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MĚSTSKÁ POLICIE DOBŘÍŠ 
mobil: 602 370 677

Pozvánka na 
veřejné zasedání 
Zastupitelstva města 
Dobříše
které se uskuteční ve čtvrtek 28. 4. 
2015 od 17.00 hod. v kulturním 
domě.
Z programu: běžné agendy • majet-
kové věci • různé • diskuze a dal.
Program jednání bude v termínu 
zveřejněn na úřední desce města 
 Dobříše a na www.mestodobris.cz. 
On-line přenos jednání na webu 
města.

12. 4. – 1. 5. 2016 výstava výtvarných prací 
dětí z 2., 4., a 5. mateřské školy v Dobříši

KD Dobříš, Mírové náměstí 68, otevřeno: po–čt 8.30–16.00, pá–so zavřeno, 
neděle 14.00–16.00 vstup zdarma. Vernisáž výstavy se koná v pondělí 11. dubna 2016 v 17 hodin.

Nový vizuální styl města Dobříše

Od 1. 4. 2016 začne město Dobříš používat nové logo.  Stáva-
jící styl s „lístečky“ se již používat nebude. 
Současně se během dubna změní i podoba městských webo-
vých stránek, které budou korespondovat s novým vizuálním 
stylem. 
Základními barvami budou  barvy zelená a hnědá. Typem pís-
ma bude  Candara.  Další doplňkové fonty jsou popsány v ma-
nuálu k novému logu. 
Nové logo se bude používat ve spojení s heraldickým znakem 
města, na kterém je vyobrazen sv. Tomáš.   

Nová sezóna 
Dobříšských 
regionálních trhů 
začíná 9. dubna 2016 

Začalo jaro a s ním začíná i nová 
sezóna Dobříšských regionál-
ních trhů pro rok 2016. Přijďte si 
nakoupit čerstvé regionální po-
traviny a výrobky, poslechnout 
příjemnou hudbu v podání míst-
ních hudebníků a užít si skvělou 
atmosféru, která na každém trhu 
panuje.
Termíny trhů zůstávají stejné, 
vždy každou druhou sobotu 
v měsíci ( 9. 4., 14. 5., 11. 6., 9. 7., 
13. 8., 10. 9., 8. 10., a adventní trh 
4. 12.).
První Dobříšský regionální trh 
se bude již tradičně konat na 
Komenského náměstí v sobotu 
8. dubna 2016 od 8.00 hodin.
Těší se na vás Eliška Březinová 
a Nikol Sevaldová, 
telefon: 318 523 422, 
e-mail: trhy@mestodobris.cz

Obnova vodovodu 
v ul. Rukavičkářská

29. 3. 2016 zahájila fi rma VHS 
Dobříš s. r. o. práce na obnově 
vodovodu v části ulice Rukavič-
kářská. Provoz na komunikaci 
bude omezen a řízen světelnou 
signalizací. Toto opatření před-
chází následujícím stavebním 
úpravám části komunikace v ul. 
Rukavičkářská, které budou za-
hájeny v letních měsících. V této 
ulici se počítá nejen s výměnou 
kostek za asfalt, ale i s úpravou 
chodníku.

    Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí  duben | 2016 

Malujeme pro radost
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Dobříšský „týden Země“ 2016 
22. duben je zapsán v povědomí lidí jako Den Země a celosvětově věnován oslavě naší pla-
nety a ochraně životního prostředí. Slaví se jako den vzniku moderního environmentálního 
hnutí.  Společnou účastí na akcích, konaných k oslavě tohoto významného dne, se také hlá-
síme k tomu, že nám není lhostejný stav naší planety, našeho státu, našeho města i okolí 
našeho domova. I když na velké změny jednotlivec nestačí, může se na jejich prosazování 
a vlastní realizaci podílet. 
Město Dobříš se již osmým rokem hlásí k této kampani a ve spolupráci s dobříšskými nezis-
kovými organizacemi a školami organizuje akce propagující smysl Dne Země. V termínu od 
18. (pondělí) do 24. (neděle) dubna zaštituje úklid veřejných prostranství i okolí města. Za-
jišťuje organizaci, potřebný materiál pro sběr odpadu i jeho svoz. Pokud máte zájem se k akci 
přidat i vy, jste vítáni! V tomto případě kontaktujte odbor výstavby a životního prostředí MěÚ 
Dobříš osobně, telefonicky (tel.: 318 533 380), či e-mailem (harmanova@mestodobris.cz). Rádi 
vám podáme doplňující informace. Těšíme se na spolupráci.
Při úklidu, pro odlehčení pracovního nasazení organizujeme opět soutěž o největší (nej-
lepší) kuriozitu, která se při této činnosti nalezne. Tři kolektivy objevitelů nejzajímavějšího 
předmětu získají sladkou odměnu. Soutěž je nutné brát jako kolektivní hru pro zábavu při 
pomoci přírodě. Přihlásit se lze zasláním fotografie nalezeného předmětu nejlépe na e-mai-
lovou adresu výše. Vyhodnocení zaslaných materiálů a vyhlášení výherců bude provedeno 
v týdnu po ukončení akce.
V tomto „týdnu Země“ se bude ve městě konat několik zajímavých společenských a kultur-
ních, ekologicky zaměřených akcí, které se váží k tomuto významnému dni. Informace o nich 
si jistě přečtete na okolních stránkách těchto listů.
Město Dobříš děkuje za pomoc s úklidem veřejných prostranství a okolí města i za jakoukoliv 
jinou iniciativu zachraňující alespoň kousek našeho životního prostředí. Na všechny akce 
města, konané k oslavě Dne Země, jste srdečně zváni. 

Ing. Alena Harmanová, 
vedoucí odboru výstavby 

a životního prostředí

Zveme všechny malé i velké návštěvníky, kteří 
se chtějí dozvědět něco zajímavého o Dobříši 
a energii v mnoha jejích podobách, na akci:

OSLAVA DNE ZEMĚ  
– tentokrát s tématem ENERGIE

22. dubna 2016 od 10 do 16 hod.  
na hřišti v ul. B. Němcové, Dobříš

 děti dětem, hry o různých formách ener-
gie, výtvarná dílna (Gymnázium K. Čapka 
Dobříš)

 energii rozproudí krátké proběhnutí s ori-
enťákem (OK Dobříš) 

 poznávání tajů elektrické energie, ukázky 
vzniku elektřiny, vyprávění o elektrické 
energii (Energon Dobříš) 

 dřevo – skrytá energie, jak dostat ze dřeva 
energii (Colloredo-Mannsfeld, spol. s r. o.) 

 vodní hrátky pro nejmenší, trénování 
postřehu, ochutnávka dobříšské vody, 
vyhlášení vítězů výtvarné soutěže „Voda 
a energie“ (Vodohospodářská společnost 
Dobříš). 

 sluníčko a matematika v energii (Hnutí 
Brontosaurus) 

 zveme také na aktivní centrum Raketa 
NASA, nafukovací horolezeckou stěnu 
a další zajímavosti.

Akci pořádá město Dobříš ve spolupráci 
s  Gymnáziem K. Čapka Dobříš, Vodohospo-
dářskou společností Dobříš, s. r. o., Colloredo-
-Mannsfeld, spol. s r. o., společností Energon 
Dobříš, OK Dobříš – oddíl sportů v přírodě, 
Hnutím Brontosaurus a dalšími organizacemi.

