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Dopravní výchově 
na dobříšských školách 
pomůže dětské 
dopravní hřiště

Hlavním posláním dopravní 
výchovy je zvyšování ochrany 
života a zdraví dětí v silničním 
provozu. Městu Dobříš se po-
dařilo získat od Ministerstva 
dopravy pro podporu dopravní 
výchovy žáků základních škol 
mobilní dětské dopravní hřiště. 
Zapůjčené hřiště bude v období 
od dubna do června letošního 
roku umístěno na ploše zimního 
stadionu v Dobříši.
Akce bude zaměřena na žáky 
1.–3. tříd základních škol. Město 
Dobříš ve spolupráci s Městskou 
policií Dobříš zajistí kurzy do-
pravní výchovy. Kurz dopravní 
výchovy bude trvat 90 minut 
a  bude složen z teoretické 
a praktické části. Žáci budou se-
známeni s bezpečným pohybem 
na hřišti, vyslechnou přednášku 
o pravidlech silničního provozu 
a absolvují praktické jízdy. Pro 
žáky bude připraveno celkem 
8 dětských kol a 6 koloběžek.
Věříme, že akce bude děti bavit 
a že dopravní hřiště nemáme 
v Dobříši k dispozici naposled!
Děkujeme Centru služeb pro 
silniční dopravu a oddělení BE-
SIP za metodickou podporu při 
zprovoznění mobilního dětské-
ho dopravního hřiště.

Ing. Markéta Čermáková, MBA,
radní pro bezpečnost a správu 

majetku města

 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí  březen | 2017 

Záměr města Dobříše transformovat budovu bývalého 
kina na spolkový dům dostává reálnou podobu. Multi-
funkční dům by měl sloužit ke vzdělávání a získávání 
informací, setkávání občanů, k trávení volného času 
pro celé rodiny a nabízet aktivity jako např. předčítání, 
promítání fi lmového klubu, amatérské divadla, besedy 
apod. Dům by měl mimo jiné i vzdělávat osoby jaké-
hokoli věku díky rozličným kurzům, např. PC kurzy pro 
seniory či ženy na mateřské dovolené, rekvalifi kační 
kurzy, výuka cizích jazyků atd. Příjemným doplňkem 
bude i přátelská kavárna – chráněné pracoviště a mís-
to sociální komunikace.
Budoucí podoba spolkového domu vzešla z architekto-
nické soutěže, kterou vyhrála společnost 4DS, spol. s r.o. 

V současné době odbor místního rozvoje zajišťuje, ve 
spolupráci se zpracovatelem studie Ing. Arch. Lubo-
šem Zemanem, vypracování projektové dokumentace 
pro sloučené územní a stavební řízení s předpokláda-
ným dokončením této PD v 07/2017.
Studie spolkového domu je k dispozici na odboru 
místního rozvoje MěÚ Dobříš (budova radnice – 2. pa-
tro), kde je možnost do ní nahlédnout.
Ke studii město Dobříš pořádá 16. 3. 2017 od 
18.00 hodin v prostorách KD tzv. kulatý stůl za 
účelem seznámení občanů Dobříše s navrženým 
řešením. 

Nikol Sevaldová, 
propagace města

Přechod u kostelíčka
Všichni obyvatelé našeho města, zejména ti starší, vědí 
o problému, který způsobuje přecházení v blízkosti 
hřbitova a urnového háje. Tedy u kostelíčka. Protože 
jsem měl pocit, že se situace na této křižovatce neře-
ší nebo lépe řečeno řeší pomalu, zapojil jsem se do 
hledání řešení. Měl jsem představu, že nejlepší bude 
zřízení klasických přechodů pro chodce, případně do-
plněných vhodnými technickými prostředky. Zadali 
jsme zpracování studie dopravnímu projektantovi, 
který tento záměr vyprojektoval. 

pokračování na straně 2

Architektonická studie na nový spolkový dům

Spolkový dům Dobříš, architektonická studie, varianta č. 2, leden 2017, 4DS
Vizualizace exteriéru 1, pohled z nároží ulic B. Němcové a J. Wolkera
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Město Dobříš 
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš,  

tel.: 318 533 311,  
e-mail: epodatelna@mestodobris.cz,  

www.mestodobris.cz

Přechod u kostelíčka 

pokračování z titulní strany
Jako ve všech projektech, které se týkají dopra-
vy a komunikací, musí být tento záměr projed-
nán s odpovědným orgánem Policie ČR, v tom-
to případě Dopravním inspektorátem Policie ČR 
v Příbrami. 
A tady jsem narazil na neproniknutelnou hrad-
bu argumentů odborníků na dopravní bezpeč-
nost. 
Dozvěděl jsem se mimo jiné, že přechod pro 
chodce je zcela nejhorší řešení pro přecházení, 
protože nejvíce střetů mezi vozidlem a chod-
cem se odehraje na vyznačeném přechodu.
Což je ale podle mě zcela logické, protože slušní 
a odpovědní lidé obvykle přecházejí na přecho-
du pro chodce, tudíž je vozidlo těžko může po-
razit někde jinde. 
Dále jsem se dozvěděl, že mnohem bezpečněj-
ší je přecházení chodců na místech obvyklého 
přecházení bez vyznačení přechodu zebrou. Ze-
jména proto, že chodci jsou mnohem opatrněj-
ší, protože nemají fiktivní představu přednosti. 
Chodci sice nemají fiktivní představu přednosti, 
ale řidiči aut místa obvyklého přecházení zcela 

ignorují a ani je nenapadne, že by měli někoho 
pustit. 
Dále jsem se dozvěděl, že řešení této křižovatky 
semaforem by bylo technicky velmi kompliko-
vané a ke všemu by stálo možná i několik milio-
nů. Problémem je v tomto případě počet komu-
nikací a způsob jejich napojení na křižovatku.
Svůj vliv v tomto případě mají i výhledové po-
měry a zlomový horizont v blízkosti této křižo-
vatky. 
Tyto argumenty jsem asi jako jediné pochopil 
a uznal za rozumné. 
Jinými slovy jsem získal mnoho informací o tom, 
že prakticky nic nejde. 
Jako jediné řešení, které je v tuto chvíli možné 
a hlavně průchodné u orgánů, které o doprav-
ním řešení rozhodují, je umístění středového os-
trůvku, který rozdělí silnici na Prahu uprostřed 
komunikace tak, aby mohli chodci přejít nejprve 
jeden jízdní pruh do středu vozovky, kde budou 
chráněni betonovou zábranou, a pak následně 
dokončit přecházení druhého jízdního pruhu. 
Rozhodně to nebude žádný bezpečnostní zá-
zrak, ale věřte tomu nebo ne, jiná možnost je 
pro tuto křižovatku nereálná. 

Ing. Tomáš Hadžega, místostarosta města

Proč jsme se sešli znovu nad projektem revitalizace 
městské zeleně v Dobříši?
V pondělí 13. 2. 2017 od 18.00 hodin proběhlo ve společenském sále Kulturního střediska Dobříš 
druhé veřejné projednávání tématu z 1. kulatého stolu: „Projekt revitalizace městské zeleně v Dobří-
ši“. Účastníků bylo téměř stejný počet, jako když jsme se sešli poprvé k tomuto tématu, tedy 40, a to 
za účasti vedení města a rady města, zástupců odboru výstavby a životního prostředí, odborníka na 
městskou zeleň ze společnosti Dokas Dobříš, s.r.o., a občanů města.

Při představování projektu dne 19. 1. 
2017, které proběhlo rovněž v KS Dobříš, 
bylo po prezentaci zpracovatelky projek-
tu Moniky Součkové v rámci diskuse na-
vrženo, aby byly podklady v širším měřít-
ku vloženy na web města Dobříše s tím, 
že občané se k nim mohou vyjádřit, a to 
do 31.  1.  2017. Po tomto termínu byly 
přijaté podněty předány zpracovatelce 
projektu k řešení a  dalšímu možnému 
zapracování. Pondělní večer tedy patřil 
seznámení přítomných s výsledkem to-
hoto procesu. Některé lokality byly však 
znovu diskutovány (např. Husův parčík 

a zde živý plot, Pražská ulice – obměny stromů, řada topolů černých u sportovní haly atd.). 
Nyní je projekt k dispozici na OVŽP MěÚ Dobříš u vedoucí Ing. Aleny Harmanové, kde je možnost 
do něj nahlédnout. 
Dalším krokem je dopracování projektu a poté podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního 
prostředí. V rámci projektu dojde k ošetření a obměně stromů a keřů ve vybraných lokalitách měs-
ta se zajištěním následné péče u provedené výsadby. Celkový předpokládaný objem prací je asi 
5 mil. Kč, z čehož by měla asi 3 mil. Kč činit dotace.

Za Zdravé město Dobříš a MA21, Šárka Krůtová, DiS., koordinátor
Realizováno v rámci:

Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

Domov Alzheimer 
V našem městě během několika let vznikne 
nová sociální služba. Společnost Domov Alzhei-
mer je provozovatelem dvou specializovaných 
pobytových zařízení sociálních služeb v Rozto-
kách u Prahy a v Lázních Darkov na severní Mo-
ravě. Klienty Domova Alzheimer jsou převážně 
lidé s chronickým duševním onemocněním, ze-
jména pak s různými typy demencí, jako je na-
příklad Alzheimerova či Parkinsonova nemoc. 
Vedení společnosti očekává úzkou spolupráci 
se zdravotním střediskem, lékaři, lékárnami, 
ale i místními firmami. Zvláštním přínosem pro 
Dobříš by pak mohla být spolupráce s veřej-
nými institucemi, jako jsou školy, školky, ZUŠ, 
knihovna, muzea, úřad práce a další. Nabídka 
Ing. Radka Žádníka zahrnuje rovněž možnost 
vybudování nové městské knihovny v lokalitě, 
která bezprostředně sousedí se základními ško-
lami, gymnáziem i učilištěm Hluboš. Zároveň 
by mohlo dojít k propojení pěší zónou s ulicí 
V Lipkách. Celý projekt představil Ing. Radek 
Žádník členům Zastupitelstva města Dobříše. 
V rámci své prezentace zveřejnil, že budova Do-
mova Alzheimer vyroste na místě proluky mezi 
Domovem seniorů na straně jedné a budovou 
učiliště Hluboš a Gymnáziem Karla Čapka na 
straně protilehlé. Představený záměr byl všemi 
přítomnými členy zastupitelstva jednomyslně 
podpořen. O vývoji projektu vás budeme prů-
běžně informovat. 

Ing. Kateřina Klánová, 
Informační středisko Dobříš

Cena města Dobříše za 
rok 2016
Znáte výjimečnou osobnost našeho města? Ko-
lektiv občanů, který si zaslouží takto ocenit? Na-
vrhněte je na Cenu města Dobříše za rok 2016! 
Cena města Dobříše je udělována za významnou 
činnost, dílo, sportovní výkon nebo prezentaci 
města nebo také za celoživotní přínos městu. 
Oblasti, ve kterých můžete navrhovat: Kultura 
• Sport • Věda a výzkum • Výchova a vzdělá-
vání • Hospodářský rozvoj • Jiné (za záchranu 
života apod.)
Písemné návrhy mohou předkládat komise 
zřízené radou města, výbory zřízené zastupi-
telstvem města, jednotliví členové ZM, spolky 
a sdružení, občané a právní subjekty, a to nej-
později do pátku 31. 3. 2017 na sekretariát 
starosty města paní Bc. Lucii Oplíštilové, e-mail: 
oplistilova@mestodobris.cz, nebo na adresu: 
město Dobříš, sekretariát vedení města, Mírové 
náměstí 119, 263 01 Dobříš.
Cena města Dobříše za rok 2016 bude předána 
jednotlivcům nebo kolektivu starostou, a to jmé-
nem Zastupitelstva města Dobříše na slavnostním 
večeru v sobotu 23. 9. 2017 na zámku Dobříš.

Příspěvky do DL č. 4 
zasílejte, prosím, již na adresu nové  
redakce DL: p. Nikol Sevaldová 
Mírové náměstí 103 – Infocentrum 
tel.: 318 523 422, 778 417 631 
dobrisskelisty@mestodobris.cz

Uzávěrka příspěvků  
do dubnového vydání  

Dobříšských listů  
bude 20. března 2017.  
www.listy.dobris.net
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Stručné informace ze 17. zasedání Zastupitelstva 
města Dobříše
Veřejné zasedání se uskutečnilo ve čtvrtek 9. února 2017 ve společenském sále KD Dobříš. Bylo pří-
tomno 13 členů ZM. Z jednání se předem omluvili: Mgr. Ivana Lenerová, Ing. Ivo Salcman, Ing. Karel 
Vítek, CSc., Mgr. Adam Böhm, Ing. Martin Musil a Ing. Denisa Havlíčková. Pan Radek Vystyd, MPA, 
a pan Filip Kahoun ohlásili pozdější příchod.

lupráce s městem při výstavbě zařízení se 
sociálními službami a předložením nabíd-
ky podmínek spolupráce při výstavbě nové 
městské knihovny.

 � Grantové řízení na poskytnutí finančních 
grantů z Grantového fondu města Dobříše 
na rok 2017 od 50 000 Kč

Ing. Marek Vávra, předseda komise pro školství 
a spolkovou činnost, představil způsob vyhod-
nocování žádostí o grant z Grantového fondu 
města Dobříše, návrhy na výši grantů jednot-
livým spolkům a organizacím od 50 000  Kč 
komisí pro přidělování grantu z Grantového 
fondu a radou města.
ZM schválilo přidělení finančních gran-
tů od 50 000 Kč z Grantového fondu města 
Dobříše v souladu s předloženým návrhem 
Rady města Dobříše a v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích, takto:
Junák – český skaut – grant ve výši 100 000 Kč,
Rodinné centrum Dobříšek, o.s. – grant ve 
výši 116 000 Kč,
Muzejní spolek Dobříšska, o.s. – grant ve výši 
120 000 Kč,
Gymnastika Dobříš – grant ve výši 130 000 Kč,
Občanské sdružení CACIT – grant ve výši 
75 000 Kč,
Orel Jednota Dobříš – grant ve výši 100 000 Kč,
Tělocvičná Jednota Sokol Dobříš – grant ve 
výši 130 000 Kč,
Tenis Centrum Dobříš, o.s. – grant ve výši 
90 000 Kč,
Klub volejbalu Dobříš – grant ve výši 60 000 Kč,
Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvě-
tější Trojice Dobříš – grant ve výši 70 000 Kč,
OK Dobříš, z.s. – grant ve výši 70 000 Kč,
Proxima Sociale, o.p.s. – grant ve výši 60 000 Kč,
Farní charita Starý Knín – grant ve výši 90 000 Kč,
Magdaléna, o.p.s. – grant ve výši 80 000 Kč, 
Stéblo, z.s. – grant ve výši 240 000 Kč,
Okrašlovací spolek města Dobříše – grant ve 
výši 80 000 Kč.

 � Žádosti o dotaci z Grantového fondu měs-
ta Dobříše pro rok 2017, podané nebo do-
plněné po skončení lhůty stanovené pro 
podávání žádostí

ZM schválilo poskytnutí daru ve výši 
500  000  Kč spolku Městský fotbalový klub 
a poskytnutí daru ve výši 40 000 Kč pobočné-
mu spolku Český kynologický svaz ZKO Dobříš.

 � Rozpočtové opatření č. 1/2017, vč. přehle-
du o plnění rozpočtu za rok 2016, schválení 
poskytnutí finančního daru

Komentář k rozpočtovému opatření č. 1/2017 
přednesl Ing. Tomáš Hadžega. Na úvod dopl-
nil, že schválení předešlého bodu programu 
znamená přesun částky 620 tis. Kč z organi-
zace (dále ORG.) č. 515 – Fond sportu, kultury 
a volné času (grantový fond), do ORG. č. 523 
– Dary a ostatní příspěvky, a v této souvis-
losti doplňuje návrh rozpočtového opatření 
č. 2/2017.
Dále uvedl, že celkový objem příjmové stránky 
rozpočtu se touto rozpočtovou změnou na-
vyšuje o 15 504 tis. Kč (příjmy celkem činí cca 
199 mil. Kč) a výdajové stránky o 28 770 tis. Kč 
(výdaje celkem činní cca 240 mil. Kč). 
Změnu v celkovém financování tvoří dorovná-
ní zůstatku na účtech města dle skutečnosti 
k  1. 1. 2017 ve výši 14 788 tis. Kč. Převáděný 
zůstatek z roku 2016 je ve výši 61 778 tis. Kč, 

 � Nabídka ke koupi pozemků na základě 
předkupního práva vlastníka stavby

K tomuto bodu byla výkonným ředitelem sku-
piny Domov Alzheimer, panem Ing. Radkem 
Žádníkem, uvedena prezentace plánované 
výstavby Domova Alzheimer pro klienty, kte-
ří trpí chronickými dušeními onemocněními, 
zejména Alzheimerovou nemocí, Parkinsono-
vou nemocí, Creutzfeldt-Jakobovou nemocí 
a podobnými typy chorob. Plánovaný Domov 
Alzheimer na Dobříši bude mít 120 lůžek pro 
klienty a poskytne tak přibližně 80 pracovních 
míst pro zaměstnance (ošetřovatele, sociál-
ní pracovníky atd.). Ing. Radek Žádník dále 
seznámil přítomné zastupitele a veřejnost 
s možnou variantou vybudování městské 

knihovny jako součásti plánované stavby Do-
mova Alzheimer.
ZM neschválilo nabídku podílových spolu-
vlastníků, pana J. C. M., Zbiroh, a paní K. C. M., 
Opočno, ke koupi pozemků parc. č. st. 2028, 
o výměře 56 m2, a parc. č. st. 2411, o výměře 
74 m2, v k.ú. a obci Dobříš z titulu zákonného 
předkupního práva k pozemkům dle § 3056 zá-
kona č. 89/2012, na nichž jsou umístěny stavby 
ve vlastnictví města Dobříše, a to stavba bez 
čp./č.e. (garáže u polikliniky) na pozemku parc. 
č. st. 2028 a stavby čp. 1622 (bývalý obchod 
Quelle) na pozemku parc. č. st. 2411, za nabíze-
nou kupní cenu ve výši 2 100 Kč/m2.
ZM pověřilo radu města jednáním se spo-
lečností ALDOB, z.ú., ve věci podmínek spo-
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čímž dochází k tomu, že původní rezerva ve 
výši 13 612 tis. Kč se zvyšuje na 15 124 tis. Kč.
Konstatoval, že podrobné informace k pří-
jmům mají zastupitelé v podkladech a po-
kud mají dotazy, zodpoví je. Ohledně výdajů 
se Ing.  Tomáš Hadžega ve stručnosti zmínil 
o ORG. 232 – Místní zastupitelské orgány, kdy 
na základě legislativní změny dochází k na-
výšení odměn včetně odvodů zastupitelům 
a počítá se s finančními dary 10 členům výbo-
rů zastupitelstva, kteří nejsou zastupiteli měs-
ta, +210 tis. Kč. V ORG. 262 – Městský mobiliář, 
sochy, je počítáno se zprovozněním fontány 
s  vodotryskem na Komenského nám, +160 
tis. Kč, a zhotovení podstavce ke kopii sochy 
Sv. Leonarda, +190 tis. Kč.
ORG. 303 – Rekonstrukce a opravy místních 
komunikací, řeší proplacení 10 % smluvní po-
zastávky plnění za nedodělky a vady ze staveb-
ních úprav komunikací z r. 2016 (ul. Zborovská, 
Na Kole, okružní křižovatka, Rukavičkářská), 
+1 500 tis. Kč, převedená z loňského roku a vy-
plácí se v letošním roce.
ORG. 507 – Městská knihovna Dobříš – do-
jde ke stavebním úpravám sociálního zázemí 
knihovny (WC pro veřejnost), +150 tis. Kč. 
ORG. 523 – Dary a ostatní příspěvky, kromě 
schválených darů MFK a kynologickému klubu 
také dar ve výši 60 tis. Kč na spolufinancová-
ní člunu pro Hasičský záchranný sbor Příbram 
a v prosinci 2016 byl schválen dar 70 tis. Kč pro 
ZŠ Trnka Dobříš, +130 tis. Kč.
ORG. 2024 – Pozemky – odkupy a nájmy – 
v  programu tohoto zastupitelstva je odkup 
pozemku v lokalitě Nad Papežem od Ing. Janči 
(3 088 m2 á 350 Kč) a dále je počítána rezer-
va na výkupy pozemků pod komunikacemi, 
+1 460 tis. Kč.
ORG. 2038 – Výměna vodovodu a kanalizace: 
Malá Strana a přilehlé oblasti – v rámci schvá-
lené opravy v ulicích Na Lukách a U Slovanky 
bylo KMR doporučeno jejich mírné rozšíření, 
+500 tis. Kč, na opravu krátkých propojek.
ZM vzalo na vědomí přehledy o plnění příjmů 
a čerpání výdajů rozpočtu města za rok 2016.
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 1/2017.
ZM schválilo poskytnutí finančního daru ve 
výši 60 tis. Kč na pořízení záchranářského člu-
nu pro Hasičský záchranný sbor Středočeské-
ho kraje, územní odbor Příbram a ukládá radě 
města uzavřít příslušnou darovací smlouvu.

