Hořovicko
 Sobota 21. 2. 10.00 Dobříš A – Bohutín
 Neděle 22. 2. 10.00 Dobříš B – Milín
 Neděle 1. 3. 10.00 Dobříš B – Bohutín
   11.45 Dobříš A – Hořovicko
Změna programu vyhrazena. 
Zápasy mladších kategorií sledujte na www.
mfkdobris.cz a na vývěsce na Komenského ná-
městí.

Přijte povzbudit naše hráče.

Program přípravných zápasů – únor 2015

Dávno tomu, co všichni tancovali, zpívali a hráli, 
na co se dalo. Tancovali každé ráno, když vstali 
z postele, a zpívali, jak je krásně, a při práci se 
houpali v bocích a děkovali za úrodu. Po jídle 
si zahráli na buben, aby svolali lidi na slavnost.
Tancoval táta, tancovala máma, děti, babička 
i dědové a pradědové s prabábami a vše pulzo-
valo v krásném tanci života, lidé, příroda, země, 
nebe, celý vesmír.
Při jedné slavnosti se lidé napili vína zapomně-
ní, zastavili se… a nemohli se rozpomenout, co 
mají dělat.
Přijte si vzpomenout a zapojit se do taneční-
ho kruhu – ženy, muži všech věkových kategorií 
(od 12 let), ani lehký zdravotní handicap není 
překážkou.

Kruhové tance napříč generacemi – sobota 
7. února od 16 do 18 hodin, v PC sv. Tomá-
še (Dobříš, Na Nábřeží 1650).
Čím nás mohou tance v kruhu obohatit dnes?
Taneční kruh umožňuje na chvíli zvolnit v každo-
denním spěchu, pobýt s druhými lidmi, naslou-
chat hudbě z různých koutů světa, užít si pohybu 
bez nároků na dokonalé provedení. Tance v kru-
hu umožňují načerpat energii pro všední dny.   
Na setkání v tanečním kruhu se těší Eva Fenc-
lová.
Další předběžné termíny setkání – 7. března, 
11. dubna, 16. května.
Více informací: www.barevnadilna.webnode.cz.
Projekt byl podpořen z Fondu sportu, kultury 
a volného času města Dobříše.
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ČINNOST MP ZA MĚSÍC PROSINEC 2014
Pokuty: 12 000 Kč
Počet přestupků: 60

Výběr z naší činnosti: 
2. 12. A opět nepovolený pochůzkový a po-
domní prodej. V části města Dobříše Ligrus – 
Ovčín docházelo k nedovolenému podomnímu 
prodeji. Dva neznámí muži zvonili po domech 
a oslovovali naše občany. Nabízeli své služby. 
Jednalo se o elektrický proud. S udělenou blo-
kovou pokutou na místě nesouhlasili. Případ 
putoval do správního řízení. 
2. 12. v 17.45 hod. Opilý mladík (14 let) z ne-
daleké obce u Dobříše byl nalezen u sokolovny, 
doslova se „válel“ na zemi a byl celý umazaný 
od krve. Strážníci přivolali rychlou záchrannou 
službu a PČR, ta informovala sociální odbor.  
4. 12. v 11.55 hod. Kradl opakovaně, nyní 
spadla klec. V prodejně drogérie u Lidlu za-
chytily prodavačky zloděje. Jednalo se o muže, 
r. 1986, z Dobříše. Jak bylo zjištěno, v této pro-
dejně kradl vícekrát. Muž byl předán na Policii 
ČR. 
7. 12. v 15.40 hod. Závadové osoby „otravova-
ly“ naše občany u Lidlu a Penny. Pod záminkou, 
že nemají kde bydlet a že je jim zima, žebraly 
o peníze. Tím vzbuzovaly lítost u okolojdoucích 
občanů. Osoby jsou však MP a PČR známé, jed-
ná se o drogově závislé, nikde nepracují, holdují 
alkoholu. Za dobročinný dar od občanů si kupu-
jí alkohol a ve městě tropí výtržnosti. 