Půjčovna městských kol již od dubna v provozu  
– Infocentrum města Dobříše
Město Dobříš zahajuje provoz půjčovny městských kol od počátku měsíce dubna 2016. Na-
vštivte infocentrum města Dobříše – Kopáčkův dům č.p. 103 a zapůjčte si kvalitní kola s pří-
slušenstvím. K dispozici je celkem 10 městských kol, z toho 3 dámská kola, 3 pánská kola 
a 4 dětská kola typu MTB. Tato kola vám nabízíme za příznivé ceny.

Ceník půjčovny:
Pánské, dámské kolo – 100 Kč / den
Dětské kolo – 50 Kč / den
Pro rodiny s dětmi sleva ve výši 20 %. 
Pro seniory nad 65 let sleva 10 %.

Provozní doba:
Duben a říjen
Pondělí–pátek 8–17
Květen–září
Pondělí–pátek 8–17
Sobota 9–12 13– 16 
Neděle 10–12 13–16

Půjčovna městských kol a městská kola byla pořízena za 
přispění prostředků státního rozpočtu České republiky 
z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

DOBŘÍŠ 1945
Město Dobříš a Klub vojenské historie Příbram si vás dovolují pozvat na vojensko-
historickou akci „DOBŘÍŠ 1945“, pořádanou k 71. výročí konce 2. světové války. 
Tato akce se uskuteční dne 8. května 2016 od 16 hod. na Mírovém náměstí v Dobříši.
Od 10 hodin, před kulturním domem, bude pro vás připravena statická ukázka do-
bové vojenské techniky a můžete také navštívit modelářskou výstavu „Dobříšská 
želva“ v KD Dobříš. Samotná dynamická bojová ukázka proběhne na náměstí 
od 16 hodin.

Za Klub vojenské historie Příbram Blanka Dragounová
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Pozvánka na Dobříšské májové slavnosti 2016

Vážení spoluobčané, chceme vás srdečně pozvat na naše tradiční Dobříšské májové slavnos-
ti. Sejdeme se, jako obvykle, předposlední květnovou sobotu  21. 5. 2016. Letos se uskuteční 
již patnáctý ročník „májovek“, a to je jistě další důvod ke společné oslavě. Svou účast přislíbil 
i vzácný host – Ing. Miloš Petera – hejtman Středočeského kraje, který by se měl, spolu se 
starostou města Mgr. Stanislavem Vackem, ujmout slavnostního zahájení slavností.  
Opět jsme se snažili připravit bohatý a stylově pestrý program pro všechny generace. 
Kromě tradičních účastníků slavností – dobříšských organizací, škol, hudebních skupin 
a sportovních oddílů se na hlavním pódiu opět představí řada špičkových umělců. V první 
řadě to bude úžasný zpěvák a muzikant pan Václav Neckář, který v letošním roce slaví 50 let 
od vydání své první LP desky a se skupinou Bacily vám nabídne průřez své tvorby. Zazní le-
gendární hity a nesmrtelné balady jako Václavák, Stín katedrál, Suzanne, Tvým dlouhým vla-
sům, Kdo vchází do tvých snů, ale i megahit Půlnoční, s kterým spojil svůj úspěšný comeback 
na pódia. Mladším ročníkům zahraje Portless. Kapela, známější pod svým původním názvem 
Support Lesbiens, patří zcela jistě na špičku české pop-music a v čele se svým zpěvákem 
Kryštofem Michalem vám představí nejen svůj nový repertoár, ale i nejznámější pecky ze 
své starší tvorby. 
Bohatá nabídka nejrůznějších aktivit je připravena pro rodiny s dětmi. Celodenní program 
nabídne na dětském hřišti u kina jihočeské Divadlo Studna, které vás pozve na loutkovou 
pohádku, do divadelního ateliéru, do světa originálních her či na chůdařské představení ve 
stylu nového cirkusu. Jedinečnou hernu s výjimečnými atrakcemi otevře na Komenského 
náměstí spol. Eko Kom. Aktivita Barevný den, která spojuje příjemné s užitečným, má za cíl 
zábavně naučnou formou představit problematiku třídění a recyklace odpadů. 
Vítanou součástí slavností je i řada dalších zajímavých doprovodných akcí, které si zaslouží 
vaší pozornost. Chtěli bychom vás upozornit alespoň na ty nejnavštěvovanější. Na týdenní 
Divadelní festival ochotnických souborů v kulturním domě a na hasičskou soutěž, která se 
koná v neděli na Větrníku. Více informací o programu slavností včetně informací o uzavír-
kách komunikací naleznete v příštích DL a na webových a FB stránkách města Dobříš, kul-
turního a informačního střediska.
Těšíme se na vás

Za pořadatele slavností J. Kastnerová, KS Dobříš

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, vyjděte 
směle zpoza kamen – a hurá do knihovny; 
i v dubnu tu toho chystáme dost:

KRUHOVÉ TANCE nejen PRO SENIORY – 
od 14. 4.
Pokračovací taneční! Vždy ve čtvrtek od 
14.15 – další lekce 21. a 28. dubna, poté 
5.  a  19. května. Dalších 5 hodinových lekcí 
pod vedením Evy Fenclové, celková cena 
300  Kč. Není třeba žádná taneční ani jiná 
příprava, ba ani talent. Kruhově tančit může 
klidně i poleno... 
Pouze pro přihlášené předem!

TÝDEN S ROMSKOU KULTUROU – 4.–10. 4.
Tematická výstava knih a kvíz o knižní ceny 
v obou odděleních knihovny po celý týden.
LAPONSKEM NA  LYŽÍCH I PĚŠKY – úterý 
5. 4. od 19.00
Beseda cestovatelky Pavly Bičíkové s promí-
táním fotografií i videí z poslední evropské 
divočiny s nádhernými horami, ledovci, dra-
vými řekami a jezery. Vstupné dobrovolné.
PLETENÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY – středa 6. 4. 
od 17.00
Lektorka Alena Marešová vás za pouhé dvě 
hodiny naučí plést. Cena 70 Kč, děti do 15 let 
polovic. Materiál v ceně. Pouze pro předem 
přihlášené!