 � Finanční dar pro členy finančního a kont-
rolního výboru zastupitelstva města, kteří 
nejsou členy zastupitelstva města

ZM neschválilo udělení jednorázového fi-
nančního daru za práci v roce 2016 členům 
kontrolního a finančního výboru zastupitelstva 
města, kteří nejsou členy zastupitelstva, a to ve 
výši 5 000 Kč.

 � Úprava výše nájemného ve vztahu ke spo-
lečníkům Středisko zdraví, spol. s r.o.

ZM vzalo na vědomí informaci jednatele 
Střediska zdraví, spol. s r.o., pana Mgr. Tomáše 
Vokurky, DiS., o stavu vyjednávání o úpravě 
nájemného se společníky a pověřuje místosta-
rostu města pana Ing. Tomáše Hadžegu dalším 
jednáním.

 � Kupní smlouva – odkup pozemku parc. č. 
1319/21 v k.ú. a obci Dobříš (lokalita Nad 
Papežem)

ZM schválilo kupní smlouvu mezi městem 
Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové nám. 
119, Dobříš, jako kupujícím, a panem T. J., Pra-
ha 5, jako prodávajícím, jejímž předmětem 
je úplatný převod vlastnického práva k po-
zemku parc. č. 1319/21 (trvalý travní porost), 
o výměře 3 088 m2 (lokalita Nad Papežem), za 
nabídkovou kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. 
1 080 800 Kč.

 � Nabídka na odkoupení pozemku parc. 
č. 1430/24 v k.ú. a obci Dobříš (ul. Březová)

ZM schválilo nabídku bezpodílových spo-
luvlastníků pozemku parc. č. 1430/24 (ostat-
ní plocha/manipulační plocha), o výměře 
664 m2, v k.ú. a obci Dobříš (ul. Březová), 
manželů pana P. N., Praha 7 – Holešovice, 
a paní S. N., Řitka, na koupi shora uvedené-
ho pozemku městem Dobříš, IČ 00242098, 
se sídlem Mírové nám 119, Dobříš, za kupní 
cenu ve výši 60 Kč/m2, tj. celkem 39 840 Kč, 
a o tomto schvaluje uzavřít kupní smlouvu.

 � Návrh na vydání změny č. 2 územního plá-
nu Dobříš opatřením obecné povahy

Úvodní slovo k projednávanému bodu před-
nesl pan Radek Vystyd, MPA. Na vysvětlení 
uvedl, že první částí tohoto bodu je změ-
na koeficientu zastavitelnosti plochy, kde 
se nachází budova kina, dále zahrada u RD 
Ing.  J.  N., narovnání hranic v lokalitě Větr-
ník, aby byly v souladu s  územním plánem, 
a začlenění do územního plánu plochy pod 
stávající prodejnou tabáku na Větrníku neda-
leko parkoviště. Dále touto změnou vezme 
zastupitelstvo na vědomí vymezený koridor 
obchvatu města Dobříše, což musí být pře-
vzato z nadřazené územně plánovací doku-
mentace a koridor pro VVN ve vlastnictví ČEZ 
Distribuce. Zároveň se touto změnou po-
souvá termín na zpracování územních studií 
o 5 let později.
ZM konstatovalo ověření, že změna č. 2 
územního plánu Dobříš není v rozporu s Poli-
tikou územního rozvoje ČR ve znění Aktuali-
zace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Stře-
dočeského kraje včetně jejich 1. aktualizace, 
se stanovisky dotčených orgánů a stanovis-
kem Krajského úřadu Středočeského kraje 
(v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
– stavební zákon – ve znění pozdějších před-
pisů).
ZM rozhodlo v souladu s § 172 odst. 5 záko-
na č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění poz-
dějších předpisů, o námitkách uplatněných 
při veřejném projednání návrhu změny č. 2 
územního plánu tak, jak je uvedeno v textu 
odůvodnění změny č. 2 ÚP.
ZM souhlasilo s vyhodnocením připomínek, 
které je uvedeno v textu odůvodnění změny 
č. 2 ÚP.
ZM rozhodlo o vydání Změny č. 2 územního 
plánu Dobříš formou opatření obecné pova-
hy ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) 
a § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v sou-
ladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů.

 � Návrh na revokaci usnesení č. 6/10/2016/ZM – 
darovací smlouva s S.P.T. Trading, spol. s r.o.

ZM revokovalo usnesení č. 6/10/2016/ZM ze 
dne 11. 2. 2016, kterým Zastupitelstvo měs-
ta Dobříše schválilo darovací smlouvu mezi  
S.P.T., spol. s r.o., IČ 48035424, se sídlem Mníšek 
pod Brdy 600, Mníšek pod Brdy, jako dárcem, 
a městem Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mí-
rové nám. 119, Dobříš, jako obdarovaným, je-
jímž předmětem je bezúplatné nabytí pozem-
ků parc. č. 1430/57, o výměře 207 m2, a parc. 
č. 1430/76, o výměře 28 m2, (oddělených dle 
GP 3373-9/2015 z pozemku parc. č. 1430/21), 
jakož i stavby pozemní komunikace, chodníku 
a veřejného osvětlení, vše v k.ú. a obci Dobříš 
(lokalita ul. Březová).
ZM schválilo darovací smlouvu mezi S.P.T. 
Trading spol. s r.o., IČ 48951579, Ringhoffero-
va 115/1, Praha 5 – Třebonice, jako dárcem, 
a  městem Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mí-
rové nám. 119, Dobříš, jako obdarovaným, je-
jímž předmětem je bezúplatné nabytí pozem-
ků parc. č. 1430/57, o výměře 207 m2, a parc. 
č. 1430/76, o výměře 28 m2 (oddělených dle 
GP 3373-9/2015 z pozemku parc. č. 1430/21), 
jakož i stavby pozemní komunikace, chodníku 
a veřejného osvětlení, vše v k.ú. a obci Dobříš 
(lokalita ul. Březová).

 � Partnerství mezi městy Dobříš a Humenné 
na Slovensku

ZM souhlasilo se zahájením jednání o uzavře-
ní smlouvy o spolupráci mezi městem Dobříš 
a městem Humenné na Slovensku a pověřuje 
Radu města Dobříše vypracováním smlouvy 
o spolupráci a jejím předložením ke schválení 
Zastupitelstvu města Dobříše.

 � Pravidla pro ustanovení a činnost redakční 
rady Dobříšských listů

Starosta města vyzval paní Nikol Sevaldovou, 
aby představila přítomným zastupitelům pra-
vidla pro ustanovení a činnost redakční rady 
Dobříšských listů.
Starosta města zdůraznil, že redakční rada 
Dobříšské listy neřídí, je to v podstatě orgán 
dohledu, dává podněty zastupitelstvu města; 
redaktor je zaměstnanec města. Předsedou re-
dakční rady je zastupitel.
Do diskuze k předloženým pravidlům a kon-
cepci proběhla diskuze mezi Bc. Radkem Ře-
chkou, Bc. J. V., Mgr. Jindřiškou Kastnerovou 
a Mgr. Stanislavem Vackem, MPA. 
ZM vzalo na vědomí návrh pravidel pro usta-
novení a činnost redakční rady a statutu Dob-
říšských listů a prodlužuje termín dopracování 
koncepce DL do příštího jednání zastupitelstva 
města.

Diskuze
Na úvod diskuzního bodu vystoupil Mgr. Stani-
slav Vacek, MPA, sdělil, že na město byl doru-
čen dopis, žádost od farnosti, na rekonstrukci 
kruchty pro varhany. Rada města o této žádosti 
předběžně jednala, bylo navrhováno několik 
možností finanční podpory, například vyhláše-
ní veřejné registrované sbírky. Tato instituce je 
podporována radou zejména z toho důvodu, 
aby bylo zřejmé, že i občané mají o rekonstrukci 
zájem. Město se rádo připojí s finanční částkou.
Starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA, uvedl, že 
různé návrhy možností finanční podpory bu-
dou projednávány na různých platformách 
a konkrétní návrh bude poté předložen zastu-
pitelstvu.
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MUDr. Stanislav Holobrada vstoupil do diskuze 
s připomínkou probíhajícího pilotního projektu 
sběru tříděného odpadu na Malé Straně v Dob-
říši. Vyzval zastupitele, aby nezapomněli, že do 
určitého termínu by měla být schválena OZV, 
a to na základě seriózní analýzy. 
Mgr. Stanislav Vacek, MPA, informoval, že vy-
hodnocení se uskuteční na konci března letoš-
ního roku. Z řad veřejnosti vystoupila Ing. R. N., 
poděkovala zastupitelům za možnost zavedení 
nového systému třídění, uvedla, že se vše vráti-
lo do normálního stavu, občané jsou spokojeni, 
třídí víc a lépe.
Ing. Jan Marek, jednatel DOKAS, s.r.o., potvrdil, 
že odpad je lépe vytříděn, je ho více a z toho 
plyne finanční úleva za směsný odpad.

Nikol Sevaldová, propagace města, 
zdroj: zápis ZM

Městská policie Dobříš má nové prostory
Stavební práce na úpravách budovy čp. 230 byly zahájeny 
v  listopadu loňského roku. Po náročnějších úpravách pří-
zemí z důvodu velké vlhkosti obvodových stěn a kleneb 
zde byly upraveny prostory pro městskou policii, která se 
do připravených prostor začátkem února přestěhovala. Do-
končovací práce na obvodových stěnách – začištění ostění 
nových vchodových dveří a dokončení úprav fasády – bu-
dou provedeny až při příznivějších povětrnostních podmín-
kách, ale pracovníci MP se v nových prostorách už zabydleli. 
V současné době probíhají další úpravy ve druhém podlaží, 
odkud se pracovníci správy majetku a evidence hrobových 
míst dočasně přestěhovali do podkrovních kanceláří po 
městské policii. Stavební práce provádí firma ANDAF-TIER, 
s.r.o., a dokončit by je měla v březnu letošního roku. Po do-
končení prací budou opravené prostory ve druhém podlaží 
i podkroví sloužit jako kanceláře.

Jitka Šafářová, odbor místního rozvoje

Jistě jste v únoru zaregistrovali stavební práce 
v ulici Pražská v Dobříši. V této lokalitě je reali-
zována obnova kanalizace i vodovodního řadu. 
Vodovod je v současné době kapacitně nevyho-
vující, vodovodní potrubí je za hranicí životnosti, 
což má za následek poruchy a následně úniky 
vody. Proto je vodovodní potrubí vyměňováno 
za nové.
Stávající kanál z první poloviny minulého století 
vyskládaný z kamene je v havarijním stavu, po-
stupně je tedy nahrazován za novou kanalizaci 

a zároveň jsou odděleny dešťové vody, aby ne-
zatěžovaly čistírnu odpadních vod.
Další obnova sítí probíhá v ulici Na Lukách. Bude 
provedena výměna jak stávající kanalizace, tak 
i vodovodního potrubí. Upozorňujeme, že v této 
lokalitě může v průběhu stavebních prací dojít 
k  dopravnímu omezení. Dokončení obnovy vo-
dovodního řadu a kanalizace v této ulici je plá-
nováno na 31. 3. 2017.

Ing. Blanka Marvanová, 
VHS Dobříš

Obnova kanalizace a vodovodního řadu v ulici 
Pražská a Na Lukách



Přihlášení k odběru hlášení
Jméno a příjmení: ....................................................

Ulice: ............................................................................

Čp.: ...............................................................................

Datum narození: ......................................................

E-mail: .........................................................................

Telefon: .......................................................................
Vyplněním osobních údajů souhlasíte se zpraco-
váním osobních údajů, viz zadní strana letáku.

Mám zájem o tyto informace:

 		Výstražné informace
1.  		Oznámení úřadu
2.   		Kulturní akce
3.   		Sportovní akce
4.  		Zájmové spolky
5.   		Nepřítomnost lékařů
6.   		Opravy inž. sítí, odstávky  
   a odečty vody, elektřiny a plynu
7.  		Výkup, sběr
8.   		Očkování psů

Potřebujete poradit?
Obraťte se na některý z těchto kontaktů:
Tel.: 318 523 422, e-mail: petr.oplistil@mes-
todobris.cz, infocentrum@mestodobris.cz.

Vážení spoluobčané, 
chybí vám hlášení místního rozhlasu a chtěli byste
být informováni o aktuálním dění v našem městě?

Nyní je pro vás možnost, abyste hlášení místního rozhlasu a další důležité zprávy včetně krizových
zpráv dostávali přímo na váš e-mail anebo SMS. To vše v rámci služby Hlášenírozhlasu.cz.

Chci odebírat hlášení. Jak na to? Vyberte si jednu z možností:

Kolik mě to bude stát? Nic! Tato služba je pro vás zcela ZDARMA

Vyplňte údaje vpravo
Tento vyplněný formulář odevzdejte na 
městském úřadu anebo na informačním 
středisku.

Sledujte facebook města
Zprávy hlášení rozhlasu se budou také zob-
razovat na facebookové stránce města:  
Město Dobříš – oficiální stránka.

Přihlaste se přes internet
Přejděte na adresu www.dobris.hlaseniroz-
hlasu.cz klikněte na tlačítko Odebírat hláše-
ní a zaregistrujte se.

Pošlete SMS
– ve tvaru DOBRIS JMENO PRIJMENI ULICE CISLOPOPISNE DATUMNAROZENI na číslo 

774 724 136 (informace budete dostávat formou SMS)
– ve tvaru DOBRIS JMENO PRIJMENI ULICE CISLOPOPISNE DATUMNAROZENI + „váš  

e-mail” na číslo 774 724 136 (informace dostanete formou SMS i na váš e-mail)
– chcete-li dostávat jen některé druhy informací, doplňte jejich čísla do SMS (např. DOBRIS  

JMENO PRIJMENI ULICE CISLOPOPISNE DATUMNAROZENI + „případně váš e-mail” 1 3 5)

Nainstalujte si aplikaci
Mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz najdete 
na Google Play.

SMS E-mail

Kulturní události Výstražné informace Důležitá oznámení
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Výše uvedený subjekt uděluje v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních 
údajů“), výše specifikovanému správci výslov-
ný souhlas ke zpracování svých osobních a cit-
livých údajů za účelem získávání, poskytování 
a předávání informací správcem.
Zpracováním údajů se v tomto případě rozumí 
především jejich shromažďování, vyhledávání, 
používání, uchovávání, třídění a likvidace. Citli-
vým údajem se pro tento účel zpracování údajů 
rozumí osobní údaj vypovídající o zdravotním 
stavu subjektu. Osobním údajem se rozumí 
kontaktní údaj subjektu nezbytný pro vzájem-
nou komunikaci se správcem, zejména: jméno, 
příjmení, adresa, telefonní a elektronický kon-
takt, datum narození.
Údaje poskytnuté subjektem údajů správci 
na základě tohoto souhlasu mohou být zpří-
stupněny pouze subjektům oprávněným dle 
příslušných právních předpisů (např. orgánům 
činným v trestním řízení). Souhlas se zpracová-

ním údajů subjektu se uděluje na dobu neurči-
tou. Udělení souhlasu je dobrovolné a subjekt 
údajů je oprávněn kdykoliv jej písemnou for-
mou odvolat.
Subjekt údajů je dle zákona o ochraně osobních 
údajů oprávněn požádat správce o informaci 
o zpracování svých osobních údajů. Správce má 
právo za poskytnutí informace požadovat při-
měřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbyt-
né na poskytnutí informace.
Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že 
správce nebo zpracovatel provádí zpracování 
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochra-
nou soukromého a osobního života subjektu 
údajů nebo v rozporu se zákonem o ochraně 
osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje 
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, 
může subjekt údajů požádat správce či zpraco-
vatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce 
či zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Ze-
jména se může jednat o blokování, provedení 
opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

V sobotu 18. 2. 2017 se již tradičně sešly u dob-
říšské sokolovny masopustní masky, aby sym-
bolicky zahnaly zimu a přivítaly jaro. Ceremonii, 
jako každoročně, pořádala dobříšská sokolská 
jednota za podpory města Dobříše. Všechny 
masky i obecenstvo uvítal principál a průvod se 
pak vydal na cestu. První zastávka byla na Mí-
rovém náměstí před Českou spořitelnou, kde si 
masky společně zatančily. 
U radnice na všechny přítomné čekal mís-
tostarosta Tomáš Hadžega a předal principá-
lovi symbolický klíč od radnice. Místostarostka 
Petra Neubergerová pohostila masky i ostatní 
účastníky průvodu sladkými koblihami, tep-
lým čajem a nechyběl ani rum a slivovice na 
zahřátí.

Po celou dobu průvodu vládla nádherná atmo-
sféra, lidé tančili, veselili se a všem hrál na tváři 
milý úsměv.
Na všech zastávkách přispíval k dobré zábavě 
svojí hudbou Dobříšský pokleslý orchestr lido-
vých nástrojů. 
Od radnice se průvod vydal k Domovu seniorů. 
Tady byly všechny masky vřele přivítány a na 
chvíli se zapojily do rozjeté zábavy v domově. 
Konečná zastávka procesí byla u rybníka Pape-
že. Na břehu rybníka byl upálen Bakus, a tím za-
hnána zima a přivítáno jaro. 
Nejmladší účastníci se přesunuli po skončení 
průvodu zpět do sokolovny na tradiční maso-
pustní šibřinky.