11. 12. v 15.33 hod. Stání na chodníku 
s „náklaákem“ uprostřed náměstí, to vel-
ká drzost řidiče. Stání na chodníku je povole-
no pouze, když je dovoleno dopravní značkou 
šikmé nebo kolmé stání. Drzost některých řidičů 
však nezná mezí (viz fotodokumentace). Mladý 
řidič si v poklidu zaparkoval uprostřed náměstí 
a začal zásobovat do přilehlé restaurace. Jeho 
dosti neobvyklé  porušení dopravních předpisů 
bylo řešeno strážníky na místě blokovou poku-
tou. 
12. 12. 21.40 hod. Rány, křik a nepořádek. 
Po oznámení občanem Dobříše vyjela hlídka MP 
na Dukelské náměstí řešit rušení normálního 
soužití mezi občany. V domě byly otevřené dve-
ře dokořán a v nich stál muž, který křičel a mlátil 
do věcí. Muž, r. 1969, byl upozorněn, že bydlí 
v domě i s jinými občany a vyzván, aby zanechal 
tohoto hluku, který se v poslední době opakuje. 
Až poté se zklidnil. 
13. 12. ve 21 hod. Mělo dojít k domácímu 
násilí. V ulici Za Branou. V místě se však nachá-
zel jen jeden člen domácnosti, nikdo jiný. Přesto 
na místo byla vyslána hlídka PČR věc přešetřit. 
13. 12. ve 23.55 hod. Bývalá vojenská uby-
tovna Větrník. V okně ubytovny stálo dítě, asi 
8letý chlapec, a hlasitě plakalo a volalo o po-
moc. Strážníci zjistili, že dítě bylo doma samo 
a uzamčené. Byla přivolána PČR a HZS Dobříš. 
Hasiči byt otevřeli. Strážníci uplakané a vystre-
sované dítě uklidňovali. Až do 3.15 hod. bylo 
dítě pod dohledem policie, než přišla domů 
žena, která se měla o chlapce starat. Žena se 
však vrátila v silně podnapilém stavu. Dále již 
v kompetenci PČR a sociálního odboru. 
18. 12. Nález řetízku s přívěskem ze žlutého 
kovu. Předáno a uloženo na MěÚ Dobříš. 
18. 12. v 13.55 hod. Muž duševně nezpůso-
bilý byl nalezen u Bobcatu, kde se choval dosti 
zmateně. Až na PČR Dobříš bylo zjištěno, že se 
jedná o pána, r. 1926, který, téměř bez oblečení, 
odjel autobusem své rodině z Prahy na Dobříš. 
Naštěstí byl nalezen včas a neprochladl. Byli in-
formováni jeho příbuzní, kteří si pro něho přijeli. 

Velké díky patří slečně D. M., r. 1990, z Hálko-
vy ulice, která u muže se svým vozem zastavila 
a ihned nás zavolala, abychom mohli operativně 
jednat.  
18. 12. ve 22.25 hod. Alkohol a mladist-
vá. Hlídka MP zjistila v ul. Příbramská skupi-
nu 8 osob jdoucích nestabilní chůzí k čerpací 
stanici B. Strážníci vyzvali osoby k předlože-
ní dokladů totožnosti. Dvě osoby se snažily 
z místa odejít, aniž by uposlechly výzvy hlídky 
MP k prokázání totožnosti, proto je strážníci 
dostihli a vyzvali k návratu na místo, což oso-
by poté již učinily. Při zmíněné kontrole osob, 
bylo strážníky zjištěno, že si dvě osoby zá-
měrně zaměnily doklady totožnosti, jelikož 
jedné z nich ještě nebylo 18 let. Jednalo se 
o dívku z nedaleké obce u Dobříše. Protože 
z dechu dívky byl velmi silně cítit alkohol, byla 
ve 22.45 hod. provedena dechová zkouška 
s výsledkem 1,02 promile. Dívce bylo sděle-
no, že bude předána hlídce OO PČR Dobříš 
z důvodu převozu do místa bydliště, kde bude 
předána rodičům. Nakonec si pro podnapilou 
přijel otec. Celá věc byla oznámena a předána 
pracovníkovi sociálního odboru města Dobří-
še k dalšímu šetření. 
26. 12. v 11.30 hod. Poraněná srna ležela 
v příkopu u místního sanatoria. Pravděpodobně 
se střetla s projíždějícím vozidlem. Věc předána 
mysliveckému sdružení.  
30. 12. v 7.40 hod. Srazil chodce a z mís-
ta nehody zbaběle ujel. Na Mírovém náměstí 
byl sražen chodec. Jednalo se o dobříšského 
občana, r. 1950. Řidič osobního vozu Peugeot 
chodce zranil, ale z místa nehody ujel. Chodec 
byl převezen do oblastní nemocnice Příbram. 
Kamerový záznam byl poskytnut dopravní po-
licii PČR v Příbrami. Neposkytnutí pomoci se 
kvalifikuje jako trestný čin. 
30. 12. ve 2.30 hod. Proběhla kontrola zaví-
rací doby barů a restaurací na Mírovém ná-
městí. Došlo k pochybení u jedné provozovny, 
kdy toto strážníci ihned vyřešili s majitelem. Ten 
provozovnu hned uzavřel. Majitel porušil obec-
ně závaznou vyhlášku města Dobříše. 