POHÁDKOVÁ BABIČKA A HANA DOSKO-
ČILOVÁ – čtvrtek 21. 4. od 17.00
Osmdesáté narozeniny, pětačtyřicet let 
psaní: desítky knížek pro děti, dlouholetá 
spolupráce se Zdeňkem Millerem (autorka 
14  krtečkovských příběhů). Program pro 
předškolní i raně školní děti, vstup volný.
KAFE A CIGÁRKO – středa 27. 4. od 18.00 
v KD Dobříš
Scénické čtení z knihy Marie Doležalové, 
vítězky soutěže StarDance 2015, v podání 
profíků pod režijním vedením Lukáše Hejlí-
ka. Představení vám nabízíme ve spolupráci 
s Kulturním domem Dobříš. Vstupné 100 Kč, 
předprodej od 13. 4. pouze v Trafice U Da-
vida.
ČESKÁ DIPLOMACIE – čtvrtek 28. 4. od 
17.00
Ing. Jan Maruška přednáší pro Malou Dob-
říšskou univerzitu o svých letitých zkušenos-
tech diplomata. Vstupné 60 Kč; káva či čaj 
v ceně.
POHÁDKOVÝ SVĚT BEATRIX POTTEROVÉ 
– uzávěrka soutěže 29. 4.
Literárně – výtvarná soutěž pro děti i dospě-
lé s hlavními cenami dvakrát 3 000 korun 
končí! Nepromarněte svou příležitost a svá 
díla odevzdejte včas!
JÁ, ELIŠKA POMOŘANSKÁ, KRÁLOVNA 
ČESKÁ  A  CÍSAŘOVNA ŘÍMSKÁ  – středa 
4. 5. od 18.00

Královna, kterou 
stoprocentně zná-
te – přinejmenším 
díky filmu Noc na 
Karštejně (někdo 
snad i díky původ-
ní předloze, knize 
Jaroslava Vrchlic-
kého). V  předsta-
vení Stanislavy 
Hoškové se o ní  
dozvíte mnohem 
více! Vstupné 50 Kč.

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA V DENNÍM 
ŽIVOTĚ – čtvrtek 5. 5. od 18.00
Přednáška léčitelky a lektorky Jany Jarošové 
v knihovně již podruhé – tentokrát o nejstar-
ším známém léčebném systému světa a  jeho 
praktickém využití. Doporučené vstupné 
30 Kč.
10 INSPIRACÍ KARLA IV. – od 2. do 15. 5.
Velké bannery, které vám přiblíží osobnost 
našeho nejoblíbenějšího krále. Putovní vý-
stavu vám můžeme nabídnout díky spolu-
práci s firmou BIOS s. r. o. Děkujeme!
KAREL IV. – ŽIVOT OTCE VLASTI – od 2. do 
31. 5.
Ve spolupráci s 2. ZŠ Dobříš vám současně 
otvíráme ještě druhou, doplňující výstavu, 
vypracovanou Národním pedagogickým 
muzeem a knihovnou J. A. Komenského.
Milí čtenáři, na závěr připomínáme, že 
během státních svátků, tedy v neděli 
1.  a  8.  května má knihovna zavřeno, jindy 
se na vás ale těšíme 6 dní v týdnu (kromě 
čtvrtka)!

Knihovna v dubnu: Laponsko, pletení, 
divadlo, čínská medicína i Karel IV.
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  1. 4. Adrian T. Bell s kapelou – The Diff erent 
World – koncert

Rodilý Brit Adrian T. Bell, zpěvák s charakteris-
tickým a výjimečným basbarytonem, frontman 
oblíbených The Prostitutes, na sebe vloni 
upozornil také získáním ceny hudební kritiky 
Apollo za jeho sólové album „The Diff erent 
World“ (2014). 
Na oceněné sólovce vzdává Adrian hold klasic-
kému písničkářství a v porovnání s domovskými 
The Prostitutes se noří do nepatrně klidnějších 
vod. Album „The Diff erent World“ je ale nesmír-
ně barevné, na desce jsou silné, byť ne nová-
torské písničky s jasným záměrem, strukturou 
i podáním. 
„Název alba Diff erent World odkazuje k relativ-
ně nedávným dobám, kdy bylo běžné, že vám 
otec dal jednu za ucho a matka vás poslala ven 
si hrát, než uvaří večeři. A kdy se písničky skláda-
ly srdcem a s plným nasazením, spíš než v rámci 
marketingové strategie,“ řekl Adrian sám o této 
desce. Doporučujeme a zveme, přijďte na jeho 
dobříšský koncert. 
Společenský sál KD Dobříš, pátek 1. dubna 
od 20.30 hod. Předprodej 170 Kč; na místě 
200 Kč; Předprodej vstupenek od 15. 3. v Tra-
fi ce U Davida, Dobříš. Rezervace vstupenek 
pro  zájemce, kteří nejsou z Dobříše,  na tel.: 
318 521 302.

  11. 4. Malujeme pro radost – výstava vý-
tvarných prací dětí z 2., 4. a 5.  mateřské 
školy Dobříš

Otevřeno po–čt 8.30–16 hod., pátek a sobota 
zavřeno, ne 14–16 hod.

  22. 4. Rozhlasoví symfonikové a folková ka-
pela Nezmaři 

Zveme vás na koncert, jehož hostem bude zná-
má jihočeská folková kapela Nezmaři a již tra-
diční účastník jarních koncertů na zámku Dobříš 
– komorní sdružení rozhlasových symfomiků. 
V první části koncertu Nezmaři představí  průřez 
své 30leté tvorby a symfonikové vás pozvou 

k  poslechu známých fi lmových melodií. Spo-
lečně pak v druhé části zahrají repertoár kapely 
i světovou folkovou klasiku. Věříme, že se vám 
nevšední spojení symfonické a folkové hudby 
bude líbit. Nezmaři hrají ve svém obvyklém slo-
žení: Pavel Jim Drengubák, Šárka Benetková, Pa-
vel Zajíc a Tonda Hlaváč. Koncertem provází Pa-
vel Grengubák. Režie koncertu – Ludvík Sklenář.
Zrcadlový sál, zámek Dobříš, pátek 22. dub-
na od 19.30 hod. Předprodej vstupenek 
(250  Kč  /  200 Kč) v  Informačním středisku 
Dobříš.

  23. 4. Kuklík Tyjátr – Tři mušketýři
Po asi 6526 dnech REPREMIÉRA divadelního kous-
ku v pozměněné sestavě, upraveným textem (pů-
vodní se celý nedochoval) a novými kulisami.
Oblíbená divadelní partička vás srdečně zve na 
oprášenou premiéru své úspěšné hry na motivy 
klasické předlohy Tři mušketýři... A že nebude 
o veselé scénky a vtipné repliky nouze, to nemu-
síme vůbec zdůrazňovat, vždyť hrají „Kuklíkáři“.
Společenský sál KD Dobříš, sobota 23. dubna 
od 19.52 hod. Dobrovolné odchodné.

  24. 4. Taneční čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. 
Hrají a zpívají Patronky, Tři v  tom a dal... Na 
všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlovací-
ho spolku Dobříš. 
Společenský sál KD, neděle 24. dubna od 
17 hodin, vstupné dobrovolné.

  27. 4. Kafe a cigárko (Marie Doležalová) – 
Historky z hereckého podsvětí – LiStOVáNí

Marie Doležalová (Divadlo na Fidlovačce/ 
Comeback / Stardance) si začala psát blog, jen 
tak pro radost a pro své kolegy z divadla, aby je 
pobavila. Ale záhy Kafe a cigárko začalo bavit 
lidi mnohem víc, než by se Marie nadála. Také 

KULTURA DUBEN
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za něj získala cenu Magnesia Litera. Ty nejlepší 
glosy s podtitulem Historky z hereckého pod-
světí vyšly formou knihy. A pro LiStOVáNí (cyk-
lus scénického čtení) je to rozhodně výzva, která 
slibuje netradiční zábavný večer. A víte, co je na 
psaní Marušky ze všeho nejlepší? Že si dovede 
udělat legraci hlavně sama ze sebe.
Účinkují: Barbora Jánová a Gustav Hašek. 
V roce 2015 vydalo nakladatelství Domino. 
K prodeji kniha podepsaná Marií Doležalovou 
(z  ceny 320 Kč jde 20 Kč na Nadační fond Po-
mozte dětem). Pořádají společně: KS Dobříš 
a MK Dobříš.
Společenský sál KD, středa 27. dubna od 
18.00 hod. Vstupné 100 Kč. Předprodej vstu-
penek od 13. 4. v Trafi ce u Davida.