Nikol Sevaldová, propagace města

Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních a citlivých údajů

Správce: město Dobříš, se sídlem Dobříš, Mírové náměstí 119, PSČ 263 01, IČ 00242098

Subjekt: klient / zákonný zástupce subjektu:

Jméno, příjmení (klienta / zákonného zástupce): .......................................... /.............................................

Adresa bydliště (klienta / zákonného zástupce): .......................................... /.............................................

Datum narození (klienta / zákonného zástupce): ......................................... /.............................................

Telefonní kontakt / elektronická adresa: .................................................... /...............................................

Je-li žádost subjektu údajů shledána opráv-
něnou, správce odstraní neprodleně závad-
ný stav. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu 
údajů, má subjekt údajů právo obrátit se pří-
mo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Výše popsaný postup nevylučuje, aby se sub-
jekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad 
pro ochranu osobních údajů přímo.
Jestliže nezletilá osoba není podle zákona 
způsobilá k udělení souhlasu se zpracováním 
údajů, nelze její osobní a citlivé údaje zpraco-
vávat bez svolení jejího zákonného zástupce, 
úřední osoby či jiné osoby nebo orgánu, které 
jsou k tomu zmocněny zákonem.

 Subjekt dále souhlasí s poskytnutím rod-
ného čísla ……………. /…….. po dobu reali-
zace projektu: Efektivní správa Zdravého měs-
ta Dobříše. Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/
0.0/16_033/0002924, tj. nejpozději do 31. 12. 
2018 za účelem vyhodnocení tohoto projek-
tu a zároveň zaslání poskytnutých dat správci 
programu: Operační program Zaměstnanost, 
kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí 
České republiky.

Podpis (klient / zákonný zástupce): 

........................................... /..........................................

V ………………..……dne ……..……………...

Dobříšský masopustní průvod 2017 Den Země 2017
Město Dobříš bude v druhé polovině dubna, 
konkrétně od 17. do 23. dubna, opět slavit Den 
Země. Hlavní aktivitou bude úklid veřejných 
prostranství a okolí města, součástí oslav však 
budou i další akce, které různým způsobem upo-
zorní na nutnost chránit naše životní prostředí. 
Město vyzývá k zapojení neziskové organizace, 
dobříšské školy i další občany města, kteří nikde 
organizovaní nejsou a chtějí pomoci. Město tra-
dičně zajistí svoz a likvidaci sesbíraného odpadu 
a dle požadavků vydá igelitové pytle a gumové 
rukavice. Pro potvrzení úklidových lokalit i další 
informace k tématu kontaktujte odbor výstav-
by a životního prostředí – e-mail: harmanova@
mestodobris.cz, telefon 318 533 380, popřípadě 
přímo osobní návštěvou (čp. 1602 – nad Penny 
Marketem). 
Podrobnější informace si budete moci přečíst 
v  dubnovém čísle Dobříšských listů a na inter-
netových stránkách města.
Děkujeme za zapojení do péče o životní prostředí.

Ing. Alena Harmanová, 
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Realizováno v rámci:

Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš, 
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924
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Úsekové měření oslavilo roční narozeniny
Město Dobříš má od 1. 2. 2016 v provozu úsekové měření rychlosti.
Hlavním důvodem pro jeho pořízení bylo zklidnění dopravy a zajištění bezpečnosti účastníků 
silničního provozu, jeho existence by měla mít i výchovný efekt. Proces úsekového měření probí-
há automaticky ve stanoveném a Policií České republiky schváleném úseku, následně se odesílá 
oznámení o přestupku.
Pořizovací cena tohoto radaru byla 1 633 500 Kč a zahrnovala dodávku zařízení, instalaci po-
třebného hardwaru a softwaru, zprovoznění a zaškolení užívání a certifikaci všech potřebných 
komponent. Náklady na provoz těchto měření jsou paušální měsíční platby ve výši 47 445 Kč na 
základě servisní smlouvy a mzdové náklady na dva zaměstnance městského úřadu kompetentní 
pro zasílání oznámení a řešení přestupků.
V současné době je na území města Dobříš jeden měřený úsek – v bezprostřední blízkosti auto-
busové zastávky „Dobříš, průmyslová zóna“, a dále má Městská policie Dobříš k dispozici mobilní 
radar. Vlastníkem obou zařízení je město Dobříš. Na základě četných požadavků občanů by se 
mělo další úsekové měření v budoucnu instalovat dle dopravní situace zejména na opravené ko-
munikace.

Pokuty jsou odstupňovány podle míry poru-
šení zákona od 500 Kč do 2 000 Kč a dále dle 
zásad správního řízení je přestupci, který do-
sáhne rychlosti 90 km/h a více, uložen zákaz 
řízení na dobu minimálně 6 měsíců. K 31. 12. 
2016 bylo vylustrováno 13 919 přestupků a na 
pokutách bylo vybráno (zaplaceno) 5 800 tis. 
Kč, vyměřeno (doručené výzvy) bylo celkem 
6 600 tis. Kč. O využití těchto příjmů pak rozho-
duje zastupitelstvo města.
Přeji všem šťastnou cestu bez zbytečných vý-
dajů na pokuty za překročení rychlosti.

Ing. Markéta Čermáková, MBA,
radní pro bezpečnost a správu majetku města

DOKAS Dobříš, s.r.o.,  
a město Dobříš

si dovolují oznámit, že bude proveden  
svoz odpadů ze zahrad (tráva, větve stromů 

a keřů) ve městě Dobříš.

POZOR! SVOZY JSOU ROZDĚLENY 
DO DVOU MĚSÍCŮ

Odpad bude odvezen na náklady města za 
dále uvedených podmínek:
– odpad musí být uložen do kontejnerů přista-

vených výhradně za tímto účelem
– odpad nesmí obsahovat jiné druhy odpadů 

mimo odpadu zeleně
– odpad smí být uložen do určených nádob 

pouze v den sběru odpadů ve stanovený čas 
– odpad nesmí být uložen v igelitových pytlích 

a musí být roztříděn na větve a kompostova-
telný odpad (tráva, zbytky rostlin atd.)

– občané se musí prokázat kartičkou vydanou 
MěÚ Dobříš

Dny sběru odpadů a seznam sběrných míst 
pro oblasti:
sobota 18. 3. a 22. 4. 2017, 8.00–15.00 hod.
• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš  

(ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Husova a V Lipkách,
• křižovatka ul. Žižkova a Přemyslova, 
• u „Papežanky“ – ul. Dělnická,
• křižovatka ul. U Ovčína a Na Ligruse,
• parkoviště v ul. Na Zlaté stezce (nad „Penta-

gonem“), 
• ul. Na Nábřeží (u ZŠ Lidická),

sobota 25. 3. a 29. 4. 2017, 8.00–15.00 hod.
• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš  

(ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Čs. armády a Polní,
• křižovatka ul. Hálkova a Okružní,
• křižovatka ul. Nad Prachandou a Dubinské 

Kaštánky,
• křižovatka ul. K Vodárně a Nad Papežem,
• parkoviště – Sport klub Vlaška,
• křižovatka ul. Part. Svobody a Dlouhá. 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši 
spolupráci.

Mgr. Jan Marek, jednatel společnosti 

Veškeré „hromádky“ zeleného odpadu 
v ulicích budou považovány za černou 
skládku. Původci černé skládky může být 
uložena pokuta ve výši dle zákona.

Revitalizace břehových porostů na rybníku Papež
V jarních měsících tohoto roku bude provádět naše společnost obnovu porostů na levém břehu 
rybníka Papež. Vzhledem k poměrně velkému mediálnímu zájmu obyvatel Dobříše jsem se roz-
hodl celou situaci podrobněji vysvětlit. V průběhu minulého roku jsme opakovaně řešili problémy 
s padajícími větvemi z odumírajících stromů v břehovém porostu. Na tento stav jsme byli upo-
zorňováni městským úřadem, který reagoval na podněty občanů, pohybujících se po přilehlých 
pěšinách a cestách v bezprostředním okolí rybníka. Vzhledem ke skutečnosti, že pozemky v sou-
sedství Papeže nejsou jenom majetkem rodiny Colloredo-Mannsfeld, ale zasahují sem i městské 
pozemky, domluvili jsme se na společném postupu s radnicí. Zaměstnanci našeho rybářského 
střediska Dobříš se zástupci odboru výstavby a životního prostředí provedli místní šetření, při 
kterém byly označeny stromy v havarijním stavu. Jedná se zejména o alej starých topolů a vrb 
na levém břehu Papeže. Celkem bylo označeno cca 150 jedinců. Toto poměrně vysoké množství 
stromů vyvolalo samozřejmě celou řadu reakcí, a to zejména na sociálních sítích.
V návaznosti na zjištěný stav jsme dne 26. 10. 2016 podali na odbor výstavby a životního prostředí 
žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, a to právě z důvodu špatného zdravotního 
stavu označených jedinců a možného nebezpečí ohrožení zdraví či majetku. Do správního řízení 
se dne 28. 11. 2016 přihlásilo Hnutí Duha Střední Čechy, které mělo ke kácení své výhrady. Byla 
tedy svolána schůzka na 19. 1. 2017 za účasti zástupců společnosti Colloredo-Mannsfeld, s.r.o., 
zaměstnanců odboru výstavby a životního prostředí a zástupce Hnutí Duha Střední Čechy. Všich-
ni přítomní prošli celou inkriminovanou oblast ještě jednou. Po všeobecné diskuzi byl navržen 
postup revitalizace a obnovy břehových porostů. Celá akce proběhne ve dvou fázích. Do kon-
ce letošního března budou odstraněny odumřelé a nebezpečné stromy až po druhý poloostrov. 
Zástupce Hnutí Duha pan MVDr. Bláha vyjádřil přání ponechat alespoň ty stromy, které se na-
klánějí nad vodu. Vzhledem ke skutečnosti, že například letos je díky silným mrazům na Papeži 
velmi rušno, kdy si hlavně děti užívají bruslení, byla tato varianta po vzájemné dohodě zamítnuta. 
Abychom však vyšli vstříc zájmům ochrany přírody, bylo dohodnuto ponechat téměř bez zásahu 
území mezi prvním a druhým poloostrovem, kde jsou především staré a rozpadající se vrby bílé. 
Druhá etapa, která bude následovat na podzim letošního roku, popřípadě na jaře příštího roku, 
bude spočívat v pokácení odumřelých topolů směrem od druhého poloostrova k přítoku Trnov-
ského potoka. Na místě pokácených stromů je naplánována výsadba odolnějších, dlouhověkých 
dřevin jako jsou duby, jasany nebo javory. 
Vím, že odstranění asi 150 stromů může vyvolat různé negativní emoce a reakce, ale odstranění 
nebezpečných stromů, jejichž životní cyklus byl naplněn, je nutným zlem z pohledu nás všech, 
kteří kolem Papeže rádi chodíme na procházky či venčíme psy. Proto doufám, že nová výsadba 
tyto emoce zmírní, neboť opět oživí břehy Papeže a nabídne nová místa ke hrám a odpočinku 
nás všech. 
Závěrem bych chtěl pořádat všechny návštěvníky této lokality, aby v následujících měsících ve 
svém zájmu dodržovali bezpečnostní pokyny při provádění sanačních prací.

Ing. Michal Pernica, Ph.D., ředitel Colloredo-Mannsfeld, spol. s r.o.

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
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Dobříšský „Týden bruslení“ podpořil bruslení 
na zimním stadionu
Od pondělí 23. 1. 2017 do neděle 29. 1. 2017 město Dobříš pořádalo ve spolupráci s Českým svazem 
ledního hokeje akci „TÝDEN BRUSLENÍ“.
Cílem této akce byla propagace a podpora bruslení v dobříšském regionu s tím, aby znovuotevřené 
kluziště vešlo v povědomí škol a rodičů s dětmi. Již loňské zpřístupnění zimního stadionu na Dobříši 
jednoznačně potvrdilo zájem široké veřejnosti o bruslení, neboť během 2 měsíců provozu přišlo na 
zimní stadion více jak 4 000 spontánních bruslařů, z nichž mnozí byli ze spádové oblasti.

Dle § 17 odst. 4 zákona o odpadech mohou pů-
vodci (osoby podnikající), kteří produkují odpad 
zařazený podle katalogu odpadů jako odpad 
podobný komunálnímu (komunální odpad 
vznikající podnikajícím osobám), využít na zá-
kladě smlouvy s obcí systému zavedeného obcí 
pro nakládání s komunálním odpadem. Smlou-
va musí být písemná a musí obsahovat vždy výši 
sjednané ceny za tuto službu.

Nově tuto možnost pro právnické osoby 
a fyzické osoby podnikající ve městě Dobříš 
schválilo zastupitelstvo města vyhláškou. Po 
uzavření smlouvy ve společnosti DOKAS Dobříš, 
s.r.o., se sídlem Na Chmelnici 455, 263 01 Dobříš, 
mohou využívat systém obce a vhazovat vytří-
děný odpad podobný komunálnímu do kontej-
nerů na tříděný odpad (zvonky) nebo pro složky 
odpadu, které již dále nejdou vytřídit (směsné 

Zahájení celé akce proběhlo v pondělí v pod-
večerních hodinách za účasti Stanislava Vacka 
– starosty města, Slavomíra Lenera – šéftrenéra 
Českého svazu ledního hokeje, Dominika Haš-
ka – „Dominátora“, olympijského vítěze z Naga-
na 1998, a Filipa Kahouna – za HC Dobříš. Od 
úterý do pátku byl pak zimní stadion k dispo-
zici především dobříšským školám a školkám. 
Nabídku výuky využily také i školy a školky 
z okolí (ZŠ Stará Huť, ZŠ a MŠ Rosovice, ZŠ a MŠ 
Mokrovraty, ZŠ Nová Ves pod Pleší). Výukové 
hodiny vedli dva profesionální a licencovaní 
trenéři ze společnosti Veřejná sportovní akade-
mie. Ukázali dětem nejenom základy bruslení, 
ale zahráli si společně i spousty her, při kterých 
dokázali děti natolik zaujmout, že brusle-

čan, nyní extraligový rozhodčí Štěpán Souček.
Sobotní odpoledne se neslo v duchu zábavy pro 
celé rodiny, a to díky programu HC Dobříš, který 
toto zábavné odpoledne pořádal již 2. rokem. Na 
jedné třetině se hrál hokejový minizápas dětí, na 
další se trénovala dovednost s hokejkou, střel-
ba na bránu a poslední část plochy patřila výu-
ce bruslení. Trénink a mini hokej proběhly pod 
velmi kvalitním vedením Karla Máši ml. Se svým 
krátkým programem vystoupily i krasobruslařky 
trénující v Bruslařském klubu Příbram. Poslední 
částí tohoto odpoledne byl zápas bývalých spo-
luhráčů z HC Dobříš proti mladým hokejistům, 
r. 1999, 2000, 2001.
Celý týden bruslení byl završen v neděli 29. 1. 
2017. Dopoledne byl sehrán exhibiční zápas 
HC Dobříš – HC Slavoj Zbraslav a odpoledne 
byl v rámci bruslení rodin připraven pro malé 
i velké bruslaře „Karneval na ledě“ se spoustou 
her a soutěží. Dalším zpestřením odpoledního 
programu bylo vystoupení děvčat a chlapce 
z Bruslařského klubu Příbram, kteří předvedli 
synchronizované krasobruslení a 2 volné sólo 
jízdy. Poté probíhala v jedné třetině plochy vý-
uka bruslení jak pro děti, tak dospělé. Tečkou za 
celým týdnem byla návštěva Martina Procházky, 
olympijského vítěze z Nagana, který rozdával 
autogramy a fotil se společně s malými i velkými 
návštěvníky zimního stadionu.
Za spoluorganizování akce je třeba poděkovat 
především panu Slavomíru Lenerovi, dále také 
panu Filipu Kahounovi, paní Petře Neubergero-
vé a paní Veronice Holíkové. Dále patří dík také 
společnosti Dokas Dobříš, s.r.o., a jejím zaměst-
nancům při zimním stadionu, zdravotníkům 
ze Střediska zdraví, spol. s r.o., kteří zde drželi 
služby při bruslení škol a školek, řediteli Janu 
Voděrovi a dalším ze ZUŠ Dobříš, kteří zvučili 
jednotlivé akce a dalším vystupujícím či jinak se 
podílejícím, bez kterých bychom tuto pěknou 
akci nezabezpečili.
Město Dobříš již druhým rokem žádá o dotaci 
z MŠMT na zastřešení stávajícího stadionu s tím, 
že chce dát školním dětem a současně široké 
veřejnosti možnost bruslit a v návaznosti s tím 
začít s náborem a přípravou nejmladších hoke-
jistů, krasobruslařů a jiných ledních sportů. To, 
že koncem měsíce ledna 2017 přišlo na školní 
bruslení spoustu dětí, se může stát i velmi pozi-
tivním faktem a argumentem k tomu, aby MŠMT 
žádost o výstavbu podpořilo.

Za Zdravé město a MA21, Šárka Krůtová, DiS.

Akce se konala pod záštitou města Dobříš 
a v rámci aktivit Zdravého města a MA21.

ní pro ně bylo skutečnou zábavou a radostí. 
Za 4 dny se na ledě vystřídalo kolem 1 300 dětí, 
pro které byl denně připraven teplý čaj a sa-
mozřejmostí byla i přítomnost zdravotníka. Pro 
zpestření výuky zavítal mezi malé i větší brusla-
ře Slavomír Lener a také dobříšský rodák a nyní 
hráč extraligového týmu Mountfield Hradec 
Králové Michal Dragoun.
Sobota patřila především hokeji. V dopoled-
ních hodinách byl na programu hokejový mi-
niturnaj přípravek, r. 2008, kterého se účastnily 
hokejové týmy HC Sparta Praha, HC Letňany, 
HC Rytíři Kladno. Turnaj zorganizoval a společ-
ně se Slavomírem Lenerem řídil trenér Radek 
Gardoň, bývalý extraligový hráč HC Rytíři Klad-
no. Úvodní vhazování provedl další místní ob-

Zapojení právnických osob a fyzických osob podnikajících do systému obce

obaly) lze využít sběrnou nádobu, která bude 
původci přidělena. Podmínky a cena za toto za-
pojení budou uvedeny ve smlouvě. 
Více informací na webových stránkách města, 
na odboru výstavby a životního prostředí Měst-
ského úřadu Dobříš či ve společnosti Dokas 
Dobříš, s.r.o. 

Odbor výstavby a životního prostředí 
MěÚ Dobříš
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Reakce na článek „Zakáže hazard i Stará Huť? 
Věřím, že ano.“ od Ing. Ivo Salcmana, zastupitele 
za KDU-ČSL 
Nikdy jsem dost dobře nerozuměl tomu, že někteří politici (ať už státní či komunální) upřednostňují 
komunikaci se svými kolegy (protože i opoziční zastupitel se v okamžiku svého zvolení stává ve své 
podstatě kolegou) prostřednictvím medií, ačkoliv by jeden telefonát v případě opravdové snahy 
o spolupráci byl po všech stránkách rozumnější.