Zapsala: strž. Alena Kovaříková 

NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Zastupitelstvo obce Stará Hu schvaluje:
�	rozpočet obce na rok 2015 jako přebytko-
vý s tím, že jako závazný ukazatel pro plnění 
rozpočtu byly stanoveny příjmy a výdaje podle 
rozpočtové skladby dle odvětvového členění. 
Příjmy dle návrhu rozpočtu činí 13 995 tis. Kč, 
výdaje činí 11 502 tis. Kč;  
 �	Kupní smlouvu mezi Obcí Stará Hu a paní 
Annou Vlasákovou na prodej  pozemku parc. 
č. 339/5 o výměře 81 m2 za cenu 80 Kč/m2 
v obci a k.ú. Stará Hu; 
�	Dodatky č. 1, 2, 3, 4 a 5 ke Smlouvě o dílo 
č. 601806 mezi Obcí Stará Hu a společností Do-
kas Dobříš s.r.o. na rok 2015, které se týkají cen 
za svozové známky TKO, cen za uložený odpad 

ve sběrném dvoře Dokas, cen nebezpečného 
odpadu, ceníku za sběr separovaných odpadů 
(zvony), ceníku za odvoz velkokapacitních kon-
tejnerů a cen při odběru lednic, televizí a dalších 
nekompletních elektrospotřebičů a pneumatik; 
�	Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 O po-
platku za komunální odpad; 
�	Revokaci usnesení č. 5/24/2014 na základě díl-
čího přezkoumání hospodaření obce Stará Hu; 
�	měsíční odměny pro neuvolněné členy za-
stupitelstva v maximální výši a uvolněnému 
zastupiteli ve funkci místostarosty v obci Stará 
Hu dle přílohy č. 1 novelizace Nařízení vlády 
č. 37/2003 Sb., s platností ode dne přijetí to-
hoto usnesení, tedy 27. 1. 2014;

Zprávy z 1. veřejného zasedání zastupitelstva 
obce, konaného dne 15. 12. 2014: 

�	rozpočtový výhled obce na roky 2015–
2018;
�	Plánovací smlouvu mezi obcí Stará Hu 
a stavebníkem Jitkou Zrůst a Jiřím Zrůstem 
o budoucím vybudování komunikace a in-
ženýrských sítí na pozemcích č. parc. 382/1, 
387/50, 387/36, 381/7 a 1007 v obci a katas-
trálním území Stará Hu;
�	budoucí darovací smlouvu mezi obcí Stará 
Hu a stavebníkem Jitkou Zrůst a Jiřím Zrůs-
tem na darování části pozemků parc. č. 381/7 
a 1007 v obci a katastrálním území Stará Hu 
odpovídající odsouhlasenému Návrhu dělení 
pozemků označené jako část P10 o výměře 
celkem 971 m2 a inženýrských sítí;
�	Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi 
obcí Stará Hu a stavebníkem Jitkou Zrůst