PŘIPRAVUJEME 
NA KVĚTEN
6. 5. Kieslowski – koncert alternativního dua
Kieslowski, výjimečná dvojice na české hu-
dební scéně, která se vypracovala z klasic-
kého folkového písničkářství až k vrcholným 
představitelům tuzemského urban folku. 
V  závěru r. 2014 vydali Marie Kieslowski 
a David Pomahač třetí album nazvané Mezi 
lopatky, které produkoval Jan P. Muchow, 
a byli s ním nominováni mimo jiné i na cenu 
Apollo. Kytarista David K. Pomahač působil 
v  kapelách Bez peří a Houpací koně. S  pia-
nistkou Marií Kieslowski tvoří duo, které sází 
na intimitu a syrovost základního akustické-
ho zvuku kytary, piana a kontrastu dvou ba-
revně výrazných hlasů.
Předprodej vstupenek od 25. 4. v Trafi ce 
u Davida
7. 5. Vernisáž výstavy – Ozvěny 7. salónu 
výtvarníků Dobříšska (společná výstava 
6 výtvarníků vybraných diváky a porotou)
14.–20. 5. – Festival ochotnických divadel 
– hrají divadla z Kamýku nad Vltavou, Lodě-
nice, Benešova, Čenkova, Žebráku a Sedlčan 
– program festivalu na straně 9.
15. 5. Kuklík Tyjátr – Tři mušketýři – reprí-
za představení
21. 5. Dobříšské májové slavnosti (hudeb-
ní hosté – Václav Neckář a Bacily, Portless)
27. 5. Festival Americké jaro 
(host –  Sullivan Fortner, jazzový klavír, USA)

www.kddobris.cz

Pesoklub Dobříš 
zve všechny aktivní 
dvounohé a čtyřnohé 
sportovce 

na 5. ročník Podbrdských psích závodů, v ne-
děli 17. dubna ve Sportovním klubu Vlaška 
na Dobříši. 
Dopoledne od 10 hodin bude patřit profi  závod-
níkům, od 13 hodin si může vyzkoušet canicross  
každý, kdo se přihlásí na místě, anebo předem 
na e-mail pesoklub@seznam.cz. Běh se psem 
si mohou vyzkoušet i děti, pro které bude při-
pravena kratší trať a sladké odměny. Startovné 
100 Kč (děti do 12 let zdarma), výtěžek canicros-
su bude použit na zkvalitnění péče o psy v útul-
ku na Dobříši. Každý závodní tým obdrží po-
zornost a vítězové hodnotné ceny. Laskavým 
a  štědrým sponzorem canicrossu je www.
bezednamiska.cz
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Konverzační soutěž v anglickém 
jazyce – 3. místo v okresním kole
Dne 25. února se naše škola účastnila okres-
ního kola Konverzační soutěže v anglickém 
jazyce v Příbrami. Školu reprezentovaly dvě 
žákyně, Anna Melicharová ze 7. ročníku 
v mladší kategorii a Karolína Skálová z 9. roč-
níku ve starší kategorii. Z prvního kola, které 
mělo písemnou podobu a bylo zaměřené na 
fráze a ustálená spojení, postoupila do dru-
hého kola Karolína a umístila se na pěkném 
3. místě. Gratulujeme.

Vodní ptáci

7. a 8. března naši školu navštívila organiza-
ce Ornita s programem věnovaným vodním 
ptákům žijícím u nás. Seznámili jsme se s ně-
kterými představiteli řádů vodních ptáků, 
a to dokonce i živými. Dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavostí o tom, jak a kde ptáci 
žijí, čím se živí, jak loví. Dozvěděli jsme se 
o  dlouhověkosti divokých hus, o věrnosti 
labutí, o tom, že kachna je nepotopitelná, 
na vlastní oči jsme viděli dravost kormorá-
na a poslechli jsme si příběh mladého čápa.  
Navíc jsme si mohli zblízka prohlédnout 
ptáky, které takto nemáme příležitost vidět. 
Všem se nám program velice líbil.

Žáci 6. ročníku

Dort pro nejlepší čtenáře

Na čtvrtek 10. března jsme byli 
pozváni do Městské knihovny 
Dobříš na slavnostní předání 
ceny Nejlepší čtenářská třída 

roku 2015. Nejprve nás čekalo dramatické čtení 
pohádky od Jana Wericha „Až opadá listí z dubu“ 
v podání místních knihovníků. Moc jsme se uto-
ho pobavili. Poté jsme převzali diplom a dort ve 
tvaru knihy. Dort byl výborný, všichni jsme si na 
něm pochutnali. Před odchodem jsme dostali 
taštičky s malými dárečky a také záložky do kníž-
ky, které vyráběli senioři dobříšského domova 
pro seniory. Všem, kdo se na přípravě tohoto dopoledne podíleli, patří velký dík. 

E. Klvačová, V. Arnoštová, E. Housková a A. Maříková, 5.C

Lyžařský výcvikový kurz žáků  2. ZŠ 

Na nedělní ráno jsme se všichni moc těšili, protože jsme odjížděli na lyžařský kurz do Krkonoš. Naším 
cílem se stal Sport hotel Švýcarská bouda.  Ještě týž den si začalo se lyžovat, což nás náramně bavilo. 
Vyzkoušeli jsme si sjezdové i běžecké lyžování. Celý lyžařský kurz byl ukončen bez zranění a my se 
v naprostém pořádku vrátili k našim rodičům, po kterých se nám už moc stýskalo. 

žáci 2. ZŠ Dobříš

Jarní zprávy ze ZŠ TRNKA
Březen v základní škole TRNKA byl opravdu nabitý událostmi. Zorga-
nizovali jsme dvě brigády v budově školy, jejichž cílem bylo připravit 
prostory na příchod stavební firmy, která bude provádět rekonstruk-