Bohužel jako starosta obce Stará Huť jsem nyní 
vmanévrován do tohoto postupu řešení věcí 
a  jen nerad se zapojuji. Ale považuji za povin-
nost reagovat na zveřejněný článek.
V prosinci loňského roku bylo na programu 
jednání zastupitelstva města Dobříše také 
schválení obecně závazné vyhlášky o zákazu 
či omezení provozování hracích automatů na 
území města. Vedení města (a předpokládám 
i zastupitelům) je známa skutečnost, že her-
na na Prachandě je v katastru obce Stará Huť. 
Přesto nikdo nezvedl telefon, aby včas požádal 
o součinnost v této věci, protože plošné a sou-
běžné řešení se zdá více než logické. O to vět-
ší překvapení bylo sledovat prostřednictvím 
webových kamer zasedání zastupitelstva, kde 
byl prezentován nezájem naší obce obdobnou 
vyhlášku schválit. Dlužno dodat, že do dneš-
ního dne nikdo nepoužil žádnou formu přímé 
komunikace (telefon, email či osobní rozho-
vor), aby vznesl jakýkoli dotaz v této záležitosti. 
Kdosi na zasedání prohlásil, že obec Stará Huť 
nechce automaty rušit, aniž by bylo řečeno, jak 
k této informaci přišel. Nikdo se nad tím dosud 
nepozastavil, nikdo nepovažuje za vhodné si 
cokoli ověřit.
Následně pan Salcman na základě této dezin-
formace apeluje oblíbenou formou veřejného 

pranýřování v Dobříšských listech na obec Sta-
rá Huť, abychom se v rámci zachování dobrých 
vztahů „zavázali, že smlouvu s hernou naproti 
Lidlu již neprodloužíme“. Obec s nikým smlou-
vy neuzavírá. Obec povoluje či nepovoluje pro-
vozování konkrétních automatů v konkrétní 
herně. Obec se nemá k čemu zavazovat, obec 
buď schválí zákaz provozu hazardních her, 
nebo neschválí. Možná by stálo za úvahu si 
před jakýmkoli veřejným vystoupením zjistit 
pár základních informací. Ano, obnášelo by to 
alespoň jeden telefonát…
Ještě malý komentář k „faktům“, uvedeným pa-
nem Salcmanem: Stará Huť využívá prostřed-
nictvím Dobříše zdroje pitné vody a také čis-
tírnu odpadních vod. Na zbudování přivaděče 
vody i na rekonstrukci čističky se obec finanč-
ně podílela, za všechny služby a dodávky obec 
i občané řádně platí stejně tak, jako občané 
města Dobříše. Obec využívá služeb společ-
nosti Dokas Dobříš, s.r.o., pro svoz odpadu, za 
který si řádně platí, a stejně jako všichni členo-
vé Sdružení obcí Dobříšska a Novoknínska hra-
dí poplatky. A tak bychom mohli pokračovat 
dále. Pan Salcman by si měl uvědomit, že měs-
to Dobříš zastává také funkci obce s rozšířenou 
působností a jako takové má určité povinnos-
ti k obcím, které spravuje. Některé uváděné 

Vyjádření k článku „Zakáže hazard i Stará Huť? 
Věřím, že ano.“
 
Považuji za nezbytné vyjádřit se k ohlasům, které vzbudil článek pana 
Salcmana, dobříšského zastupitele zvoleného za KDU-ČSL. Mrzí mě, 
jakým způsobem pan Salcman vyjádřil svůj postoj k řešení problému 
hazardu ve Staré Huti (na Prachandě), a věřím, že občané Staré Huti 
vezmou jeho nešťastné vyjádření s nadhledem a budou ho chápat 
výhradně jako osobní názor pana Salcmana. Zveřejnění článku pan 
Salcman s nikým z vedení města předem nekonzultoval a já osobně 
jsem se s jeho zněním seznámil až ve středu 1. 2. 2017 v Dobříšských 
listech. V dobříšské komunální politice se pohybuji od roku 1994. Za 
celou dobu až doposud byla spolupráce s obcí Stará Huť založena na 
vzájemné důvěře a vstřícnosti. Důkazem toho je vybudování nových 
vodních zdrojů v Lipížích koncem 90. let, rekonstrukce čističky od-
padních vod v letech 2009–2011 i mnoho dalších akcí. Zejména na 
těchto dvou akcích, představujících investice v řádu několika desítek 
milionů korun se obec Stará Huť finančně podílela v poměru k po-
čtu obyvatel a dodávka vody i čistění odpadních vod není ze strany 
Dobříše žádným „milodarem.” Významné je také partnerství v rámci 
dobrovolného svazku obcí i další spolupráce v oblasti školství, spor-
tu, kultury a také v oblasti odpadů. Paradoxem je, že právě jediný 
den před zveřejněním článku projednávala dobříšská rada s panem 
starostou Dragounem otázky týkající se další spolupráce mezi Dob-
říší a Starou Hutí. Po zveřejnění článku jsem pana starostu ujistil, že 
článek zveřejněný panem Salcmanem v žádném případě nevyjadřu-
je postoj současného vedení města Dobříš. Od jeho obsahu se zcela 
zásadně distancujeme.

Mgr. Stanislav Vacek, MPA,
starosta

Otevřená odpověď Ivo Salcmana panu starostovi 
Staré Hutě

Vážený pane starosto Staré Hutě,
děkuji Vám za reakci na můj článek uveřejněný v prosincových Dobříš-
ských listech. Podle Vašich slov vedení našeho města otázku společného 
postoje k zákazu hazardu s Vámi, přes jeho dvouleté projednávání, do 
doby prosincového zastupitelstva nediskutovalo. Máte pravdu, že jsem 
z jednání zastupitelstva nabyl dojem, že z nějakých důvodů nepanuje ve 
vedení města úplně optimistický názor a obával se malé ochoty projed-
nat zákaz hazardu v zastupitelstvu Vaší obce. Pokud byl můj článek po-
chopen jako snaha o veřejné pranýřování, či dokonce jako vydírání, mrzí 
mne to a velmi se Vám za to omlouvám. Cílem mého článku bylo pouze 
apelovat na vedení našeho města i Vaší obce, pokusit se najít k této věci 
společný postoj a vyjádřit, co všechno naše obce spojuje. Uznávám také, 
že jsem to nenapsal šťastným způsobem a nedocenil, že to může být po-
chopeno jinak. Nechci se tím vymlouvat a uznávám, že jsem udělal v této 
věci chybu, i když jsem to myslel dobře. Máte pravdu, pane starosto, že 
k nedorozumění došlo i vlivem špatné komunikace, respektive nekomu-
nikace. Z této věci jsem pochopil, že i z pozice opozičního řadového za-
stupitele bude lepší si osobně s Vámi ověřit stav vzájemné komunikace 
a postoj Vaší obce a nespoléhat se jen na to, co je prezentováno na našem 
zastupitelstvu.
Velmi si, pane starosto, proto vážím, že jste se dokonce sám ujal aktivity 
a vešel v jednání s radou našeho města. Váš postoj i skutečnost, že již 
v dubnu bude Vaše zastupitelstvo také projednávat zákaz hazardu, mne 
těší a rád toto jednání zastupitelstva navštívím i proto, abych se s Vámi 
setkal a poděkoval jsem Vám za to osobně.

S úctou a pozdravem
Ivo Salcman

služby jsou služby, které Stará Huť stejně jako 
mnoho dalších okolních obcí v Dobříši využívá 
a využívat musí. Na tyto záležitosti také vzhle-
dem na velikost spravované oblasti a počet za-
interesovaných obyvatel město Dobříš získává 
finance ze státního rozpočtu, případně dotace.
Poměrně úsměvně pak působí dovětek: „…
dává našemu městu v této věci velmi dob-
rou vyjednávací pozici“. A vracím se k tomu, 
že předpokladem vyjednávání je komunika-
ce. Tady však jakákoli snaha o komunikaci ze 
strany města Dobříše chybí. Na druhou stranu 
vyjednávat o čem? Článek spíše působí jako 
nešťastně zvolená forma vydírání. Budu se 
uklidňovat tím, že šlo o pouhou neznalost věci. 
Rád bych tímto ubezpečil stávající i budoucí 
občany obce Stará Huť, že v této souvislosti 
nemůže dojít k omezení žádné z uváděných 
služeb.
Shodou okolností jsem se den před zveřejně-
ním článku pana Salcmana zúčastnil jednání 
Rady města Dobříše, kam jsem se sám pozval. 
Tam jsem tlumočil zájem zastupitelů obce Sta-
rá Huť zrušit provoz automatů na území obce 
Stará Huť. Zároveň jsem přednesl návrh na 
vybudování chodníku ze Staré Huti do Dobří-
še kolem hřbitova. Věřím, že třeba i tento ne-
zbytný krok vzbudí stejný zájem, a ne jen pana 
Salcmana.
Závěrem bych rád pozval všechny zájemce na 
naše zasedání zastupitelstva dne 10. dubna 
2017 od 18 hod. do obřadní místnosti obec-
ního úřadu ve Staré Huti, kde se bude obecně 
závazná vyhláška o případném zákazu hazard-
ních her na území obce Stará Huť projednávat. 
Budeme se těšit na hojnou účast.

Petr Dragoun, starosta obce Stará Huť
Tel.: 318522269, stara.hut@worldonline.cz, 
www. starahut.eu   
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Jak příjemné bylo, že dobříšská radnice deklaro-
vala zájem o připomínky občanů k projektu revi-
talizace městské zeleně. A jak nemilé zjištění, že 
je zas až tak moc vážně nebere...
Starý strom = špatný strom???
V pondělí 13. února se konalo veřejné projedná-
vání připomínek, které Dobříšané vznesli k výše 
zmíněnému projektu. Autorka projektu zde při-
znala, že většina stromů, určených ke kácení roz-
hodně není v havarijním stavu – kácet se mají 
pouze kvůli jejich stáří a přesvědčení autorky 
o tom, že jejich nahrazení novou výsadbou (byť 
v některých lokalitách ani ne poloviční!) učiní 
Dobříš krásnější.
Toto si však v žádném případě nemyslela vět-
šina zde přítomných občanů. Diskutující jasně 
vyjádřili své stanovisko, že považují projekt za 
málo respektující stávající situaci, za necitlivý 
a koncepčně nevyhovující.
Akáty v ulici Plk. B. Petroviče
Projekt zde chce zbytečně obětovat více než 
třicítku vzrostlých akátů, aby místo nich bylo 
vysazeno pouhých čtrnáct mladých javorů ba-
byka. Těm bude trvat léta, než zesílí, a pokácené 
stromy tak plnohodnotně nahradí. Argument, že 
akáty již nemají přírůstky, byl odmítnut jakožto 
nepravdivý, což je možno doložit fotografiemi.
Jako další argument uvedla projektantka, že aká-
ty rostou v pásu technických sítí, na přímý dotaz 
však připustila, že ani tento důvod nezakládá 
nutnost kácení – naopak: v místě sítí již nebude 
přípustné nové stromy dosadit! A proč že místo 
akátů javory? Protože podmínkou získání dota-
ce, z níž by se projekt měl financovat, je sázení 
pouze tzv. původních druhů, mezi něž akáty ne-
patří. Pak tedy nechme akáty tak, jak jsou a do-
sazujme tam, kde nic není, vyslovili se občané.
Husův parčík
Autorka projektu navrhuje „prosvětlit“ parčík 
pokácením celého pásu živých plotů, které 
v této nepříjemné zatáčce vytvářejí tolik potřeb-

nou protiprachovou a protihlukovou clonu. Za 
vhodnou náhradu považuje (na rozdíl od větši-
ny přítomných občanů) pás růží. Jediným důvo-
dem pro necitlivé obětování desítek vzrostlých 
keřů, které nám zde slouží mnoho let, je estetic-
ké cítění projektantky. Argument, že díky tomu-
to „prosvětlení“ se parčík stane neatraktivním 
pro místní bezdomovce, byl přijat téměř se smí-
chem. Nutno podotknout, že chce-li město dát 
z oprávněných příčin komukoli najevo, že svým 
chováním obtěžuje spoluobčany, má k tomu jis-
tě několik dobrých nástrojů: od streetworkerů, 
přes městskou po státní policii. Pokud jde o pra-
staré stromy v parčíku, tak většina je jich určena 
pouze k prořezu – bohužel však nezávisle na 
tomto projektu byly tři z nich den před konáním 
tohoto kulatého stolu pokáceny... Doufejme 
tedy, že ve světle této skutečnosti město pře-
hodnotí plán na kácení těch, které dle projektu 
byly určeny k likvidaci.
Nevyslechnuté připomínky
Debatovalo se i o dalších lokalitách, zdaleka 
však nedošlo na všechny, kterých se projekt 
týká. Zástupci města nám bohužel vymezili čas, 
který nestačil, a žádosti o další setkání, kde by 
s nimi obyvatelé Dobříše mohli projednat zbý-
vající lokality, nebylo vyhověno. Já osobně jsem 
si to přeložila takto: Připomínky občanů vítáme, 
pokud nás příliš neobtěžují... 
Obětujeme stromy, abychom získali dotaci?
Ukazuje se, že hlavním cílem projektu je zís-
kat v maximální možné výši dotaci. Podmínky 
této dotace jsou ale neslučitelné s tím, po čem 
volají občané (někteří již mnoho let): s citlivou 
péčí o stávající zeleň, s respektem ke stromům 
a křovinám, které sice čas nachýlil, přesto však 
mohou při dobré péči žít mnoho dalších let. Je-li 
nutné tyto dřeviny vykácet a nahradit je jinými, 
pak za sebe i mnoho dalších Dobříšanů říkám: 
Děkujeme, ale TAKHLE NE! 

Romana Bodorová

Desítky stromů: smeteno pod kulatý stůl?

Připravujeme na duben:

Výstava: Pavel Rejsek – fotografie 
7. 4. Garage a Tony Ducháček
21. 4. Jarní koncert na zámku Dobříš – filmo-
vá hudba a francouzský šanson 
28. 4. Frk-nügnung Teatr – představení Naho-
ru dolů
21. 4. Jarní koncert na zámku Dobříš – Večer 
filmové hudby a francouzského šansonu
Účinkují: členové SOČR, Felix Slováček ml. – alt-
saxofon, Marta Balejová – zpěv.
Zazní mj. slavné písně Edith Piaf ve francouz-
ském originále a nesmrtelné melodie z filmů, 
např.: Sedm statečných, Tenkrát na západě, Cir-
kus Humberto, Forrest Gump, Kmotr, Mise, Piráti 
z Karibiku a dal. 
Předprodej vstupenek od 1. 3.  2017 v Infor-
mačním středisku Dobříš. 
Vstupné dle řad: 230 Kč; 280 Kč.

Budoucnost Základní 
umělecké školy v Dobříši?
ZUŠ oslavila v roce 2016 sedmdesát let od 
svého vzniku. V současnosti škola nabízí 
umělecké vzdělání v oboru hudebním, vý-
tvarném a tanečním pro více než 460 žáků. 
Pro takto vysoký počet žáků již zásadním 
způsobem nedostačují prostory, které má 
škola k dispozici. Výuka tak musí být reali-
zovaná, kromě hlavní budovy na Mírovém 
náměstí, rovněž na několika odloučených 
pracovištích. Vzdělávání probíhá například 
v učebně gymnázia Dobříš, kulturním domě 
apod. Tento stav není vyhovující pro žáky 
ani pedagogy, kteří musí neustále přecházet 
a přenášet výukový materiál. Přesto je o stu-
dium na ZUŠ ze strany dětí narůstající zájem 
a škola musí z kapacitních důvodů i nadané 
děti odmítat. Situace došla již tak daleko, že 
vedení školy v současné době zvažuje, zda 
v příštích letech bude škola schopna vůbec 
nějaké nové žáky přijmout. 
Základní umělecká škola bývá někdy vnímá-
na jako volnočasová aktivita, ale jedná se 
o  nedílnou součást základního školství. Vý-
uka v ZUŠ rovněž významným způsobem při-
spívá ke zdravému a aktivnímu trávení času 
dětí a mládeže z Dobříše a okolí. Vyučování 
probíhá v odpoledních a podvečerních hodi-
nách a navazuje tak na výuku dětí v ZŠ. Rov-
něž z pohledu prevence kriminality je ZUŠ 
klíčovým aktérem, který přispívá k prevenci 
sociálně patologických jevů dětí a mládeže. 
Z  tohoto důvodu je třeba věnovat problé-
mům s prostory náležitou pozornost a situaci 
aktuálně řešit. Nejvíce v tomto může pomoci 
město Dobříš, které je zřizovatelem školy.

Za realizační tým projektu 
MAP ORP Dobříš Markéta Dvořáková 

a Kateřina Boukalová

Peříčkový týden bude i letos na Dobříši
Peříčkový týden je celorepubliková sbírková akce Nadace pro rozvoj občanské spo-
lečnosti Pomozte dětem, která proběhne v letošním roce v týdnu od 27. března do 

1. dubna a bude probíhat i na Dobříši. 
Pomozte dětem pomáhá nám a podporuje náš projekt Samostatně do života, a tak jsme se rozhodli, 
že na oplátku pomůžeme i my Kuřeti s jeho kasičkami na Dobříši.
V týdnu od pondělí 27. 3. do soboty 1. 4. tak vyrazí do ulic měst po celé České republice dobrovolníci 
oblečení do žlutých triček s logem Kuřete a České televize. Za minimální příspěvek 50 Kč do kasičky 
si od nich můžete pořídit originální peříčkovou brož, za nižší příspěvky jiné propagační materiály. 
Dobrovolníky z řad studentu Gymnázia Karla Čapka Dobříš s kasičkou a ve žlutém tričku budete 

moci potkat i v ulicích 
Dobříše, ale přispět do 
kasičky bude možné 
i u našich milých sbír-
kových pomocníků – 
v  květinářství Letizia, 
v Aerobik studiu Orel 
Dobříš, ve Skřítkově – 
dětském světe zábavy, 
a v potravinách Bedřich. 
Děkujeme, že nám po-
máháte pomáhat.

Dětský domov 
Korkyně

KULTURA

Kulturní středisko Dobříš 
Mírové náměstí 68, 263 01 Dobříš,  
tel.: 318 521 302, www.kddobris.cz
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 � 2.–26. 3. Výstava obrazů – PřírÓda – Anna 
Plešmídová a Linda Gurecká

Obrazy Anny Plešmídové a Lindy Gurecké vy-
cházejí z klasické a realistické malby a posouvají 
se do abstraktních forem. Na obrazech Anny 
Plešmídové můžete nejčastěji vidět krkonoš-
skou přírodu, kde je síla české krajiny pro Annu 
nejsilnější. Důležitá je pro Annu malba v plenéru, 
vidět barvy, jak jsou, nezkreslené žádnou tech-
nikou, a zažít atmosféru konkrétního prostředí. 
Lindu Gureckou nejvíce přitahují stromy a leso-
prostory. Vybírá si podélné formáty obrazů, kde 
zachycuje detaily krajiny – portréty stromů. Ja-
koby vám kmen stromu překážel ve výhledu na 
něco odehrávajícího se v pozadí, ale ve skuteč-
nosti to nekrásnější máte před sebou a můžete 
se bavit detaily. Anna Plešmídová a  Linda Gu-
recká absolvovaly Akademii výtvarných umění 
v Praze v ateliéru prof. Karla Strettiho.
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 2. března 2017 od 19.00 hod. Vý-
stava potrvá do 26. 3. 2017. Otevřeno po–čt 
8.30–16 hod., pátek a sobota zavřeno, ne 
14–16 hod.