pokračovní na straně 12
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pokračovní ze strany 11
a Jiřím Zrůstem na koupi části pozemku parc. 
č. 381/7  v obci a katastrálním území Stará Hu od-
povídající odsouhlasenému Návrhu dělení pozem-
ků označené jako část P9 o výměře celkem 35 m2;
V diskusi starosta předal zastupitelům inven-
turní příkazy pro naplánování a realizaci inven-
tur obecního majetku; 
�	dále starosta poděkoval všem zastupitelům 
i občanům, kteří se podílejí na dění v obci, 
za spolupráci. Popřál pokojné vánoční svátky 
a vše dobré do nového roku; 
�	paní Novotná se dotázala na úklid znečiš-
těné komunikace na Krásném Životě. Starosta 
přislíbil kontaktovat stavebníka ve věci průběž-
ného úklidu komunikace; 
�	pan Klika nejdříve poděkoval za instalaci no-
vých lamp veřejného osvětlení. Dále upozornil 
na skutečnost, že značka pro pěší a cyklistický 

provoz na Prachandu nemusí být pro všechny 
cyklisty dobře viditelná. Upozornil také na mi-
nimálně 3 suché duby podél komunikace II/114 
směrem na Dobříš. Pan starosta přislíbil kon-
taktovat zástupce správy komunikací s poža-
davkem o nápravu. Dále pan Klika upozornil na 
možnost úpravy i druhého komínu v prostoru 
bývalých železáren pro možnost hnízdění čápa. 
Dále se dotázal na případnou opravu nádrže 
Pechrák a likvidaci náletových dřevin v korytu 
Sychrovského potoka. Starosta mu sdělil, že 
náletové dřeviny průběžně likviduje Povodí Vl-
tavy jako správce. Oprava nádrže je otázkou do 
budoucnosti, zda je vůbec potřeba ji jako nádrž 
dále zachovat. Rozhodně by ale mělo dojít k vy-
čištění dna od bahna a nánosů;
�	paní Felcmanová požádala o jednání s ŘSD 
ohledně scelení protihlukové stěny v lokalitě 
podél Krásného Života. Přestože jsou si oby-

vatelé lokality vědomi, že dostát všem poža-
davkům pro oprávněnost stavby, především 
dosáhnout povolených limitů při měření hluku 
atd., je obtížné, žádají obyvatelé lokality o ak-
tivní přístup obce k řešení této problematiky 
i za cenu fi nančního zainteresování obce do 
vybudování kompaktní protihlukové stěny;
�	pan Čech upozornil na popraskaný asfalt 
v lokalitě Krásný život. Bylo mu sděleno, že 
společnost Strabag provede zálivku těchto 
míst a praskliny ošetří; 
�	pan Kuneš upozornil na zamořování ovzdu-
ší při pálení odpadů v kotlech v domácnos-
tech. Dále upozornil na střechu v nevyhovují-
cím stavu v objektu bývalého kravína a také na 
skládku bioodpadu za bývalým kravínem. Dále 
požádal o možnost instalace semaforu na ko-
munikaci Knínská ve směru Mokrovraty – Dob-
říš v blízkosti autobusové zastávky. 

Poplatky za psa

Připomínáme občanům, kteří dosud neuhradili 
poplatek za psa, že v souladu s Obecně závaz-
nou vyhláškou č. 2/2012 o místních poplatcích 
jsou do 31. 3. 2015 povinni tento poplatek 
uhradit. Poplatek je 100 Kč za jednoho psa 
a 300 Kč za každého dalšího psa v domácnos-
ti. Pro poživatele starobního nebo invalidního 
důchodu platí poloviční sazba.

Známky na popelnice 

Od 1. 2. 2015 musí být každá popelnice opat-
řena platnou známkou. Známky jsou celoroč-
ně ke koupi pouze na obecním úřadu. 

Významného životního jubilea 
se v měsíci únoru 2014 dožívají:

Josefa Jahodová, Olga Lásková, Bohumil 
 Zahajský, Jitka Schwarzová, Zuzana  Šobíšková, 
Vladimír Hanus, Marta Hájková

Srdečně blahopřejeme!

Vážený pane Hanusi,

blahopřeji Vám k životnímu jubileu a přeji hodně 
zdraví a stále stejný elán do Vašich turistických 
aktivit, ale i ve vedení fi nančního výboru při za-
stupitelstvu naší obce.  