ci prvních dvou tříd. Rodiče i prarodiče příštích školáků, ale také další příznivci školy během 
„pracovních sobot“ vyklízeli bývalé kanceláře, bourali příčky a čistili cihly nebo s pomocí 
bagru zbavovali zahradu náletových dřevin. I když nás čeká ještě spousta práce, díky ohrom-
nému nasazení všech brigádníků budova i její okolí již za tu krátkou dobu velmi prokoukly.
Společenskou událostí, na kterou jsme se všichni těšili, byl Koncert pro TRNKU, který se ko-
nal v sobotu 19. března v dobříšském kulturním domě. Na koncertě vystoupili profesionální 
i amatérští hudebníci, kromě skupiny Lásky z vrásky také písničkář Láďa Svoboda, klavíristka 
Lucie Tóth nebo duo Pe Pe s písničkami inspirovanými irskou hudbou. Během večera byl 
vydražen obraz s názvem „Cestou z TRNKY pojídám trnky“, který pro ZŠ TRNKA namalova-
la výtvarnice Františka Vandasová. Výtěžek z prodeje vstupenek, propagačních předmětů 
i dražby obrazu bude věnován na rekonstrukci tříd. Celkem se podařilo vybrat neuvěřitelnou 
částku přes 30 tisíc korun, za což všem návštěvníkům koncertu velmi děkujeme. Atmosféra 
koncertu ve zcela zaplněném sále KD byla skvělá a my již spřádáme plány, jak si podobnou 
akci co nejdříve zopakovat.
Pokud přemýšlíte, zda vašeho školáka přihlásit do ZŠ TRNKA, ozvěte se nám na info@ 
zstrnkadobris.cz. Pro nadcházející školní rok 2016/2017 máme ještě několik volných míst 
v 1. třídě i ve smíšené třídě (2. a 3. třída).
Pro budoucí druháky a třeťáky a jejich rodiče chystáme na jaře dvě otevřené hodiny. První 
hodina proběhne 14. dubna 2016 a bude zaměřena na výuku anglického jazyka. Druhá 
hodina se uskuteční 12. května 2016 a děti i rodiče se při ní seznámí s metodou výuky ma-
tematiky podle profesora Hejného. Ukázkové hodiny se uskuteční vždy od 15 do 16 hodin 
v Městské knihovně Dobříš. Vzhledem k tomu, že počet míst je omezený, je potřeba se 
předem přihlásit na adrese info@zstrnkadobris.cz 
Těšíme se na vás a přejeme hezké jarní dny.

Za ZŠ TRNKA Petra Klvačová

Historie gymnázia  
– prosba o pomoc
Gymnázium Karla Čapka 

v Dobříši se pokouší doplnit chybějící infor-
mace o své historii. Školní archiv i Oblastní 
archiv v Příbrami poskytly jen některé úda-
je, návštěva Státního ústředního archivu je 
v  plánu. Domníváme se, že řadu cenných 

 informací by nám mohli poskytnout pamět-
níci – první studenti gymnázia, první vyuču-
jící nebo příbuzní obou uvedených skupin.
Proto se obracíme na veřejnost s prosbou 
o  pomoc – budeme rádi za jakoukoli infor-
maci z prvních let fungování školy (od 1. 9. 
1953), rádi bychom shromáždili profesní 
životopisy všech vyučujících a zvláštní nad-

šení v nás vyvolá jakákoli informace o první 
ředitelce školy Heleně Brichtové (fotografie, 
podpis na vysvědčení apod.). Budeme rádi 
i za zprostředkování kontaktu. Informace 
můžete předat osobně, zaslat e-mailem  
(pa67vel@seznam.cz) nebo telefonem (ško-
la 318 521 040). Děkujeme. 

Pavel Miškovský, vyučující GKČ
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Vzpomínka
V tomto roce uplynulo 
25  let od úmrtí pana Libo-
ra Bartáka. 8. března jsme 
vzpomněli jeho nedožitých 
50 let.
S láskou stále vzpomínají 
maminka a bratr s rodinou.

11. 3. 2016 uplynulo 20  let 
od smrti paní Vlasty  Kubátové 
z Dobříše. 
Vzpomínají dcera Jarosla-
va Holá s rodinou, syn Petr 
 Kubát s rodinou a sestry 
 Marie a Božena.

Dne 11. dubna uplyne šest 
let, co nás navždy opustila 
naše milovaná manželka, 
maminka a babička, paní 
Jájinka Velebilová z Dobříše. 
S láskou stále vzpomíná 
manžel Cyrda s rodinou 
a příbuznými.

Dne 16. 4. 2016 uplynul 
rok, co nás ve věku nedoži-
tých 75 let, po těžké nemo-
ci, opustil pan Jiří Šedivý. 
Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi.
S láskou v srdci vzpomínají 
manželka Helena a synové 
a dcery s rodinami.

Blahopřání
Dne 26. dubna 2016 osla-
ví 75. narozeniny náš tatí-
nek a dědeček, pan JUDr. 
Jaroslav Musil. Do mnoha 
dalších let, která s námi 
strávíš, Ti přejeme hodně 
moc zdraví a spokojenosti.

Z celého srdce přejí dcery Jolana a Šárka, syn 
Ondřej, vnučky Nela a Helenka a vnuci Tomáš, 
Jan a Jakub.

POVZDECH
S naším městem to jde z kopce. Myslím, že to před lety začalo nenápadně, možná necitlivým 
vykácením šeříků a ostatních keřů na Alejce. Měl to být zásah před rekonstrukcí náměstí, 
která se pak o několik let opozdila. Jenže chlapi s křovinořezy nastoupili v půli dubna, drobní 
zpěvní ptáci už měli postavená hnízda, někteří už i seděli na vajíčkách. Protestovali, ale bylo 
jim to málo platné. Já jsem se tenkrát dozvěděla, že „holt se to dřív nestihlo“. Pak k rekon-
strukci části náměstí skutečně došlo. Prováděla ho firma, která dobře umí udělat zvlněné 
dálnice a padající mosty. Nejprve padlo třináct zdravých, vzrostlých stromů. Mezi nimi i stří-
brné smrky. Pařezy ronily mízu ještě týdny! Podle dendrologického posudku prý byly stromy 
nemocné a vyhnilé. Nepodařilo se mi ten posudek dohledat, možná se „ztratil“. Jak dopadlo 
náměstí, všichni vidíme. Pustá, v létě rozžhavená, vydlážděná plocha, bez kousku stínu, se 
stálým nepořádkem. Těch pár živořících stromků stín dávat nemůže, jsou na pokraji svých 
sil. Usednete-li na zaprášenou lavičku, máte výhled na zaparkovaná auta a projíždějící auta. 
Nic víc. O kousek dál u kulturního domu je přechod pro chodce značený jen pruhem hlad-
kých dlaždic. Protože tam ale není bílá zebra, stojí na něm zaparkovaná auta. Naopak před 
trafikou „U Davida“ jsou ve vozovce tři sloupky, bránící autům v parkování. Protože nejsou 
opatřené reflexními prvky, je většinou alespoň jeden z nich vyvrácený. Je stále co dělat, že? 
Sloupky tady byly instalovány asi kvůli chodcům, aby bylo možné přejít ulici. Je to v logic-
kém místě, v protější frontě domů je vedle LŠU brána umožňující průchod. Nedávno byl 
podél chodníku – tedy napříč předpokládanou pěší trasou – natažen řetěz. Průchod je tak 
znemožněn. Opatření si vzájemně odporují. Inu občane, vyber si! V ulici Čs. armády pěkně 
opravili vozovku, už to potřebovala. Nicméně chodník zůstal v dezolátním stavu, plný děr, 
výmolů. Kupodivu ho nevylepšila ani tu a tam nesmyslně vložená dlažba pro nevidomé. 
Kolik peněz ty kousky speciální dlažby, které vedou odnikud nikam, asi stály? A proč tam 
jsou? Zhruba před rokem došlo v aleji vedoucí ke Bzdince k mohutnému kácení. Za své vzaly 
všechny vzrostlé ovocné stromy – špendlíky, blumy, jablůňky – jejich kmeny rychle zmizely. 
Dřevo ovocných stromů se moc dobře hodí do udírny! Naštěstí byly zachovány topoly, jinak 
jen několik malých doubků a náletové bezinky. Teď, po roce z pařezů, které tam zbyly, vyráží 
desítky prutů. Hezké to není, k užitku pro včely a drobné ptáky to taky nebude, stín pěším 
to neposkytne. Prý to má na svědomí Povodí Vltavy – čistili tok. (To je ta stružka, která občas 
teče škarpou po levé straně.) Jenže Povodí Vltavy tvrdí, že kácení v tomto rozsahu povolilo 
město. Odpovědného nedohledáš… To jsou jen drobnosti z míst, kudy denně chodím. A že 
by jich ještě bylo! Myslím, že občan, žijící v jiné části Dobříše, by napsal seznam jiných, které 
mu pijí krev. Přibývá jich stále rychleji. Vím, že naši „mocní“ dokážou zdůvodnit jednu každou 
změnu, předložit argumenty, že tak a jenom tak je to správně a jinak to být nemůže. Jenom-
že! Před lety, když jsem si nadšeně zvolila Dobříš za svůj domov, to bylo krásné provinční 
městečko s přívětivou atmosférou. Teď se postupně mění v „euroměsto“, bez zvláštností, bez 
koloritu, a bohužel bez přívětivosti. 