 � 7. 3. Travesti show 20 LET S VÁMI – skupiny 
Screamers a Techtle Mechtle 

Ano, je to tady a je to neuvěřitelné!!! Skupina Sc-
reamers oslaví v roce 2017 již 20. narozeniny!!! 
Slečny Dolores, Paula, Saša, Lili, Halina a Láďa 
připravili další nezapomenutelný program. 
Staňte se součástí našeho velkého narozenino-
vého turné. Zavzpomínáme na nejzábavnější 
a  vámi nejoblíbenější scénky a písničky a sa-
mozřejmě se můžete těšit i na spoustu nového.  
SCREAMERS, to jsou – Správňáci, Co Rádi Ener-
gii A Množství Emocí Rozdávají Srdcem… 
Společenský sál KD, úterý 7. března 2017 
od 19.00 hod. Předprodej vstupenek v Tra-
fice u  Davida. Vstupné: 280 Kč předprodej, 
300 Kč na místě.

 � 10. 3. Horkýže Slíže – 25 let tour 2017 
Nitranská kapela Horkýže Slíže oslaví v roce 2017 
čtvrt století své existence. Za svou kariéru si vy-
budovala na Slovensku i v České republice velice 
solidní pozici a na svých samostatných štacích 
vyprodává kluby, kulturní domy i sportovní haly. 
V roce 2017 vydává kapela další řadové album 
a vyráží na jubilejní turné, které bude v ČR čítat 
25 klubových koncertů na jaře a 25 štací na pod-
zim po kulturních domech a sportovních halách. 
Výtvarně a graficky je inspirovaly staré videohry 
z dob jejich začátků. Toto téma bude součástí 

koncertů i proma. Zpěvák Kuko dodává: „Jsme 
pilní jako včely a držíme se hesla ‚po každém 
hovno, enem po včelách med´.“
Na každém koncertu se objeví momenty pře-
kvapení. Jak se Slíže představí tentokrát, se mu-
síme nechat překvapit, protože jak známo, ne-
prozrazují nic předem. Možná opět přiletí z jiné 
planety.
Společenský sál KD, pátek 10. března 2017 
od 20.30 hod. Vyprodáno!

 � 17. 3. Expediční kamera 2017 – festival filmů
Kouzlo ryzího života a bezprostřední kon-
takt s přírodou, to je Expediční kamera 2017.
Ačkoli je začátek roku a v našich končinách ješ-
tě nedávno vládla krásná ladovská zima, mnozí 
z vás přemýšlí nad tím, kam a za jakým dobro-
družstvím vyrazí. A přesně v tomto vám pomů-
že další ročník filmového festivalu Expediční 
kamera. Svým rozsahem největší outdooro-
vý festival v Česku a na Slovensku, více jak 
25 tisíc návštěvníků ve více než 200 městech od 
února do dubna. Na Dobříši uvidíte všechny 
tzv. povinné filmy: Divočinou Aljašky (ČR), 
Návrat do Zanskaru (VB), Pura vida (Švýcar-
sko), Projekt Moffat (VB) i filmy nepovinné-
-bonusové: Cesta do Kazbegi (USA), Velká 
skalní pařba (USA), Na jeden nádech (USA) 
a Ultra Trail Gobi Race (JAR). 

Kromě filmů vás zveme od 18.00 hod. i na za-
jímavou přednášku s diaprojekcí: Kamčatka, 
cesta do nového světa. Přednášejícím bude 
Jack Bright, geograf, lektor a průvodce z Vel-
ké Británie, který už osm let žije v Praze. 
Máte se na co těšit. Více informací o filmech na 
FB a webu Expediční kamery a FB KD Dobříš.

Společenský sál KD Dobříš, pátek 17. břez-
na od 18.00 hod. Vstupné: děti, studenti (do 
26  let), důchodci a držitelé průkazek ZTP 
50 Kč; ostatní 100 Kč. 

 � 24. 3. Jablkoň 40 – koncert
Rok 2017 je ve znamení 40. výročí Jablkoně, 
k čemuž přichystali oslavné turné, na které vás 
těmito milými slovy zvou:
„Když se Jablkoň narodila, v Chuchli zaržál kůň 
a na zahradě uzrálo jablko, a to byla mimořád-
ně příznivá znamení. Letos od těch památných 
chvil uplyne už čtyřicátý rok, což si připomene-
me koncertem speciálně připraveným pro naše 
milé publikum. V rámci všeho hraní a zpívání 
dojde i na představení nové knihy JABLKOŇ PO 
ČTYŘICÍTCE. Celý koncert pak završí přechod Ja-
blkoně do dalšího desetiletí.“
Jsme rádi, že Jablkoň přijede slavit své krásné 
výročí i k nám na Dobříš.

Společenský sál KD, pátek 24. března 2017 
od 20.30 hod. Předprodej vstupenek od 
7. 3. v Trafice u Davida. Vstupné: předprodej 
140 Kč; na místě 160 Kč.

 � 25. 3. Kuklík Tyjátr – Balada ze Sherwoodu
Aneb Robin Hood v rozšířené verzi. 1. repríza.
Společenský sál KD, sobota 25. března od 
19.30 hod. Dobrovolné odchodné.

 � 29. 3. Zdeněk Izer a autokolektiv – zábavný 
pořad – Agentura AURA-PONT 

Pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat 
s  jedinečným a nezaměnitelným humorem 
Z. Izera. 
Vystoupení je opět obohacené videoprojekce-
mi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převle-
ky a světelnými efekty.
Společenský sál KD, pátek 29. března 2017 
od 19.30 hod. Předprodej vstupenek v Trafi-
ce u Davida. Vstupné: předprodej 260 Kč; na 
místě 290 Kč.

www.kddobris.cz
KULTURA BŘEZEN

Výzva pro výtvarníky 
Dobříšska 
KS Dobříš si vás dovoluje přizvat k účasti na 
VIII. salonu výtvarníků Dobříšska, který 
se uskuteční v termínu od 11. května do 
4.  června 2017. Zájemce o účast žádáme, 
aby do 13. dubna 2017 potvrdili písemně či 
telefonicky svou účast.
Připomínáme, že pro zdárnou přípravu, in-
stalaci a propagaci výstavy je nezbytné do-
držet organizační pokyny, které naleznete 
na www.kddobris.cz (vybrané dokumenty) 
a na www.facebook.com/kddobris. 
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Výtvarná dílna s Jíťou: MANDALA PRO TIBET 
i pro tebe – pondělí 6. 3. od 12 do 17 hodin
Zřejmě toho nemůžeme udělat moc pro Tibet, 
pro svou duši ale určitě ano! Vytváření manda-
ly, ať už jakoukoli technikou, má harmonizační 
a relaxační účinky – nemluvě o tom, že mandaly 
jsou prostě krásné... Jako obvykle jsou vítáni do-
spělí i děti, vstup volný, materiál zdarma.

TÝDEN PRO TIBET – pondělí 6. – neděle 13. 3.
Jelikož „pan dalajláma“ není v naší zemi příliš ví-
tán, neuškodí připomenout si, že okupace jeho 
země trvá již téměř sedm desítek smutných let. 
Pokud se o Tibet zajímáte, přijďte si k nám půjčit 
knihu z tematické knižní výstavy, vyluštit kvíz 
o ceny či dokonce zakoupit originální tibetské 
modlitební praporky. Výtěžek z prodeje prapor-
ků jde spolku Lungta, který v naší republice po-
pularizuje a stále znovu připomíná boj Tibeťanů 
za svobodu.

SLUNCE ZA MRAKY: BOJ TIBEŤANŮ ZA SVO-
BODU – středa 8. 3. od 19.00
Kino Knihovna opět promítá! Tibetská filmař-
ská dvojice Ritu Sarinová a Tenzing Sonam 
dává ve svém snímku velký prostor nejen da-
lajlamovi, ale také řadě tibetských intelektu-
álů. S využitím unikátních archivních záběrů 
přibližuje film podobu čínské okupační politi-
ky a zamýšlí se nad budoucností Tibetu. Film, 
stejně jako doprovodnou výstavu (viz níže), 
vám nabízíme ve spolupráci s festivalem ProTi-
bet2017, vstup volný.

TIBET NA KŘIŽOVATCE – po celý měsíc
Foto výstava představuje Tibet z různých per-
spektiv a vtáhne diváky do životních příběhů 
konkrétních Tibeťanů. Reflektuje také globální 
světové problémy a diváci jsou konfrontováni 
s problémy porušování lidských práv a migrace. 
Výstava vysvětluje kulturní a politickou situaci 
země a informuje o projektech na pomoc jejím 
obyvatelům.

DEN PRO SEBE – sobota 11. 3. od 10 do 16 
hodin
Pečujete? Přijďte, podpoříme vás. Centrum pro 
komunitní práci střední Čechy vám v rámci od-
počinkového dne nabízí povídání, sdílení nápa-
dů a inspirací, nácvik různých relaxačních tech-
nik a další aktivity. Po dobu akce zajistíme péči 
a program pro vaše dítě se zdravotním postiže-
ním. Program i občerstvení zdarma. Realizová-
no za podpory Evropské unie. Přihlášky – tel.:  
775 760 353, email: hana.petakova@cpkp.cz.

MŮJ PŘÍTEL KNIHOVNA – sobota 11. 3. od 
16.00
Hudba, divadelní představení Marky Míkové, 
scénické čtení, výtvarná dílna (vyrob si svou 
vlastní placku!), domácí občerstvení a na závěr 
tombola, ve které vyhrává doopravdy každý! 
Další ročník speciální zábavní akce pro členy na-
šeho čtenářského programu „Přátelé knihovny“ 
a jejich hosty. Vstup volný.

Proč se stát Přítelem knihovny?
Protože členství v tomto programu má kromě 
výše zmíněné každoroční akce i mnoho dalších 
výhod, například možnost finančního zvýhod-
nění či pravidelné informování o aktuálních 
akcích knihovny. Členství je zdarma a neváží se 
k němu žádné povinnosti ze strany čtenářů. Čle-
nem se můžete stát kdykoli – třeba při vaší příští 
návštěvě knihovny. 

JAN REJŽEK: KALEIDOSKOP – čtvrtek 16. 3. 
od 17.00

Známý hudební kritik k nám zavítá se svým po-
slechovým pořadem, v němž uslyšíte, co jste 
možná ještě nikdy neslyšeli... Záběr pana Rejžka 
na hudebním poli je vskutku široký, jeho kritika 
fundovaná, jeho objevy zajímavé a jeho humor 
leptá jak kyselina sírová... ale rozhodně je zde 
místo pro respekt, ba i obdiv k dobré muzice. 
Vstupné 70 Kč; káva/čaj v ceně.

Chvíle pro pohádku: EDUDANT A FRANCI-
MOR – čtvrtek 23. 3. od 17.00
Stvořitel této dvojice, spisovatel Karel Poláček, 
se narodil téměř na den přesně před 125 lety 
a nacistům se ho podařilo umlčet v roce 1945. 
Hrdinové jeho příběhů však hovoří k dalším 
a  dalším čtenářským generacím a Edudant 
a  Francimor, synové kouzelnice madame Hala-
báby, mají své pevné místo mezi dvojicemi typu 
Dlouhý a Široký, Štaflík a Špagetka či pan Buřtík 
a pan Špejlička.
Scénické čtení Divadla Knihovna je vhodné ze-
jména pro děti od 5 do 10 let. Vstup volný. 

TANTRA V DENNÍM ŽIVOTĚ – úterý 28. 3. od 
18.00
Přednáška Xenyie Suhayily Komers o tom, co 
všechno je tantra. Vstupné 150 Kč.

BOŽENA NĚMCOVÁ BOJUJÍCÍ I MILUJÍCÍ – stře-
da 29. 3. od 18.00
Další z monodramat Stanislavy Hoškové před-
stavuje ženu, již zná v této zemi každý nejpoz-
ději zhruba od pěti let svého věku. Pohádky, 
povídky, novely, cestopisy, román – a také kore-
spondence, z níž emoce prýští jak gejzír. 
A malý bonus k představení: na úvod večera za-
zní desetiminutová opera W. A. Mozarta Bastien 
a Bastienka. Studenty zpěvu Karolínu Kňavovou 

Knihovna v březnu: Tibet, Rejžek,  
velký zábavní program i divadlo!

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, zatímco knihovny každoročně „oslavují“ jeden týden v říjnu, vám 
je vyhrazen celý měsíc. Konečně je tu tedy po roce znovu BŘEZEN, MĚSÍC ČTENÁŘŮ, a to znamená, 
že chystáme takové programy, aby si na své přišel opravdu každý z vás:

a Sama Hejzlara juniora doprovodí na klavír Lu-
cie Tóth. Představení se koná ve spolupráci se 
ZUŠ Dobříš. Vstupné 50 Kč.

NOC S ANDERSENEM – pátek/sobota 31. 3. 
/1. 4.
Velký program pro školní děti se spaním 
v knihovně je ta nejlepší možnost, jak oslavit na-
rozeniny krále pohádek neboli Mezinárodní den 
dětské knihy. Letos se celý večer nese částečně 
ve znamení Čtyřlístku, který také slaví narozeni-
ny. Příspěvek na občerstvení, pojištění a mate-
riály je 80 Kč/dítě. Kapacita je velmi omezena, 
hlaste se ihned!

ZUZANA HUTŇANOVÁ: MALBY A KRESBY 
– po celý březen
Nová výstava představuje autorku, kterou na 
Dobříši již dávno představovat netřeba. Básníř-
ka, malířka, pedagožka... Co dodat?

Výtvarná dílna s Jíťou: VEJCE STOKRÁT JI-
NAK... – pondělí 3. 4. od 12 do 17 hodin
A je to tady: trio Vesna – vejce – Velikonoce se 
řítí a Jíťa vám pomůže se na to připravit. Vítáme 
děti i dospělé a jako obvykle: vstup volný, ma-
teriál zdarma.

JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ:
Během jarních prázdnin bude oddělení pro děti 
otevřeno takto:
pondělí a středa 8–17
úterý a pátek 8–18

Milí čtenáři, těšíme se na vás v knihovně a pře-
jeme vám, ať si ten váš měsíc pěkně užijete – 
a  kdybyste snad lezli za kamna, nezapomeňte 
na dobrou knihu! 

Z knihovny za všechny zdraví R. Bodorová

ZÁPIS
do prvních tříd 

dobříšských škol 
se uskuteční
ve čtvrtek  

6. dubna 2017  
a v pátek  

7. dubna 2017
vždy od 13.30 

do 16.30 hodin.

ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35 
(tel. 318 521 070)

2. ZŠ Dobříš, Školní 1035 (tel. 318 521 002)
ZŠ Dobříš, Lidická 384 (tel. 318 521 171)

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte 
a  občanský průkaz zákonného zástupce. 
Dostaví se i zákonní zástupci dětí, které 
měly odklad, nebo o něj budou žádat.
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Etiketa – projektový den 
9. ročníků

Dne 1. února deváté ročníky navázaly na loňský 
první ročník projektového dne „Etiketa“. Předná-
šet k nám přišly odbornice na dané téma: paní 
Lenka Peške a paní Dana Rotterová. S sebou si 
přivedly pomocnice z řad učňovských kadeřnic 
(jednou z nich byla i naše bývalá žákyně). 

Děvčata nejdříve dostala spoustu odborných 
rad kolem líčení, účesů a informace o oblékání 
ve společnosti. Chlapci se učili vázat kravaty 
a  i  jim se dostala spousta informací o účesech, 
druzích společenských obleků a o společen-
ském chování. Od teorie nebylo daleko k praxi, 
takže tři děvčata seděla kadeřnicím modelem, 
jedna z nich se nechala nalíčit a jeden z chlapců 
učesat.
Nakonec si všichni společně vyzkoušeli svůj prv-
ní společenský tanec – mazurku. Celé dopoled-
ne bylo plné nových informací, pohodové ná-
lady a legrace. Nakukující zvědavci ze sedmých 
a osmých ročníků se už teď těší, až i na ně přijde 
řada při příštím ročníku Etikety.

Monika Housková

Pasování na čtenáře
Úterý 31. ledna 2017 byl náš velký den. V Konír-
ně dobříšského zámku jsme dostali svoje první 
vysvědčení a Písmenková královna nás pasovala 
na čtenáře knihovny. Na slavnosti nás viděli ro-
diče a také prarodiče. Těšíme se, až si v knihovně 
vypůjčíme své první knížky. 
Děkujeme zaměstnancům městské knihovny za 
průkazky do knihovny a za krásný program, kte-
rý pro nás připravili.

Žáci prvních tříd

Žáci a učitelé základní školy Dobříš na Komenského náměstí
zvou všechny na 

Den otevřených dveří v pátek 17. března 2017 od 8 do 13 hodin.

Mezinárodní projekt Adventures in my 
town
V hodinách anglického jazyka se snažíme podat učivo, pokud to jde, všemi smy-

sly. Zkoušíme nové metody a ty pak vcelku úspěšně aplikujeme ve výuce. S dětmi už máme mnoho 
zkušeností s mezinárodními projekty, kterým se s většími nebo menšími úspěchy věnujeme. Letos 
jsme byli přizváni hned do několika. V současné době je naším hlavním tématem město Dobříš. 
Spolupracujeme se školami ve Španělském království, v Estonsku ale i v České republice. Během 
podzimu 2016 jsme se připojili do projektu Adventures in my town a úspěšně tak navazujeme na 
naši spolupráci z loňského roku, kdy jsme v národním projektu spolupracovali s děčínskou základní 
školou. S tou jsme letos naši spolupráci prohloubili a přizvali estonské přátele. Mezi sebou si před-
stavujeme naše města, ve kterých žijeme. Plníme různé úkoly, které si pro své kamarády připravu-
jeme, a propojujeme tak v anglickém jazyce metodou zvanou CLILL celou škálu předmětů, kterým 

se u nás ve škole věnujeme. Na začátku jsme si 
stanovili cíl, ke kterému chceme společně dojít 
a který skloubí dohromady naši spolupráci, ra-
dost z dobře vykonané práce, přátelství, ale také 
zábavu a poučení dětí z různých koutů Evropy 
– tímto cílem je přiblížit naše města, jejich his-
torii i každodenní život, památky, přírodní krásy 
a  lidi, kteří ve městech žijí. Projektu se účastní 
děti z IV.D a V.B. 
Odkaz na www stránky projektu: https://twin-
space.etwinning.net/26672, https://youtu.be/
jZGhKNKgfoQ

Lucie Jindráková, MBA

Sportu není na 2. ZŠ Dobříš nikdy dost…
Naše škola se v letošním školním roce zapojila do programu MŠMT „Hodina pohybu navíc.“ Cílem 
programu je získat zájem žáků o pohyb a daný sport s využitím základních dovedností, i když tech-
nicky nedokonalých, ukázat jim jeho zábavnost, navodit příjemné zážitky, případně žáky nasměro-
vat do sportovního oddílu. Přihlášení žáci 1.–3. ročníků již od října 2016 zvládli všestranný pohybový 
rozvoj, fotbalové, basketbalové a bruslařské dovednosti. Do konce školního roku na ně ještě čekají 
v rámci tohoto projektu zábavné formy volejbalu, házené a ragby.