Petr Dragoun, starosta Obce Stará Hu

Tříkrálová sbírka

Ve dnech od 1. – 14. ledna 2015 opět proběhla celonárodní Tří-
králová sbírka. V naší obci jste celkem přispěli částkou 13 542 Kč! 
Děkujeme srdečně všem, kdo jste nás koledníky vlídně přijali a díky 
vašemu příspěvku podpořili sociální a charitativní činnost v tomto 
regionu. V loňském roce byl z těchto peněz například podpořen 
fond pro chudé, poskytnuta pomoc rodinám i jednotlivcům v soci-
ální nouzi, pomoc zdravotně postižené dívence, fi nanční příspěvek 
dětem do Azylového domu v Mokrovratech, adopce na dálku In-
die a Uganda a další. Děkujeme všem dětem, které i přes nepřízeň 
počasí vyrazí do ulic, a nezištně a hlavně s radostí, dělají dobrou 
věc. A také maminkám, které své ratolesti patřičně na toto putování 
pravidelně chystají.

Markéta Štěpánová, Marie Guillenová a Lenka Felcmanová

Základní škola

Ve čtvrtek 18. 12. celá naše škola navštívila známý hrad Karlštejn, kde žáci shlédli 
výstavu betlémů a každý si mohl vyrobit krásnou vánoční ozdobu.

V pátek 19. 12. se konal projektový den „Tradice českých vánoc“ s rozdávání dárků. Poté všechny 
třídy vyrazily do přírody ke Čtvrtému hamru, kde ozdobily vánoční strom lesním zvířátkům. Krásný 
vánoční dárek našly děti pod stromečkem ve škole. Bylo to 20 tabletů, které budou využity při 
vyučování a i letošním zápisu do 1. tříd.
V tomto školním roce se celá škola zapojila do projektu „Vzdělávání a podpora základních škol 
v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy“. Projekt je fi nancován z Evropského sociál-
ního fondu a státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu je vedení žáků ke zdravému životnímu 
stylu a zkvalitnění fyzického i duševního zdraví a tím i celého života. Součástí projektu budou 
mimo jiné také návštěvy různých obchodů, sestavování jídelníčku ve školní jídelně, pravidelné 
sportování a správné využití volného času.

Zprávičky 
z mateřské školičky

Nový rok byl zahájen vzpomínkami na vánoč-
ní pohodu. Velikou radost měly děti ze sněhu, 
který napadl a přestože vydržel jen několik 
dní, užívaly si zimních radovánek. Sáňkování, 
bobování, stavění sněhuláků a různých staveb 
ze sněhu. Předškoláci se v průběhu měsíce při-
pravovali na zápis do prvních tříd, aby v něm 
co nejlépe obstáli.
Také se zúčastnili ve škole ukázkové hodiny 
u současných prvňáčků, kteří s nimi ještě loni 
chodili do školky a s nadšením vyprávěli zá-
žitky, co již kamarádi ve škole umí a všichni se 
do ní již těší.  
Leden také věnujeme každoročně zvířátkům 
v zimě a letos jsme se vydali autobusem do Mok-
rovrat, navštívili farmu s daňky a jinými zvířátky. 
Děti jim dovezly suché pečivo, jablíčka a jiné las-
kominy. Zpět si děti užily cestu vlakem. Výlet se 
všem líbil a získali jsme spoustu nových informací.
Všem Vám přejeme pohodový únor a dětem 
přejeme ještě sníh, mráz a spoustu zimních 
radovánek.