MUDr. Jana Veselá

ZÁVODY KOČÁRKŮ – TAK TROCHU JINÉ 
ZÁVODY

V neděli 10. dubna přesně v 15 hodin odstartují po celé České republice v pořadí již 
páté strolleringové závody – závody ve sportovní chůzi s kočárkem. Tento den bude pa-
třit všem aktivním maminkám a tatínkům, kteří se sejdou na několika desítkách míst po celé 
ČR, aby změřili síly v této netradiční disciplíně. Jedním z těchto míst bude i Dobříš, kde se 
kočárkové klání odehraje v prostoru za sportovní halou, v ulici V Lipkách. Závody odstartují 
hned ve třech hlavních kategoriích – maminky, tatínkové a celé rodiny, kdy je třeba, aby se 
dva členové rodiny drželi madla kočárku současně. Vedlejší kategorie jsou závody pro děti 
se svými mini kočárky.  
Podstatou samotných závodů je chůze s kočárkem na cca 100 metrů dlouhé trati v co nej-
kratším čase. Pro děti bude trať připravena kratší. 
Celá akce také částí symbolického startovného podpoří určitou neziskovou organizaci. 
Startovné ze závodů kočárků v Dobříši poputuje do dětského domova v Korkyni. 

PÍŠETE NÁM SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování 
Rádi bychom touto cestou poděkovali „Lentilkám“ a paní učitelce Lence Mrázkové ze 4. MŠ 
Dobříš ve spolupráci s panem učitelem Petrem Kafkou, ZUŠ Dobříš, kteří pro naše klienty při-
pravují krásná vystoupení. Dne 8. 3. 2016 nám přišli popřát k MDŽ. Vystoupení bylo krásné, 
i slzička ukápla. Těšíme se na další spolupráci.

Klienti a zaměstnanci Domova seniorů Dobříš, p. o., foto vpravo  
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DUBEN V DOBŘÍŠKU
VOLNÁ HERNA – „Místo pro ro-
dinu“

Otevřeno každý pracovní den od 8 do 
12.30 hod., v pondělí a ve středu od 14.30 
do 16.30 hod. 
HRAJEME SI BEZ MAMINKY adaptační pro-
gram pro děti od 2 a půl let bez přítomnosti 
rodičů. Každé pondělí a středu od 8 do 12 
hodin.
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO PŘED-
ŠKOLNÍ A ŠKOLNÍ DĚTI:
Kurzy hudební školy Yamaha od 4 měsíců, 
Moderní tance od 4 do 15 let, Miňonky pro 
rodiče s dětmi od 2 let, Dílnička domácího 
tvoření pro děti ve věku 5 až 8 let, Angličtina 
pro děti od 4 do 7 let, Jdeme na to od lesa – 
myslivecký kroužek pro děti od 1. třídy.
KURZY PRO DOSPĚLÉ: Angličtina a fran-
couzština pro začátečníky, pokročilé i seni-
ory. Počítačová setkání nejen pro seniory. 
Mistr Paleta pro dospělé – výtvarný kurz. 
PRO NASTÁVAJÍCÍ RODIČE a rodiče kojen-
ců: Setkávání těhulek se cvičením, laktační 
poradenství, předporodní kurzy, masáže, 
baby masáže, kurzy šátkování.

MIMOŘÁDNÉ AKCE:
Pondělí 4. 4. a 18. 4. – HRAJEME SI S MO-
DELÍNOU PLAY-DOH v rámci odpolední 
herny od 14.30 do 16.30 hod.
Úterý 5. 4. a 19. 4. – POČÍTAČOVÁ SETKÁ-
NÍ PRO SENIORY s Ing. Vlastou Pechovou od 
8.30 hod.
Sobota 9. 4. – JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO 
ZBOŽÍ od 9 do 11 hod. v dobříšské soko-
lovně.
Čtvrtek 14. 4. – NEBOJTE SE CHYTRÝCH 
DOTYKOVÝCH TELEFONŮ – Proč si koupit 
dotykový telefon nebo tablet? 
Jak ho mohu využít? Na tyto otázky a ješ-
tě další odpoví nejenom seniorům Vojta 
Prendký od 16 hod. 
Pátek 15. 4. – ZDRAVÉ DÍTĚ – JARO – před-
náška s besedou s MUDr. Petrou Pelikáno-
vou na tato témata: horečka u dětí, rychlé 
diagnostiky v ordinaci pediatra a antibio-
tika ano či ne? Od 9.30 hod. v RC Dobříšek 
s  možností krátkodobé péče o děti v naší 
herničce – náhradní termín.
Středa 20. 4. – TVOŘIVÁ DÍLNA – s lektor-
kou Alenou Marešovou si vyrobíme pěkný 
šperk od 16.30 do 18.30 hod. 

Sobota 23. 4. – PUTOVÁNÍ ZA 12 MĚSÍČ-
KY – od 15.30 veselé, poučné a zábavné 
poznávání koloběhu roku v přírodě a ve 
společnosti pro děti na hřišti u RC Dobříšek. 
Můžete se těšit na skákací hrad a každý malý 
účastník dostane malou odměnu. V případě 
nepříznivého počasí se akce nekoná. 
Středa 27. 4. – MONTESSORI DÍLNA – od 
15.30 do 17.30 přijďte si vyrobit hračku pro 
své dítě, která jej bude rozvíjet, s lektorkou 
Mgr. Gabrielou Nerudovou. 
Čtvrtek 28. 4. – SOUROZENECKÉ KON-
STELACE – Jak ovlivní naše vztahy s dět-
mi, partnery, přáteli pochopení souvislostí 
s  pořadím našeho narození? Ovlivní naši 
povahu to, jestli se narodíme jako jediné 
dítě v rodině nebo jako dítě s větším počtem 
sourozenců? Na vše odpoví Ing. Mgr. Marie 
 Nováková od 17 hodin.

PORADENSTVÍ
On-line poradna na www.dobrisek.cz, se-
tkávání těhulek a předporodní kurzy, 
poradenství speciální pedagožky, rodin-
né, výchovné a partnerské poradenství 
a laktační poradenství, PC poradenství, 
psychologické poradenství. 
 