Pokud děti 1. stupně sportování baví 
a  chtějí sportovat víc, mají možnost 
každé pondělí od 14.00 do 15.00 hodin 
navštěvovat nově otevřený kroužek at-
letiky. Ten vznikl ve spolupráci s atletic-
kým oddílem TJ Sokol Dobříš. Díky vět-
ší četnosti tréninků se zde zdokonalují 
ve svých sportovních dovednostech. 
Kroužek je zapojen do projektu Atleti-
ka pro děti – běhej, skákej, házej rád… 
atletem se můžeš stát! V tomto projek-
tu se nám daří získávat medailičky ze 
jmenovaných atletických disciplín.
A protože máme ve škole sportovní tří-

dy a zájem žáků o různé druhy sportů roste, zdokonalují se také v lyžování. Letos se na hory vydají 
žáci celkem třikrát. Lyžařskými dovednostmi již prošli žáci sedmých ročníků, nově čtvrtých ročníků 
a na lyžařský kurz se chystají také žáci 8. a 9. ročníků. Náplní není jen sjíždění svahů krkonošských 
sjezdovek, ale také výlety za běžeckým lyžováním, relaxační den v aquaparku, vědomosti o pravi-
dlech chování na sjezdovce, lyžařské výzbroji a výstroji, první pomoc a pobyt na horách v podání 
horské služby, něco málo se žáci dozvědí i z lyžařské historie. 
V dalších měsících školního roku se naši sportovci mohou těšit na devítidenní kurz windsurfingu 
a vodní turistiky na Jaderském moři, na poloostrově Pelješac v jižní Dalmácii, kde jsou klimatické 
podmínky pro výuku windsurfingových dovedností jedny z nejlepších v Evropě. 
V červnu pak vodácký kurz seznámí žáky s pocitem vody na plavidlech kánoe a kajaku. Vltavské 
proudy zvládneme od Českého Krumlova do Zlaté Koruny a po dobu pobytu „na vodě“ se naučíme 
vodáckému stanování, zkrotíme oheň a seženeme obživu. 

Michal Ciboch, učitel Tv
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Den otevřených dveří v ZŠ TRNKA
Ve dnech 13.–14. února otevřela ZŠ TRNKA dveře všem, kteří chtěli vědět a vi-
dět, jak naše škola funguje. První den získali rodiče informace o provozu školy, 
o naší pedagogické koncepci, o způsobu přijímání dětí a o plánech do budouc-

na. Součástí večera byla také prohlídka budovy. Druhý den dopoledne pak měli rodiče možnost 
podívat se přímo do výuky, a to v obou stávajících třídách. Zažili tak atmosféru školy a viděli nadšení, 
s jakým se děti pouštějí do učení a objevování světa čtení, matematiky nebo prvouky.
Zápis do 1. třídy se uskuteční ve dnech 11.–12. dubna 2017. Do 1. třídy přijmeme pouze 16 dětí, 
proto je nutné se přihlásit k zápisu ještě na jiné základní škole. Doporučujeme sledovat naše webo-
vé stránky (www.zstrnkadobris.cz), kde najdete veškeré informace a materiály ke stažení a kde také 
bude odkaz na rezervační systém k zápisu.
Těšíme se na vás. ZŠ TRNKA, Příbramská 938, Dobříš

Žák osmého ročníku bodoval na olympiádě 
v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého ja-
zyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umož-
nit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového 
a slohového projevu s ostatními, a získat tím motivaci k dalšímu 
odbornému růstu. 
Na odborném zajištění se podílí Ústav pro jazyk český Akademie 
věd ČR. Zadané úkoly pak soutěžící řeší samostatně pod dohle-
dem pedagoga. Utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou re-
gulérnosti soutěže, proto jsou úkoly řešeny anonymně.
David Klouda, který je teprve žákem 8. ročníku, dokázal nejen 
vyřešit složité úlohy z gramatiky, ale v slohové části překonal 
bodově své o rok starší spoluřešitele z 9. ročníků a kvarty. Se 
svými dvaceti body se tak v okresním kole, kterého se zúčastni-
lo 27 žáků ZŠ a SŠ (nižší gymnázia) z okresu Příbram, dostal na 
8. místo. Gratulujeme. 

Eva Kašparová, 2. ZŠ Dobříš

DOBŘÍŠEK 
V BŘEZNU

Děkujeme Zastupitelstvu města Dobříše za fi-
nanční podporu z Fondu kultury, sportu a vol-
ného času pro rok 2017. 
VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“ – Vstup-
né 15 Kč člen / 30 Kč nečlen rodinného centra.
Herničku pro veřejnost máme otevřenou v pon-
dělí a ve středu od 14.30 do 16.30 hodin, 
v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 12.30 ho-
din. Děti si mohou pohrát, rodiče mají možnost 
zdarma využít půjčovnu knih či stolních her, 
získat informace, které potřebují. V pondělí od 
14.30 hod., v úterý od 10.00 hod. a ve čtvrtek od 
9.00 hodin s prográmkem pro rodiče s dětmi.
V době jarních prázdnin od 27. 2. do 3. 3. se ne-
budou konat kurzy pro děti i dospělé. Hernička 
bude otevřena pouze v dopoledních hodinách.
TRDLOHRÁTKY – s Terezou Kovandovou pokra-
čujeme pohádkou O KOBLÍŽKOVI, každou stře-
du od 9.15 do 10.00 hodin, pro rodiče s dětmi od 
4 do 18 měsíců. Možnost uplatnění příspěvku 
od své zdravotní pojišťovny. 
Volná místa v kurzech ANGLIČTINA – pro děti 
i  pro dospělé, DANCE MIX – pro děti od 7 do 
9 let a DÍLNIČKA DOMÁCÍHO TVOŘENÍ – pro 
děti od 5 do 8 let.

MIMOŘÁDNÉ AKCE:
Úterý 7., 14. a 28. března a 4. dubna – Počíta-
čové setkání nejen pro seniory s Ing. Vlastou 
Pechovou od 8.30 hodin. RC Dobříšek. Informa-
ce Petra Štochlová, tel.: 603 199 265.
Úterý 7. března – Jak nespadnout do dluho-
vé pasti s Mgr. Ing. Davidem Šmejkalem, ředi-

telem Poradny při finanční tísni, o.p.s., Městská 
knihovna Dobříš, Školní 36, Dobříš – přednáško-
vý sál. Možnost krátkodobého hlídání dětí: RC 
Dobříšek. REZERVACE NUTNÁ. Informace Petra 
Štochlová, tel.: 603 199 265.
Středa 8. a 22. března – Keramika pro děti 
s  Bc. Lucií Nádvorníkovou od 15.30 do 16.15 
hod. a od 16.30 do 17.15 hodin – poslední 3 vol-
ná místa. RC Dobříšek. Informace Kateřina Ne-
kvapilová, tel.: 608 906 559.
Středa 8. a 22. března – Tvůrčí psaní s MgA. 
Veronikou Brožkovou, od 19.00 hodin v ZŠ Trn-
ka, Příbramská 938, Dobříš. Informace Kateřina 
Nekvapilová, tel.: 608 906 559.
Čtvrtek 9. března – Hrajeme si s Kačkou po wal-
dorfsku s Mgr. Kateřinou Mertlíkovou od 9.30 do 
11.30 hodin. Určeno pro rodiče s malými dětmi, 
starší sourozenci jsou samozřejmě vítáni. Těšit se 
můžete na společnou svačinku (káva a čaj je k dis-
pozici), rytmické hry, výrobu hraček, … 
RC Dobříšek. Informace Kateřina Nekvapilová, 
tel.: 608 906 559.
Čtvrtek 16. března – Jak zvládnout emoce, 
aby nebyly nemoce od 17.30 do 19.30 hodin. 
S Františkou Janečkovou budeme hledat odpo-
vědi na tyto otázky: Umíte ovládat emoce, které 
s vámi hýbou? Co dělat, když se někdo hněvá, 
vzteká …? Jak neztratit svoji důstojnost? RC 
Dobříšek. Možnost krátkodobého hlídání dětí. 
REZERVACE NUTNÁ. Informace Petra Štochlová, 
tel.: 603 199 265. 
Čtvrtek 30. března – Velikonoční drátkování 
od 17.00 do 19.00 hodin. S Alenou Marešovou 
si vyrobíme velikonoční dekoraci, která vydrží 
více než jednu sezónu. RC Dobříšek. REZERVA-
CE NUTNÁ. Informace Kateřina Nekvapilová,  
tel.: 608 906 559.

Pátek 31. března – Velikonoční dopoledne 
pro školy a širokou veřejnost všech věkových 
kategorií. S paní Natašou Raušalovou budeme 
zdobit velikonoční perníky, Monika Schmisz-
manová nám ukáže zdobení kraslic voskovou 
a výřezovou technikou a s Alenou Marešovou si 
vyrobíme drátované vajíčko. Začínáme v 8.00 
hod., předpokládaný konec ve 13.00 hodin. In-
formace Kateřina Nekvapilová, 608 906 559.
Pátek 7. dubna – Velikonoční dopoledne 
pro školy a širokou veřejnost všech věkových 
kategorií. Monika Schmiszmanová naučí zdo-
bit kraslice voskovou a výřezovou technikou 
a s  Alenou Marešovou si vyrobíme drátované 
vajíčko. Začínáme v 8.00 hod., předpokládaný 
konec ve 13.00 hodin.

Sobota 8. dubna – Jarní burza dětského zbo-
ží od 8.00 do 12.00 hodin. Přihlášky pro pro-
dejce na burzadobrisek@gmail.com, kapacita 
prodejních míst je omezena. Informace Petra 
Štochlová, 603 199 265.

PORADENSTVÍ
On-line poradna na www.dobrisek.cz. 
Cvičení a setkávání těhulek a předporodní 
kurzy s Martinou Branšovskou. 
Rodinné, výchovné a partnerské poraden-
ství a laktační poradenství s Mgr. Kateřinou 
Neubauerovou.
PC poradenství s Ing. Vlastou Pechovou. 
Psychologické poradenství s Mgr. Zuzanou 
Krásovou.
Speciálně pedagogické poradenství s Mgr. 
Věrou Zemanovu.
Poradenství v sociálních službách s Bc. Lucií 
Nádvorníkovou.

Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na 
našem webu: www.dobrisek.cz nebo na www.
facebook.com/dobrisek. 
Informace a přihlášky: Katka Nekvapilová, tel. 
608 906 559; Petra Štochlová, tel. 603 199 265. 
e-mail: rcdobrisek@gmail.com, adresa: Na Ná-
břeží 1650, Dobříš. 

Připravujeme:

TÝDNY V DUCHU PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ 
2017 na téma „DUHA“
 
10.–17. července, 17.–21. července
24.–28. července, 31.–4. srpna
7.–11. srpna, 14.–18. srpna

Vždy od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin 
v RC Dobříšek. Pro děti od 5 do 12 let. Děti si 
vyzkouší různé umělecké techniky, čekají na 
ně soutěže a hry. V ceně jsou zahrnuty teplé 
obědy, pitný režim, pomůcky, materiál, od-
měny pro děti, lektorné a vstupné.
Informace: K. Nekvapilová, tel. 608 906 559.
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Na Dobříši zazní hudba z fi lmu 
Pán prstenů
26. března 2017 od 18.00 hodin přivítáme stu-
denty z univerzity v Southamptonu z Velké 
Británie na zahajovacím benefi čním koncertu 
2. ročníku cyklu „KONCERTY PRO VARHANY“ 
v Zrcadlovém sále dobříšského zámku. Při svém 
turné po Čechách vystoupí na zámku Dobříš, 
v koncertní síni pražského Hlaholu a v Lázních 
Poděbrady.
Symfonický dechový orchestr se představí Sym-
fonií č. 1 od skladatele De Meije, skladbou pod 
názvem Pán prstenů. Dále v podání tohoto tě-
lesa uslyšíme čtyři Skotské tance od Arnolda 
Malcolma.
Po přestávce se představí Komorní symfonický 
orchestr Sinfonietta u příležitosti 120. výročí od 
smrti Johannese Brahmse zazní jeho čtvrtá sym-
fonie. Následovat pak bude romantická skladba 
Předehra Hebridy od F. Mendelssohna.
Komorní symfonický orchestr Sinfonietta z uni-
verzity v Southamptonu je jediným souborem 
této univerzity, který dává svým hudebníkům 
příležitost vyzkoušet si v každé sezóně práci 
s  jiným profesionálním dirigentem. Přestože je 
zcela organizován samotnými studenty, svou 
hudební kvalitou a širokým záběrem repertoáru 
si rychle získal skvělou pověst a brzy začal spo-
lupracovat s hudebníky z Royal College of Mu-
sic, Bournemouth Symphony Orchestra a  Lon-
don Philharmonic Orchestra.
Symfonický dechový orchestr univerzity v Sou-
thamptonu byl založen hráči na dřevěné a žes-
ťové hudební nástroje a nyní sdružuje nejlepší 
univerzitní hudebníky. Současný repertoár zahr-
nuje mimo jiné Gershwinovu Rhapsody in Blue, 
Maslankovu skladbu Traveler a De Meijovu Sym-
fonii č. 1.

Dobříš sobě – Portál Givt.cz 
a Givenio.cz 
Vážení přátelé a podporovatelé obnovy dob-
říšských varhan, chcete ušetřit a pomoci? Na-
kupujte přes e-shopy, nemusíte nikam chodit, 
nemusíte sbírat šestáky do klobouku, stačí 
jenom kliknout. Podařilo se nám přihlásit naši 
neziskovou organizaci Sdružení pro obnovu 
varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši na 
portály: GIVT.CZ a GIVENIO.CZ. Myslíme, že není 
potřeba moc vysvětlovat, stačí vyhledat por-
tál, vybrat e-shop, vybrat si zboží, vybrat, koho 

chceme podporovat, tedy Sdružení pro obnovu 
varhan…, případně si jej dát do oblíbených pro 
příště, zaplatit a těšit se z dobrého nákupu a po-
moci. Vaše pomoc je příspěvek daný stanove-
nou sazbou či procentem z ceny nakoupeného 
zboží (nemá vliv na cenu vašeho nákupu) a jed-
nou za čtvrtletí je odeslán na transparentní účet 
pro varhany. Mohou se zapojit i podnikatelské 
subjekty. Za vaši ochotu podporovat dobrou 
věc děkujeme.

Dobré víno

Milovníci dobrého moku jistě přivítají možnost 
účelně a příjemně si vychutnat svůj dobrý sku-
tek. Ve vinotéce „Zelený domeček“ manželů Ti-
kovských na Tyršově náměstí na vás čeká Sauvi-
gnon výběr z hroznů „SVATÝ TOMÁŠ“ a Cabernet 
Sauvignon „SVATÝ ŠEBESTIÁN“. Víno pochází 
z oblasti Pálavských vrchů. Díky velkorysosti ma-
jitelů vinotéky část marže z prodeje tohoto vína 
bude darována na obnovu dobříšských varhan. 

Koncerty pro varhany
Vážení přátelé hudby,
připravili jsme pro vás 2. ročník „KONCERTŮ PRO 
VARHANY“, které jsou pořádány na podporu ob-
novy dobříšských varhan. Věříme, že vás naše 
nabídka benefi čních koncertů osloví a že svým 
darem ve formě dobrovolného vstupného při-
spějete k realizaci dobrého díla. Těšíme se na 
vaši účast a milá setkání s vámi.

PROGRAM:
26. 3. 2017 – 18.00 hod.
Zámek Dobříš, Zrcadlový sál – Pán prstenů
Southampton University Symphonic Wind Orche-
stra and Chamber Orchestra – Velká Britanie.
J. D. Meij, A. Malcolm, J. Brahms, F. Mendelssohn 
Bartholdy.

23. 4. 2017 – 19.00 hod.
Zámek Dobříš, Zrcadlový sál – Světské 
madrigaly
Čeští madrigalisté a instrumentalisté Collegia 1704.
Claudio Monteverdi, Orlando di Lasso, Giovanni 
Giacomo Gastoldi.

11. 6. 2017 – 19.00 hod.
Kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši – Koncert 
k svátku Nejsv. Trojice.
Příbramská fi lharmonie a Svatohorský chrámový 
sbor.
Ch. Gounod – Missa brevis

24. 9. 2017 – 19.00 hod.
Zámek Dobříš, Zrcadlový sál – Romantický 
večer
Helena Weiser – klavír, Roman Patočka – housle, 
Zdena Kloubová-Puklická – zpěv.
J. Brahms, A. Dvořák, B. Bartók, F. Chopin.

5. 11. 2017 – 19.00 hod.
Zámek Dobříš, Zrcadlový sál – Dušičkové za-
stavení
Komorní orchestr Akademie Praha a Hornický pě-
vecký sbor Kladno.
W. A. Mozart – Requiem.

30. 12. 2017 – 16.00 hod.
Kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši – „Již 
Slunce z Hvězdy vyšlo“
Soubor Ritornello Praha.
A. Michna z Otradovic – Missa Super.

Koncert je podporován J. C. Mannsfeldem 
a městem Dobříš. 

Finanční dar na novou techniku HZS Dobříš
Ve čtvrtek 9. února byla na ředitelství HZS Středočeského kraje podepsána darovací smlouva, která po-
může pokrýt část nákladů na pořízení nového vozidla pro dobříšskou stanici. Smlouvu na částku 700 ti-
síc korun podepsal předseda Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska, Miloslav Haniš a ředitel Hasičského 
záchranného sboru Středočeského kraje, plk. Ing. Miloslav Svatoš. Přítomen byl i ředitel územního od-
boru Příbram, plk. Ing. Tomáš Horvát, Ph.D., který zde v krátkosti představil pořizovací vůz.

Částka bude použita na uhrazení třetiny nákladů na nákup RZA 
na stanici HZS Dobříš.
Zbývající fi nanční prostředky budou dofi nancovány ze zdrojů 
HZS Středočeského kraje a od podnikatelských subjektů regio-
nu Příbramska a Dobříšska. 

ZO KSČM, Odborové sdružení Čech, Moravy 
a Slezska, ZO Českého zahrádkářského svazu 
Dobříš, p. s., vás zvou na setkání u příležitosti

MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN

V neděli 5. března 2017 
od 16.00 hodin, 

kulturní dům Dobříš.
K poslechu a tanci 
vám zahraje trio 

Františka Šťastného.