Kolektiv MŠ

Obecní úřad Stará Hu 
Karla Čapka 430, 262 02 Stará Hu 

Tel.: 318 522 269
stara.hut@worldonline.cz 

www.starahut.eu
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Knihovna

Jak se ukazuje, stále ještě jsou v naší obci občané, kteří ani netuší, že máme knihovnu. A dnes již 
můžeme říci, že ne ledajakou.  Po loňské rekonstrukci, kdy byla knihovna vybavena novými regály 
a dalšími doplňky v hodnotě téměř 100 tis. Kč, se stala v podstatě representativním prostorem.
Věříme, že bude brzy využíván ne jen k pasivnímu půjčování knih, ale představí se také jako galerie, 
nebo místo pro aktivní setkávání se s literaturou a kulturou vůbec. Knihovna v současné době 
disponuje celkem 4 100 knižními tituly. To vše i přes loňské velké vytřídění knih. Každoročně se 
do nákupu nových knih investuje kolem 25 tis. Kč, což není zanedbatelná částka. Ročně se tak 
pořídí kolem stovky nových knih jak z oblasti dětské literatury, tak beletrie, detektivek, ale i na-
učné literatury. Naše knihovnice, paní Němečková, pečlivě monitoruje poptávku i recenze nově 
vydávaných knih a podle toho doplňuje náš knižní fond. Další možností výběru knih pro čtenáře 
je také využití souborů, které putují regionem v takzvaném výměnném fondu, který organizuje 
příbramská Knihovna Jana Drdy. V rámci tohoto programu je ročně dodáno do naší knihovny na 
100 knih, které po roce putují do další knihovny a k nám zase další a další. Právě i tento výměnný 
fond a možnost spolupráce s jinými knihovnami pro nás představuje také potřebu evidence knih 
v elektronické podobě. Věříme, že v budoucnu se podaří i tento krok. Přejme naší knihovně, aby 
lákala stále nové čtenáře, především ty malé, kterým rozšíří obzory a prostřednictvím fantazie jim 
zprostředkuje spoustu zážitků a dobrodružství.  

Rady pro spotřebitele

Jako spotřebitelé se často setkáváte s nejrůz-
nějšími úskalími, která na vás číhají během 
nákupů nebo při využívání služeb. Jednou 
z možností, která vám může pomoci ve vašem 
rozhodování, nebo při likvidaci škod napácha-
ných při koupi v podstatě nechtěného zboží na 
předváděcí akci nebo při podomním nebo po-
uličním prodeji, je využití služeb dTest, o. p. s. 
Jde o organizaci, která se zabývá bezplatně 
například:
– poradenstvím v oblasti spotřebitelského 
práva na telefonní lince 299 149 009 (pracovní 
dny 9–17 hod, běžný telefonní tarif)  

– průběžným informováním o nejaktuálněj-
ších spotřebitelských problémech a tématech 
v podobě tiskových zpráv
– možností řešení sporů mezi spotřebiteli a pod-
nikateli prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz 
na webové adrese www.vasestiznosti.cz

Na webových stránkách www.dtest.cz se do-
zvíte mnoho dalších užitečných informací, 
názorů a rad, které vám mohou být užitečné.
Přejeme vám, abyste tyto služby potřebovali 
co nejméně a pokud snad ano, tak aby vše 
dobře dopadlo!

Plesová sezona  
únor

  7. února Obecní ples
13. února Ples fotbalistů MFK Dobříš
14. února Disco Oldies
21. února Aerobik ples
28. února Maturitní ples I. Gymnázium Dobříš

Pondělí
 18.00 hod. – cvičení pro dobrou kondici –  
Lenka (pouze leden, únor a březen)
 19.00 hod. – cvičení seniorek – Jana
 20.00 hod. – BODY KOMPLET – Linda

Úterý
19.00 hod. – kruhový trénink (zaměřený na 
posilování břicha a zad) – Veronika
20.00 hod. – cvičení pro dobrou kondici – 
Lenka (pouze duben a květen)

Středa
 18.00 hod. – Problémové partie – Veronika
 20.00 hod. – DANCE BODY – Linda
Čtvrtek
 20.00 hod. – protahování s prvky jógy, 
relaxace – Lenka

Cvičení probíhá vždy 1 hodinu.  

Poděkování

Děkuji touto cestou paní Pechanové a  Kubátové 
za přání, dárek a milé setkání při příležitosti 
mých narozenin.

Světluše Jonášová

Děkuji paní Lence Kubátové a paní Jindřišce 
Němcové za návštěvu a blahopřání k osmde-
sátým narozeninám, taktéž Klubu důchodců 
ve Staré Huti.

Kšanda Jaroslav

Děkuji paní Lence Kubátové a Jindřišce 
Němcové za milou návštěvu a dárky k mému 
jubileu. Zároveň děkuji všem lidem, kteří 
sbírají víčka pro nemocného pravnoučka 
Kubíčka.

V. Fuňková s rodinou

Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s manže-
lem Karlem Buňátem a za upřímnou soustrast.

Manželka Marie, synové Vládík 
a Pepa a vnoučata

Cvičení pro veřejnost v tělocvičně ZŠ Stará Hu