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, e-mail: rcdobrisek@gmail.
com, adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš.

Děkujeme za podporu Úřadu práce v Příbrami, 
Ministerstvu práce a sociálních věcí, Středo-
českému kraji a městu Dobříš.

Milí příznivci pohybu a kruhového tance,
další taneční setkání v kruhu se koná v sobotu 9. 4. 2016 od 17 hodin 
v Pastoračním centru sv. Tomáše. Přijďte opět mezi nás tančit tradič-
ní tance z různých koutů světa. Jaké jsou přednosti kruhového tance? 
Jednoduché kroky, inspirativní muzika, meditace v pohybu, společný 
prožitek.
Není potřeba být mladý, fyzicky zdatný, dokonale zdravý. Stačí pohodl-
né oblečení a chuť vyzkoušet. 

Na setkání s vámi se těší Mgr. Eva Fenclová
Přihlásit se můžete na evafenclova@volny.cz nebo 608 533 525.
Více informací na www.barevnadilna.webnode.cz 

V úterý 12. dubna od 19.30 srdečně zveme 
na poslední setkání přednáškového cyklu 
Rok milosrdenství, hostem bude MUDr. 
Marie Svatošová, lékařka a spisovatelka, 
zakladatelka českého hospicového hnutí. 
Přednáška se koná v Pastoračním centru sv. 
Tomáše v Dobříši, vstupné dobrovolné.
Do 13. dubna můžete zhlédnout výstavu  
„Maj se mnou kříž...“ (malba a keramika) 
Zuzana Hutňanová. V Pastoračním centru sv. 
Tomáše.
V neděli 17. 4. 2016 od 10.15 hodin zve-
me na vernisáž výstavy „zmalovaných kra-
jinek z  pily a jedněch dveří ze sokolovny“ 
s názvem „POvěZ na hŘEbík toTO“, obrazy 
jsou doprovázeny autorskými texty Mirka 
 Salcmana. Výstava se koná v Pastoračním 
centru sv. Tomáše a potrvá do 11. května. 

Popřát přijedou 
i The Beatles revival,
přidejte se k nim i vy!
25. února tomu byl přesně rok, co se narodil 
webový portál Dobříšsko aktuálně. Stálo to 
mnoho energie a času, ale společnými silami 
jsme to vše úspěšně zvládli! A stejně tak, jako 
jsou pro každého rodiče narozeniny prvního 
dítěte velikou událostí, tak i pro nás je tato 
první svíčka na dortu velikou radostí. Rados-
tí, o kterou bychom se s vámi se všemi velice 
rádi podělili. A tak jsme opět spojili síly do-
hromady a rozhodli se pro vás uspořádat naši 
první narozeninovou oslavu.

Kdy? 15. dubna 2016
Kde? KD Dobříš – společenský sál
V kolik? Začínáme v 19 hodin.
A o zábavu? Bude postaráno!
Těšit se můžete na kapelu The Beatles Re-
vival, vystoupení Terezy Wessové s kyta-
rou, bohatou tombolu a chybět nebude 
ani pořádný kus narozeninového dortu! 
Tak neváhejte a přijďte to s námi oslavit! 
Lístky jsou již v předprodeji, a to v Trafi ce 
u Davida a v Kavárně Abeles.

Srdečně zve, redakce Dobříšska aktuálně

Římskokatolická farnost Dobříš, 
Pastorační centrum sv. Tomáše
Na Nábřeží 1650, Dobříš 
tel.: 602 308 881 
e-mail: pcstomas@volny.cz
www.farnostdobris.cz
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ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…
V pátek 8. dubna jsme pro seniory a občany 
města Dobříše přichystali Den otevřených 
dveří. V tento den budou probíhat zdarma 
prohlídky expozice pro seniory, dospělé 
i  rodiny s dětmi. Návštěvníci se mohou na 
průvodkyně i pana ředitele Krejcárka obrátit 
s dotazy, které souvisí se zámkem a jeho vý-
vojem do budoucna. Zdarma bude zpřístup-
něn francouzský park i Galerie JCM. Časy 
prohlídek naleznete na našich webových 

stránkách. Následující den 9. dubna se bude konat Benefi ční koncert na obnovu varhan. 
Od 19.00 hodin vystoupí v Zrcadlovém sále smíšený pěvecký sbor „Česká píseň“. Výtěžek 
z  koncertu je věnován na podporu dobříšských varhan. Vstupné je dobrovolné. V pátek 
22. dubna od 19.30 si v Zrcadlovém sále můžete poslechnout společný koncert skupiny Ne-
zmaři a rozhlasových symfoniků, který pořádá Kulturní středisko Dobříš. A pro toho, kdo si 
rád pochutná na rybě a má rád zábavu, je v sobotu 23. dubna připraven Rybí festival. Naši 
kolegové rybáři jej připravují od 10.00 hod. do 17.00 hodin na sádkách Colloredo-Mannsfeld 
Dobříš. Připravena je ochutnávka rybích specialit, kuchařská show, dětské atrakce a hry, pří-
jemná hudba a spousta dalších lákadel. Vstupné pro děti zdarma, dospělí 20 Kč. Komu se líbí 
na zámku a chtěl by pracovat jako průvodce –  brigádník, nabízíme tuto možnost na letošní 
rok. Do našeho týmu hledáme nové brigádníky, více informací na www.zamekdobris.cz.

Vážení přátelé hudby,
zveme vás na 1. benefi ční koncert v roce 2016 z cyklu KONCERTY PRO VARHANY, pořádaný 
v Zámku Dobříš dne 9. 4. 2016 od 19.00 v Zrcadlovém sále. Účinkuje Smíšený pěvec-
ký sbor Česká píseň z Plzně pod vedením dirigenta a hobojisty České fi lharmonie, pana 
 Vojtěcha Jouzy.  Tento pěvecký sbor, který má již více jak šedesátiletou tradici, se těší ne-
jen přízni publika, ale i odborné veřejnosti. Na svém kontě má dnes stovky koncertů doma 
i  v  zahraničí, úspěšnou účast na pěveckých festivalech, několik evropských turné a mno-
ho studiových nahrávek. Přijďte se zaposlouchat do krásné hudby v proměnách staletí, 
kdy uslyšíte sklady od Tomase Luise de Victoria, Jana Dismase Zelenky, Johanna Sebastia-
na  Bacha, Franze Josepha Haydna, Benjamina Brittena a dalších. Vstupné dobrovolné. Vaší 
účastí a přispěním podpoříte projekt obnovy dobříšských varhan. Děkujeme.