Mediální 
partner
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ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …

S pomalu ustupující zimou se budete moci na 
zámku Dobříš těšit na začátek nové turistické 
sezóny. Každým rokem se počet návštěvníků zá-
mecké expozice i francouzského parku zvyšuje, 
což nás velmi těší. Jako malé poděkování za vaši 
přízeň bychom vás rádi pozvali dne 7. 4. 2017 
na Den otevřených dveří pro seniory a obča-
ny města Dobříše. Zdarma si budete moci pro-
hlédnout zámeckou expozici, francouzský park 
nebo navštívit Správu zámku Dobříš. 
V Galerii JCM bude také k vidění pokračující 
výstava obrazů pana Zdeňka Pátka a Petra 
Velebila. Více informací o časovém harmono-
gramu prohlídek bude později upřesněno na 
našich webových stránkách.
V neděli 26. 3. 2017 se bude od 18.00 v Zrcadlo-
vém sále konat koncert Southampton Univer-

Nejbližší kulturní akce:

19. 1. – 30. 4. Výstava v Galerii JCM
Obrazy Zdeněk Pátek a Petr Velebil – krajinomal-
by z okolí Dobříše a Mníšku pod Brdy
26. 3. – Benefi ční koncert Southampton Uni-
versity Symphonic Wind Orchestra and Chamb-
er Orchestra – Velká Británie, Pán prstenů
7. 4. – Den otevřených dveří pro seniory a ob-
čany města Dobříše

Pozvání na březen 2017

Do 24. března je možno zhlédnout výstavu 
obrazů Žanety Láskové v Pastoračním centru 
sv. Tomáše. Výstava je spojena s veřejnou sbír-
kou určenou na projekt nadace ADRA, podpo-
rující vzdělávání dětí v Bangladéši. 

V úterý 7. března od 19.30 zveme na jarní 
seminář AMORIS LAETITIA /o lásce v rodi-
ně/ podle stejnojmenné exhortace papeže 
Františka. Seminář bude každé úterý od 7. 3. 
do 28.  3. (celkem 4 večery) vždy od 19.30 do 
21.00 v Pastoračním centru sv. Tomáše. První 
přednášku bude mít P. Karel Satoria, na další 
tři přednášky jsou pozváni hosté. Na seminář 
není nutné se předem přihlašovat, vstupné 
dobrovolné. 

Výhledově:
V neděli 2. dubna od 10.30 zveme na vernisáž 
výstavy S vírou v srdci/malířka a prozaička 
Eva Ova. Výstava obrazů nejenom s biblickou 
tematikou, avšak jistě pokaždé jako vyznání 
i výzva k hledání cest s "Vírou, Láskou a Nadějí". 
Výstava se koná v Pastoračním centru sv. Tomá-
še a potrvá do 28. 4. 2017. 

Ludmila Musilová
Pastorační centrum sv. Tomáše, 

ŘKF Dobříš

Římskokatolická farnost Dobříš, 
Pastorační centrum sv. Tomáše
Na Nábřeží 1650, Dobříš 
tel.: 602 308 881 
e-mail: pcstomas@volny.cz
www.farnostdobris.cz

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

sity Symphonic Wind Orchestra and Cham-
ber Orchestra z Velké Británie. Na programu 
bude Symfonie č. 1 Pán prstenů J. D. Meije 
a také skladby A. Malcolma, J. Brahmse, F. Men-
delssohna-Bartholdyho. Jedná se o benefi ční 
koncert na obnovu varhan v kostele Nejsvětější 
Trojice v Dobříši. Vstupné na koncert je dobro-
volné.

Syna Přemysla Otaka-
ra I., Vratislava, čekala 
skvělá kariéra. Jako pr-
vorozený syn se mohl 
stát následníkem čes-
kého trůnu. Po kompli-
kovaném vztahu otce 
s jeho matkou Adlétou 
Míšeňskou však zůstal, 
po rozluce manželů, jen 
téměř neznámou histo-

rickou postavou. Dost na to, aby tato skutečnost 
podnítila fantazii spisovatele. Nález neznámého 
díla zběhlého mnicha Findelkinda osvětluje ne-
jen záhadu kolem Vratislava a důvod nevraživé-
ho vztahu ke svému otci, přibližuje i život autora 
tohoto spisku. 
E-knihu možno zakoupit na různých portálech. 

 Život Violy Těšínské, čes-
ké královny, je plný zá-
had. Záhadou je i vražda 
jejího manžela, posled-
ního panovníka z rodu 
Přemyslovců, Václava III. 
Dost na to, aby tato sku-
tečnost podnítila fan-
tazii spisovatele. Viola, 
tušící blízkou smrt, zve 
k  sobě opata cisterciác-

kého řádu Petra Žitavského, aby mu osvětlila svůj 
těžký život a současně mu sdělila své poznatky 
o vraždě Václava. Petr, na přání bývalé královny, 
se rozhodne až těsně před smrtí její vypravování 
sepsat, avšak sám nechá na osudu, zda se o něm 
dozví budoucí pokolení. 
E-knihu možno zakoupit na různých portálech.

Dobříšský autor Radim Weber vydal dvě e-knihy

Jak probíhají přípravy na novou sezónu 
v Aerobik studiu Orel Dobříš?

Závodnice z Aerobik studia Orel Dobříš mají v tělocvičně v posledních dnech napilno. V současnosti 
jednotlivé týmy dokončují své choreografi e a společně s trenérkami se připravují na zahájení nové 
závodní sezóny, která začíná již v březnu. V rámci příprav na sezónu týmy nejenže pravidelně trénují 
několikrát v týdnu, ale mimo to se také setkávají na víkendových soustředěních. Některé závodnice 
se pak vydávají i na soutěže nazvané Master Class, kde děvčata cvičí podle lektora, a pilují tak tech-
niku cvičení. 
Velký úspěch si přivezla děvčata hned ze svého prvního Master Classu v Milíně, který se konal 
v sobotu 11. 2. 2017, kde v konkurenci 50 závodnic obsadila naše děvčata první tři místa:
1. místo – Alena Vyskočilová
2. místo – Nikola Houfková
3. místo – Anežka Tenglerová
V letošním roce reprezentuje město Dobříš na závodech po celé České republice celkem 7 závod-
ních týmů, které soutěží v kategoriích fi tness aerobiku, step aerobiku, zumby a team show. Poté 
budou závodnice jezdit každý víkend na závody po celé České republice. 
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Lyžování na Archmance
O Archmance napsal již Josef Tichý – člen lyžařského oddílu v Dobříši velmi pěkný článek. Popisuje 
v něm, jak dospělí členové oddílu tuto louku vhodnou na lyžování udržovali – udělali most přes 
potok, osvětlení, lyžařský vlek a i nájezdní můstek, aby lyžař dostal hned v rozjezdu větší rychlost.
Každou zimu, když napadl sníh, byly od křižovatky od Brodců stopy lyžařů, šikmo přes pole pod 
sanatorium. Scházely se zde hlavně děti, se kterými jsem nacvičovala základy lyžování. Obětaví muži 
z oddílu se starali o pěkný stav svahu a stavěli branky, abychom mohli s dětmi nacvičit správné pro-
jetí branek. Na Archmance bylo vždy veselo.

Děti lyžování bavilo a na závěr zimy jsme pro 
ně každoročně pořádali závody „Přebor města 
Dobříše“. Při slavnostním nástupu dostali všichni 
upomínkový list a tři nejlepší z kategorie dívky 
i chlapci dostali diplom. Měli z těchto závodů 
a hlavně diplomů velkou radost.
Dnes je Archmanka opuštěná a lyžovat se sem 
již nechodí. Lidé mají auta, mohou jet snadno do 
Krkonoš i na Šumavu, ale také i do Rakouska jsou 
nyní otevřené hranice a podmínky na lyžování 
jsou zde výborné. A naši nejlepší mladí lyžaři byli 
úspěšní i v okresním i krajském přeboru.

Jana Pinková
Závody na Archmance 1981 – Rozhodčí v cíli: J. Pinková vlevo, L. Lindová vpravo

9. ročník Dobříšského gymnastického čtyřboje
Poslední lednový víkend patřil Dobříšskému gymnastickému čtyřboji!
Na 9. ročník si přijelo zazávodit a poprat se o příčky nejvyšší celkem 117 cvičenců. Přijely oddíly ze 
Středočeského kraje, Prahy, Bělé, Tlučné, Dobřichovic, Radotína, Říčan.
Závod byl dlouhý, ale díky skvělému týmu trenérů, rozhodčích, cvičenců i jejich rodičů jsme to 
zvládli opět na jedničku. Našim svěřencům se závod převážně vydařil. Někteří závodili poprvé a sbí-
rali cenné zkušenosti, jiné zradila kladina nebo hrazda, a těm nejlepším zacinkal na krku kov. Dívky 
ze závodních družstev poprvé ukázaly a měly možnost si vyzkoušet své nové sestavy na prostných, 
nutno říci, že ani jedna svou sestavu nespletla a povedlo se jim je zacvičit velice dobře. Ještě jednou 
děkujeme všem, kteří se zapojili do organizace a přípravy tohoto závodu.
Výsledky z Dobříšského čtyřboje jsou níže a fotogalerie na rajčeti. http://gym-dobris.rajce.idnes.cz/
Dobrissky_ctyrboj_29.1.2017/

Nejmladší děti 2011–2012 (17):
6. Sochorová Helena
9. Beranová Kateřina
14. Květoňová Anežka
15. Hampejs Jáchym
17. Vaňugová Eliška
Nejmladší žákyně 2010 (6):
6. Baudisová Markéta
Mladší žáci I. 2008–2010 (6):
4. Charvát František
5. Netcher Jan
Mladší žáci II. 2006–2007 (4):
3. Hošek Ondřej
4. Bojko Filip

Mladší žákyně I. 2008 (16):
1. Plasová Karolína
4. Hošková Hana
5. Sedláková Lucie
15. Mandová Sabina
Mladší žákyně I. 2009 (11):
1. Kořínková Jitka
2. Hrdličková Barbora
5. Pivokonská Lucie
6. Grmelová Karolína
8. Rosenbaumová Viktorie
Mladší žákyně II. 2007 (18):
11. Kvasnička Natalie
12. Štefanová Barbora

14. Faktorová Denisa
15. Vetchá Kateřina
17. Vlašaná Karolína
18. Leitnerová Eliška
Mladší žákyně II. 2006 (13):
2. Jagerová Natálie
10. Procházková Julie
Starší žákyně III. (9):
2. Dlouhá Nikola
Dorostenky, ženy 2000 
a starší (9):
5. Marečková Aneta
9. Sládečková Julie

V sobotu 4. 2. 2017 jsme si zajeli zazávodit do nedalekých Dobřichovic, kde v loňském roce vyrostla 
specializovaná tělocvična pro sportovní gymnastiku.
Tentokrát se jednalo o závod v teamgymu nazvaný Jojo Cup. Museli jsme bohužel nahrazovat něko-
lik dětí kvůli nemoci, ale přes všechny problémy se děvčatům série povedly a při samotném závodě 

zacvičily své maximum.
Výsledkem bylo umístění na krásném 
4. místě v kategorii 0 (ročník naroze-
ní 2009 a mladší), celkový počet závo-
dících družstev v této kategorii byl 11. 
V kategorii I. (ročník 2006 a mladší) se 
holky umístily na 5. místě z celkového 
počtu 12 družstev.
Gratulujeme všem za předvedené 
výkony a budeme se těšit na dalších 
závodech.

Jitka Holcová, 
Gymnastika Dobříš

Jojo Cup Teamgym 4. 2. 2017

Florbalový oddíl dětí 
a mládeže Sokola 
Dobříš, 1. pololetí 2017

Florbalovou sezonu jsme zahájili 11. září akcí 
„Dobříš v pohybu“, která se konala pod pat-
ronací města Dobříše. O týden později jsme 
ve spolupráci s Orlem Dobříš zorganizovali 
„Turnajový den pro varhany“, kde vystupovala 
děvčata s nácviky aerobiku a naši kluci s fl or-
balovými vložkami. V rámci tohoto dne se na 
dobříšské varhany vybralo 5 008 Kč.

V září také začala soutěžní utkání České fl orba-
lové unie. Začneme nejstaršími juniory, kteří 
nastoupili do soutěže s velkým očekáváním, 
které se zcela nenaplnilo, a nyní musí v zápa-
sech zaskakovat i dorostenci. Výsledkově to 
také nevypadá zcela růžově. Po 14 zápasech 
drží 12. místo s 1 výhrou. Doufáme však, že 
hráči všechny získané zkušenosti zúročí v dal-
ších zápasech.
Dorostenci se svými výkyvy mají po 12 kolech 
v držení 5. místo s 5 výhrami, 1 remízou a 6 pro-
hrami.
Starší žáci, jejichž tým tvoří většinou hráči, kte-
ří jsou ve vyšší kategorii prvním rokem, sbírají 
zkušenosti. Po slibném začátku narazili na vy-
rovnané soupeře a postupně se otrkávají.
Kategorie elévové (9–10 let) nám dělá největ-
ší radost. Do soutěže jsme vstupovali s cílem, 
aby tým herně vyspěl a kluci ztratili zbyteč-
ný ostych a respekt k soupeřům. Z 25 zápasů 
prohráli pouze jediný, a to až ve 4. výkonnost-
ním koši, kam se probojovali z počátečního 
10. koše.
Dále se naše týmy účastní Regionální fl orbalo-
vé ligy Sokola. V prvním turnaji, který se konal 
19. 11. 2016 v Jincích, obsadili minižáci i mladší 
žáci 3. místo. Druhý otevřený turnaj jsme pořá-
dali ve sportovní hale Dobříš dne 21. 1. 2017, 
kterého se mimo obvyklých soupeřů z Jinec, 
Milína a Příbrami zúčastnili také sokolové z Po-
dolí a Šestajovic. Ani v takto zvýšené konkuren-
ci se naši kluci neztratili a v kategoriích minižá-
ci a mladší žáci obsadili 2. místa.
V sobotu 21. 1. 2017 se v Hořovicích konal pře-
bor Župy Jungmannovy v plavání, kterého se 
zúčastnilo několik zástupců z našeho oddílu. 
Z tohoto přeboru jsme přivezli 3 zlaté medaile.

Vlasta Doležalová
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PROGRAM ZÁPASŮ MFK 
DOBŘÍŠ – BŘEZEN

Muži A
4. 3. sobota 14.00 MFK Dobříš – Čimelice p.z.
11. 3. sobota 14.30 MFK Dobříš – Rokycany m.z.
18. 3. sobota 14.00 K. Vary – MFK Dobříš m.z.
25. 3. sobota 15.00 MFK Dobříš – Č. Krumlov m.z.
1. 4. sobota 15.00 Mar. Lázně – MFK Dobříš m.z.
Muži B
5. 3. neděle 14.00 MFK Dobříš – Sedlčany B p.z. 
12. 3. neděle 14.00 MFK Dobříš – Radlík p.z. 
18. 3. sobota 14.00 MFK Dobříš – D. Dušníky p.z. 
26. 3. neděle 15.00 MFK Dobříš – Milín m.z.
2. 4. neděle 16.30 Nová Ves – MFK Dobříš m.z. 
(možná změna termínu)
Dorost starší (mladší)
5. 3. neděle 10.00 MFK Dobříš – Zličín p.z.
26. 3. neděle 10.15 (12.30) MFK Dobříš – Sp. Pří-
bram m.z.
Žáci starší + mladší
Termíny zápasů nejsou do uzávěrky známy. 

Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsku 
na Komenského náměstí a stránky: www.mf-
kdobris.cz.
Přijďte povzbudit naše hráče!

V dobříšské hale se střetly staré gardy, prvenství 
slavil pořádající tým MFK Dobříš
V sobotu 11. února se uskutečnil 8. ročník halového turnaje fotbalistů nad 35 let s názvem Dobříšský 
pohár. Uspořádali je společně Stará garda MFK Dobříš a Okrašlovací spolek Dobříš pod patronací 
dobříšského starosty Mgr. Stanislava Vacka.
Turnaje se zúčastnilo šest mužstev a hrálo se systémem každý s každým na 1×15 minut. Před prvním 
zápasem turnaje přivítal hráče starosta města Stanislav Vacek, který zároveň všem popřál hodně 
sportovního štěstí v turnaji.
Nejvíc ho měli pořádající hráči MFK Dobříš, kteří dokráčeli až k prvenství. Obhájce loňského vítězství 
Dorost „99“ skončil ve vyrovnaném turnaji čtvrtý.
 

Pořadí turnaje: 
1. MFK Dobříš (16:3) 13 b.
2. Sokol Nečín (9:3) 12 b. 
3. Bakera Praha (8:3) 12 b. 
4. Dorost „99“ Dobříš (15:4) 10 b. 
5. SK Nový Knín (6:11) 8 b. 
6. Worlovna Dobříš (4:13) 4 b.
 
Individuální ocenění:
Nejlepší střelec: Tomáš Budínský (Dorost „99“ 
Dobříš)
Nejlepší brankář: Martin Kubín (Sokol Nečín)
Nejstarší hráč turnaje: Pavel Černý (SK Nový Knín)
Osobnost turnaje: Josef Vršecký (Sokol Nečín)
Smolař turnaje: Luděk Sedloň (SK Nový Knín)

Celkem vybráno za pokuty: 13 800 Kč
Počet přestupků: 43

Vybíráme z oznámení:
2. 1. 2017 Co oznámení, to pobíhající pes bez 
pána. Na Větrníku běhal rotvajler, u Slovanky 
2 jezevčíci a jeden kříženec a na Vlašce německý 
ovčák. Psi se vždy předali ihned majitelům, ne-
odváželi se do odchytového zařízení. Je nutné 
podotknout, že majitelé musí mít psy, zejména 
ve středu města, pod dozorem a na vodítku. 
Podrobně o volném pobíhání psů v OZV města 
č. 3/2016 o veřejném pořádku v čl. 7. 
10. 1. v 11 hod. Anonymní stížnost. Jednalo 
se o „černou stavbu“ v oblasti Na Kole. Kon-
krétně stavby garáže. MP prověřila tzv. „čer-
nou stavbu“ u Odboru výstavby a životního 
prostředí. Tam však bylo zjištěno, že stavba je 
řádně povolena. Veškerá povolení měl majitel 
v pořádku. 
10. 1. ve 20.30 hod. Došlo k fyzickému napa-
dení v oblasti Na Čihadlech. Byla zde napade-
na žena bývalým přítelem. Padlo údajně několik 
facek. K žádnému zranění však naštěstí nedošlo. 
Poškozená sdělila, že věc oznámí na PČR. 
11. 1. ve 23.35 hod. Na Větrníku ležel muž na 
chodníku. Na místě zjištěno, že se muž, r. 1966, 
nacházel v podnapilém stavu a stěžoval si na 
bolest nohou. Byla mu přivolána sanitka, která 
ho odvezla do příbramské nemocnice. 
11. 1. v 0.20 hod. Na základě oznámení občana 
strážníci uložili dvě výzvy v ulici Boženy Něm-
cové. Dotyčný si stěžoval, že v křižovatce stojí 
dvě vozidla a vznikla tím nebezpečná situace. 
Strážníci řeší přestupky blokovými pokutami.
12. 1. ve 14 hod. Za vše mohl pervitin. Muž 
se zákazem řízení a pod vlivem drog překročil 
rychlost ve městě o více než 20 km/hod. Na pa-
desátce mu bylo naměřeno 79 km/hod. Zfeto-
vaného řidiče strážníci předali PČR. 

14. 1. v 10 hod. Na Větrníku hrozil pád stromu 
na nedalekou chatu. V místech nad ulicí Jeřá-
bová se vyvrátil strom, který držel jen na drá-
tech el. napětí. Hrozilo poškození přilehlé chaty. 
Strážníci přivolali dobrovolné hasiče a ti si se 
stromem poradili. Chatu se podařilo zachránit. 
14. 1. v 19 hod. Poškození majetku města bylo 
zjištěno na veřejných WC. Pachatelé byli zadrže-
ni a ke všemu se na místě přiznali. K dopadení 
vandalů pomohly i městské kamery. Škodu za-
platí vandalové. 
15. 1. ve 23.55 hod. Rušení nočního klidu. 
V součinnosti s PČR strážníci řešili rušení noční-
ho klidu v ulici Březová. Jednalo se o nepřizpů-
sobivé občany. 
16. 1. v 19.20 hod. Zastávka BUS Na Ligruse. 
Bylo zde zjištěno, že někdo opět rozbil 2 ks skle-
něných výplní. Bohužel nebyl zjištěn viník. 
19. 1. Liška pobíhala po náměstí. U Penny 
Marketu na náměstí spatřili lidé toto chytré zví-
ře. Strážníci lišku zahnali. Utekla do anglického 
parku. O události byli informováni myslivci. Bylo 
sděleno, že vzteklina na Dobříši nehrozí. Zvíře 
mělo nejspíš hlad a do města chodí v nočních 
hodinách běžně. 
21. 1. ve 14 hod. Celostátně hledaný muž. 
V  součinnosti s PČR strážníci nalezli celostátně 
hledaného muže, v místní ubytovně Sluníčko, 
v  ulici Pražská. Hledaný muž, r. 1970, byl poté 
eskortován do výkonu trestu. 
24. 2. Nález injekční stříkačky po drogově zá-
vislé osobě. Tento měsíc strážníci nebezpečný 
odpad uklízeli častěji. 
28. 1. v 15.30 hod. Zjištěna provedená neo-
právněná těžba dřevní hmoty. V lesní lokalitě 
u vodní nádrže Chotobuš byl zjištěn mladík, jak 
zpracovává sekyrkou polom.
Hlídka MP využila oprávnění a vyzvala mladíka 
k  prokázání totožnosti. Mladík odpověděl, že 
žádný doklad totožnosti u sebe nemá a sdělil 

Psí útulek Dobříš najdete v areálu Městského 
fotbalového klubu – V Lipkách 1021, za zimním 
stadionem. Kontaktovat nás můžete na tel. č. 
724 077 264. 

Hledá se majitel!
Bojar – cca 4 roky 
Bojar se našel 9. 2. 2017 
uvázaný u stromu nedale-
ko sanatoria na Dobříši. Na 
krku měl hnědý obojek. 
Pejsek není tetovaný ani 
čipovaný. Evidentně se mu 
po majiteli stýská a pobyt 
v útulku snáší špatně.

K adopci 
Gucci – 1,5 roku, 31 kg 
Gucci je krásný, mladý vý-
marský ohař bez PP. Do 
útulku se dostal po rozvo-
du majitelů a poté, co již 
péči o něho nezvládali. Gu-
cci je aktivní, hravý a chytrý 
zástupce svého plemene, 
který by se hodil především 
k aktivním páníčkům.

K adopci 
Alík – cca 8 let, 9 kg 
Alík je kříženec malé ve-
likosti. K cizím lidem si 
musí vybudovat důvěru, 
poté je to ale velmi přítul-
ný pejsek. Ideální společ-
ník pro starší páníčky, do 
bytu. Vhodný i ke kočkám 
a ostatním psům. 

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE DOBŘÍŠ 
ZA MĚSÍC LEDEN 2017
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hlídce MP své osobní údaje: XXX, r. 1999, trv. by-
tem Dobříš. Na dotaz, zda dřevní hmotu v uve-
dené soutěsce těžil on, odpověděl, že ano, ještě 
spolu s dalšími kamarády, které strážníkovi uve-
dl. Telefonicky byl vyrozuměn správce lesní lo-
kality Chotobuš. Protože se jednalo o cca 10 m3 
dřevní hmoty a vzniklo podezření z tr. činu, byla 
na místo byla přivolána hlídka PČR, která si ce-
lou věc na místě převzala k dalšímu šetření. 
29. 1. Dopravní přestupky. Na Větrníku v ulici 
K Vodárně a v ulici Nad Papežem stále řeší stráž-

níci dopravní přestupky: zákazy stání, zákaz 
vjezdu všech vozidel, a nedovolené stání před 
vjezdy do garáží. 
30. 1. v 15 hod. Podnapilý muž pobíhal po 
silnici. Přímo ve středu silnice v ulici Pražská 
u Prachandy byl zjištěn místní opilec. Že by mu 
mohlo hrozit přejetí, vůbec neřešil. Strážníci 
muže odvedli na ubytovnu Sluníčko, kde muž 
pobývá. 

Zpracovala: strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš

Řidič se zákazem řízení motorových vozidel a pod vlivem drog 
překročil v Dobříši rychlost
Ve čtvrtek 12. 1. 2017, kdy strážníci 
měřili rychlost vozidel v ulici Pří-
bramská, byl strážníky zastaven řidič, 
r. 1989, z Příbrami, který na „pade-
sátce“ jel rychlostí 79 km/hod. Při 
projednávání přestupku si strážníci 
ihned všimli hyperaktivity u řidiče, 
kdy měli podezření z požití drog. 
Na místo proto přivolali policisty 
ČR. Test na alkohol provedla hlídka 
strážníků. Test na drogy provedla při-
volaná hlídka PČR. Výsledek dechové 
zkoušky byl negativní, test na drogy 
však detekoval amfetamin (pervitin). 

Městská policie Dobříš předala zfetovaného 
řidiče Policii České republiky v Dobříši. Jelikož 
muž nerespektoval stanovený zákaz a řídil vo-
zidlo, ač neměl, navíc pod vlivem drog, tímto 
se stal podezřelý z přečinu maření výkonu 
úředního rozhodnutí a podezřelý z přečinu 
ohrožení pod vlivem návykové látky. 
Další jízda byla řidiči zakázána a policisté ve 
věci zahájili úkony šetření ve věci. Navíc se ři-
dič odmítl podrobit krevní zkoušce. 
Řízení pod vlivem návykové látky – řidič moto-
rového vozidla nesmí požít alkohol nebo jinou 
návykovou látku během jízdy, ani řídit moto-
rové vozidlo v době, kdy by ještě mohl být pod 
jejich vlivem. V souvislosti s kontrolou dodr-
žení této povinnosti je řidič povinen podrobit 
se zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo 
jinou návykovou látkou. 
Alkohol a stimulační drogy (nejčastější je 
pervitin, případně kokain) člověka „zrychlují“ 
a zvyšují mu sebevědomí, řidič pak neuvěřitel-
ně riskuje a ztrácí zábrany. Opačný efekt mají 
opiáty, halucinogeny nebo marihuana (THC). 
Ty zase mění vnímání reality a času, dostavují 
se pocity euforie a vyskytují se halucinace, ři-
dič je po nich zpomalený a jeho reakce přichá-
zejí pozdě.

Zapsala: strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš
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Informace z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného 
dne 23. 1. 2017

Zastupitelstvo obce schválilo:
– rozpočtovou změnu č. 15/2016

– Kupní smlouvu mezi Obcí Stará Huť a panem 
Jiřím Burianem na prodej pozemků parc. č. 
835/25 o výměře 91 m2 v k.ú. Stará Huť za cenu 
80 Kč/m2.

V diskusi podal starosta obce tyto informace:
– o záměru rozšíření veřejného osvětlení do 
některých ulic a o plánu výměny svítidel stá-
vajícího veřejného osvětlení v lokalitě nad 
kolejemi; na akce bude vyhlášeno poptávkové 
řízení;

– o plánované výměně el. vedení včetně výmě-
ny sloupů společností ČEZ v lokalitě bývalých 
vojenských bytovek; provádějící fi rma Energon 

byla poptána na provedení výměny vedení pro 
veřejné osvětlení v této lokalitě; 

– o tom, že se zúčastní nejbližšího jednání rady 
Města Dobříše, kde chce projednat problema-
tiku provozu hracích automatů na území obce 
Stará Huť. Zastupitelé se vyjádřili souhlasně 
k zákazu provozování VHP v obci Stará Huť. 
Dalším bodem pro jednání by měl být záměr 
společného vybudování chodníku do Dobříše 
kolem hřbitova;

– starosta spolu s pěti dalšími zastupiteli pro-
vedl prohlídku kulturního domu ve Staré Huti 
za účelem zjištění stavu jak nemovitosti, tak 
nabízeného vybavení. Zastupitelé na základě 
této prohlídky a společné diskuse budou dále 
s majitelem jednat o ceně.

Učitel / učitelka pro 1. stupeň ZŠ

Od 1. 9. 2017 hledáme na plný úvazek učitele/učitelku pro 1. stupeň ZŠ – ZŠ Stará Huť, poža-
dujeme VŠ vzdělání pedagogického směru – učitelství pro 1. stupeň ZŠ, magisterské studium. 
V případě zájmu  či pro získání bližších informací volejte na tel. č. 732 490 501 (v prac. dnech 
10–16 hod.) nebo pište na e-mail: hostakova.zssh@centrum.cz.

Knihovna Stará Huť srdečně 
zve na další výstavu
V prostorách knihovny je instalována výstava 
výtvarných prací dětí 1. ročníku základní školy.
Z některých jejich obrázků vznikly útlé kníž-
ky, aby měly děti památku na své první školní 
umělecké krůčky.
A kam s knížkami jinam, než do knihovny…

Vážení spoluobčané, jak jste již byli informováno 
prostřednictvím ankety, obec obdržela nabídku 
ke koupi Kulturního domu ve Staré Huti. V sou-
časné době probíhají jednání o ceně. To byl i dů-
vod, proč jsme nebyli schopni uvést konkrétní 
náklady spojené s koupí. Z Vašich reakcí jsme 
však velice potěšeni. Ze 400 rozdaných anketních 
lístků se nám vrátilo 153 odpovědí zpět (133 sou-
hlasných a 20 nesouhlasných). Děkujeme všem 
za zájem a vyjádření Vašeho názoru, který je pro 
nás velice důležitý. Uvědomujeme si, že případ-
nou koupí kulturního domu by se obec fi nančně 
zavázala na mnoho dalších let. Na druhou stranu 
má tato budova svůj potenciál a využití.
Velice mnoho Vašich kladných reakcí bylo ve 
smyslu zachování prostoru pro kulturu, urči-
té hrdosti na stavbu postavenou svépomocí, 
zachování vlivu na využití budovy. Negativní 
reakce ve většině případů poukazovala na eko-
nomickou stránku věci.
Zastupitelé si uvědomují náročnost rozhodo-
vání. Anketou jsme si také chtěli rozšířit své 
obzory o Váš úhel pohledu. 
Nicméně kultura v takovém rozměru není asi 
nikdy výdělečná a nemůžeme očekávat návrat-
nost nákladů na pořízení a rekonstrukci budo-
vy. Můžeme se snažit částečně získat fi nance 
z dotací. Otázkou je, co si pod pojmem „kultu-
ra“ kdo představí. Ale třeba amatérské divadlo 
rozhodně není kdovíjaká výdělečná činnost…
Podíváme-li se na problematiku i z jiné stránky, 
pak se nabízí jiná otázka k zamyšlení: je skuteč-

ně v naší obci takový zájem o kulturu, ať už ho-
voříme o amatérské divadlo, výstavy, knihovnu 
a další? Buďme upřímní. Podívejme se kolem 
sebe a vidíme stále stejné osoby navštěvující 
tyto akce, které účinkující připravují zpravidla 
ve svém volném čase bez nároku na cokoli. 
Troufáme si odhadnout, že většina z nich tvoří 
i účastníky ankety.
Ruku v ruce s případnou investicí do kulturní-
ho domu je i zjištění, jaké pořady a aktivity by 
byly atraktivní pro širokou veřejnost tak, aby 
byl kulturní dům skutečným přínosem pro své 
občany. Oceníme Vaše návrhy i v tomto směru. 
 
Ke kulturnímu domu nám pár informací k letoš-
nímu 55. výročí jeho otevření připravil pan Jiří 
Karel Klika:
V neděli 14. ledna 1962 v 9 hodin bylo zahájeno 
slavnostní otevření nového kulturního domu. 
Pásku, kterou drželi žáci zdejší ZŠ Anička Chlu-
mecká a Mirek Bžoch, přestřihl předseda MNV 
pan Jaroslav Cibulka a pan Josef Stiener. Dle 
záznamů v kronikách se jednalo ve své době 
o teprve druhý kulturní dům v okrese Příbram. 
První byl právě v okresním městě. Kulturní dům 
byl vybudován v rámci Akce „Z“, pro mladší roč-
níky v podstatě svépomocí. Nejvíce brigádnic-
kých hodin odpracovali pánové Alois Brejcha, 
Josef Sakař, dále paní Mirvaldová, Mrázková 
a Zikánová a desítky dalších občanů Staré Huti 
všech profesí. Pánové Štádler a Čudlý jsou pak 
autory nápisu na budově.

Kulturní dům ve Staré Huti

Odpady

Sběr nebezpečného odpadu v obci Stará Huť 
proběhne v roce 2017 následovně:

datum 22. 4. 2017 16. 9. 2017  
Obec Místo Příjezd Odjezd
Stará Huť u býv. obchodu 9.09 9.19
Stará Huť před OÚ 9.12 9.22
Stará Huť BUS na Nový Knín 9.24 9.34

datum 20. 5. 2017 21. 10. 2017 
Obec Místo Příjezd Odjezd
Stará Huť BUS na Nový Knín 13.05 13.15
Stará Huť před OÚ 13.17 13.27
Stará Huť u býv. obchodu 13.30 13.40

Bioodpad

Od 1. 3. 2017 bude opět přístupný prostor 
pro bioodpad pro občany obce:
Středa  16 – 19 hod.
Sobota 15 – 18 hod.
Prosíme o dodržování pořádku a ukládání 
bioodpadu na místa tom určená.

Zprávičky 
z mateřské 
školičky 

V měsíci únoru jsme si užili zimní radovánky. 
Děti na školní zahradě bobovaly, stavěly sně-
huláky a sněhová království. Byli jsme také na 
dlouhé zimní procházce cestou k altánu. Našli 
jsme stopy ve sněhu od veverky, zajíce, srnky, 
kočky i psa. Odnesli jsme do lesa zvířátkům 
jablíčka, mrkve a suché pečivo, pro ptáčky 
koule s krmením.
Byli jsme také na dvou výletech, v Bukové 
v Čechově stodole a v Praze v divadle Minaret. 
V Čechově stodole se děti dozvěděly vše o Ma-
sopustu a zabijačce. V dílničce si vybarvovaly 
masku. Divadelní představení v Praze, Myšá-
ci jsou rošťáci, bylo veselé s lidovými říkadly 
a písněmi.
21. února jsme měli ve škole masopustní ve-
selici, karneval s promenádou masek. Všechny 
masky byly velmi zdařilé. Těšíme se na vítání 
jara.

Kolektiv dětí a zaměstnanců MŠ 
Stará Huť
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Obec Stará Huť,  
Karla Čapka 430, 262 02 Stará 

Huť, tel.: 318 522 269,  
www.starahut.eu

Vzpomínka

Dne 30. 3. 2015 nás navždy opustila naše dra-
há a milovaná maminka, babička, prababička, 
tchyně paní Berta Balíčková. Stále nám moc 
chybí. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Jana a Fanda s rodinami

Významného životního jubilea 
se v měsíci březnu 2017 dožívá:
Pan Rudolf Tesárek.

Blahopřejeme.

Poděkování

Děkuji paní Lence Kubátové a paní Jindřišce 
Němcové za milou návštěvu, dárek a květiny, 
a dále paní Marii Volfové za Klub důchodců za 
blahopřání k mým narozeninám.

M. Kšandová 

Děkuji tímto celému představenstvu obce 
Stará Huť za milý dárek k mým narozeninám 
předaný mi Lenkou Kubátovou. Děkuji rovněž 
za milé pozdravy všem sousedům a známým.

Marie Zahajská

Děkuji obecnímu úřadu a SPOZu za blahopřá-
ní k mým narozeninám.

Josef Láska

Plesová sezona březen 2017

  4. března Živnostenský ples
18. března Maškarní bál
25. března Sportovní ples

Sport – kopaná

Přípravné zápasy 2017
neděle 5. 3. Stará Huť – Višňová ve 12 hod. 
(umělá tráva Dobříš)
Sobota 11. 3. Stará Huť – Daleké Dušníky

neděle 19. 3. Stará Huť – Nová Ves
První mistrovské utkání se hraje:
sobota 26. 3. Hříměždice – Stará Huť v 15 hod.

Když tě honěj různé chuti,
tak přijď fandit naší Huti!

Na historických fotografiích se vracíme k začátku výstavby kulturního domu na konci 50. let 20. století.

Zprávy ze základní 
školy
V měsíci únoru jsme se zapojili 
do celostátního projektu „Sně-

huláci pro Afriku”. Počasí nám přálo a tak 
jsme mohli postavit hned několik sněhuláků. 
Foto vítězného sněhuláka spolu s výtěžkem 
4  000  Kč putovalo pro africké děti. Spousty 
dětí nežádalo rodiče o finanční příspěvek, ale 
sáhly do své kasičky.
Od února začal pracovat kroužek anglického 
jazyka, o který je každoročně velký zájem. Le-
tos už má tři skupiny pod vedením Lenky Fel-
cmanové.
Přihlásili jsme se do výtvarné soutěže „Hurá 
do školy s Marií Terezií”. Její portréty, které žáci 
vytvořili, byly úchvatné a tak uvidíme, kdo se 
jak umístí.
8. března 2017 navštívíme KD v Dobříši, kde 
zhlédneme pohádku „Princezna Konvalinka”.
Ve spolupráci se ZŠ Nová Ves pod Pleší pět na-
šich žáků pojede do Anglie na týdenní inten-
zivní kurz anglického jazyka.
31. března 2017 se po třetí zapojíme do pro-
jektu „Noc s Andersenem”. Tentokrát se bude 
číst velice známý „Čtyřlístek”. Vybraní čtenáři si 
užijí pěkný večer plný překvapení a to hlavní 
–  přespí ve škole.

Klub důchodců ve Staré Huti 

uvažuje o uspořádání výstavy kreativních nápadů, ručních prací a ostatních rukodělných i strojo-
vých výrobků našich občanů. Je všeobecně známo, že mezi obyvateli naší obce je hodně šikov-
ných lidí, kteří pro potěšení své i svých blízkých vytvářejí krásné ozdobné i užitkové předměty, 
někdy i z neuvěřitelných materiálů. Prozatím jde o záměr. Bude záležet na chuti těchto „výrobců“, 
zda budou ochotni ukázat svoji šikovnost veřejnosti a pochlubit se svými výrobky. Pro tuto akci 
je zapotřebí připravit vhodné prostory podle množství přihlášených výrobků. Žádáme toho, koho 
tato výzva osloví a chtěl by se zúčastnit, aby se přihlásil na tyto telefonní čísla – 777 176 215 nebo 
728 455 878. Výstava, pokud se přihlásí dostatek uchazečů, by se uskutečnila v časovém horizontu 
září–říjen 2017. Děkujeme předem za Váš zájem potěšit veřejnost výsledky Vašich koníčků.
