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 8.00–17.30

Kulturní program:
11. 2. – 30. 4. Galerie JCM – Výstava 
František Tichý
8. 4. Den otevřených dveří pro dobříš-
ské občany
9. 4. Benefi ční koncert na obnovu varhan
22. 4. Jarní koncert – vystoupí Nezmaři 
a rozhlasoví symfonikové
23. 4. Rybí festival – sádky Colloredo-
-Mannsfeld Dobříš

Z plechovek strom
Možná nejsem sám, kdo si opět během této zimy všiml, že poté, co stromy přišly o své lis-
ty a  tráva seschla a slehla, se najednou ukázalo, kolik se všude válí prázdných plechovek 
od piva, energetických nápojů a limonád. I když si tento stát velice důsledně oblíbil třídění 
všeho odpadu a na Dobříši se objevily kontejnery na papír, plasty, čiré a barevné sklo, na 
elektroodpad a dokonce i na látky, tak na plechovky žádný není. Samotné plechovky se sa-
mozřejmě rozdělují ještě na hliníkové a železné. Je možné je vracet ve sběrných surovinách. 
Pokud je náležitě roztřídíte, tak za ně můžete dostat i slušnou částku, ale netříděné mají vel-
mi malou hodnotu. Zatím drtivá většina plechovek končí ve směsném komunálním odpadu, 
kde tvoří relativně velký objem. A ze zkušeností spolku je tomu tak i při sběru v přírodě, kde 
i sešlápnuté plechovky od nápojů tvoří 10–20 % objemu odpadků. 
Již máme jaro a brzy se začne tráva zase zelenat a stromy i keře pokryje listí, ovšem plechov-
ky tam zůstanou. Přesto blíží se Den Země, v rámci kterého proběhne opět týdenní očista 
města. Během tohoto úklidu se nasbírá velká spousta plechovek, které se dají využít i k ně-
čemu plodnému. V Okrašlovacím spolku města Dobříše jsme již loni zahájili akci, kdy výtěžek 
z tohoto drobného kovového domovního odpadu je možné poukázat na účet  Okrašlovacího 

spolku města Dobříše k podpoře jeho eko-
logických aktivit. Loni jsme do databáze 
sběrny kovů v Příbramské ulici (Střelte svůj 
odpad) nechali zanést bankovní číslo spol-
ku, protože výplata peněz na ruku za kovy již 
nějakou dobu není možná. Letos jsme se ve 
spolku domluvili, že do konce dubna dáme 
do databáze všech sběren v Dobříši číslo 
účtu na spolek a peníze takto přijaté účelo-
vě použijeme pro výsadbu stromu v lokalitě 
dle dohody s městem a majitelem pozemku.
Proto, prosím, pokud třídíte odpad, dávejte 
i drobný kovový odpad stranou. A při cestě 
okolo sběrny kovů nám jejich odevzdáním 
můžete na dobrou věc darovat drobný ob-
nos.
Za případnou pomoc v tomto projektu pře-
dem děkujeme.

Petr Kadlec, předseda,
Okrašlovací spolek města Dobříše

Akce Okrašlovacího spolku města 
Dobříše k týdnu Země 2016:
Úterý 19. 4. 2016, 16 hod. – brigáda na 
úklid odpadků z Jedlového hájku (bývalá 
Panská zahrada) – sraz na parkovišti u vstu-
pu do Anglického parku.
Středa 20. 4. 2016, 13 hod. – Stromkové 
slavnosti 2016 – zasazení lípy v areálu MŠ 
u  kina s kulturním programem dětí z MŠ 
i členů spolku.
Sobota 23. 4. 2016, 9 hod. – brigáda na 
úklid odpadků z břehů rybníka Koryto – 
sraz na náměstí Svobody (před vstupem do 
zámku).

Loni jsme unikátně mohli sbírat odpadky na 
suchou nohou přístupném ostrově rybníka Pa-
pež (k čemuž jsme přidali i pár odpadků z od-
haleného dna a přístupných břehů rybníka)

Drobný kovový odpad nasbíraný v dvoučlenné 
domácnosti během 2 měsíců. Celkem se jedná 
o cca 5,0 kg odpadu (cena hliníku ve sběrnách 
je aktuálně velmi příznivá).
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9. Dobříšská želva 2016
7.–8. května 2016
Sdružení modelářů zve všechny milovníky modelářského hobby i širokou veřejnost na tra-
diční modelářskou výstavu pro dospělé i děti „Dobříšská želva 2016”. 

Gymnastika Dobříš – zajímá vás, jak 
jsme dopadli v březnu na závodech? 
Byla to medailová smršť!

Letošní, již devátý ročník bude výjimečný: 
Dobříšská želva potrvá dva dny, bude probí-
hat v sobotu 7. května (14.00–18.00) a ne-
děli 8. května (10.00–15.00). Díky tomu 
bude vlastní modelářská výstava obohacena 
o dvě atraktivní akce.
V sobotu v podvečer je naplánováno setkání 
a beseda se známým publicistou, spisova-
telem a novinářem Pavlem Toufarem, od-
borníkem na kosmonautiku a autorem řady 
naučných knih o dobývání vesmíru. Beseda 
bude probíhat ve velkém sále kulturního 
domu. 
V neděli v odpoledních hodinách proběhne 
rekonstrukce bitvy z 2. sv. války „O dob-
říšskou radnici” v režii KVH Příbram. Loni 
měla tato ukázka velký úspěch u všech věko-

vých kategorií a ani letos se jistě nudit nebu-
dete. V akci opět uvidíte dobovou válečnou 
techniku včetně originálního tanku T-34/85. 
Navštivte proto Dobříšskou želvu i vy – a při-
vezte jakékoli modely, které máte! Laická 
veřejnost je nejčastějším hostem naší akce, 
a především té chceme ukázat modelařinu 
ve všech jejích podobách a otevřít dveře do 
kouzelného světa modelů i dalším zájem-
cům. 
Program a aktuality naleznete také na webo-
vé adrese www.dobrismodel.cz   
Těším se na vaše reakce i na setkání s vámi. 

Za organizační tým Dobříšské želvy
Tomáš Vokurka

e-mail: t.vokurka@post.cz, tel.: 728 074 851

Memoriál Václava Kouřila v Tlučné u Plz-
ně 12. 3. 2016
Zde se závodilo v jednotlivcích a družstvech. 
Naši svěřenci se vytáhli a dosáhli řadu me-
dailových pozic. Výsledky podle jednotli-
vých ročníků: 2010 a ml. – 1. místo v druž-
stvech a 1. místo v jednotlivkyních díky 
Marianě Kunclové. 2009 – 1. místo v  druž-
stvech a všechny medailové pozice: 1. Hrd-
ličková Barbora, 2. Viktorie Rosenbaumová, 
3. Karolína Grmelová. 2008–07 – družstvo 
A zvítězilo, družstvo B se umístilo na 5. mís-
tě, 1. místo Darina Kmoníčková, 2.  místo 
 Karolína Plasová. 2006–05 – 2. místo Na-
tálie  Jagerová. 2001–02 – 1. místo Aneta 
 Marečková. Dorostenky – 2. místo Julie Slá-
dečková. Mladší žáci – 1. místo Marek Kuncl. 

Teamgym Vršovice 20. 3. 2016 
Opravdu velký závod, 70 družstev v 5 kate-
goriích. Naše holky závodily ve III. a IV. ka-
tegorii. Viděli jsme zde opravdu silná druž-
stva, která v teamgymu závodí a účastní se 
i MČR, takže zajímavý zážitek, i dvojné salto 
na trampolíně bylo možné zhlédnout. 

V kategorii III, ročník 2000 a ml., jsme měli za-
stoupení ročníků 2001–2006. Holky závodem 
prošly skvěle. Až na jednu chybu v popletení 
sestavy na akrobacii se jim závod vydařil a od-
nesly si právem bronzovou medaili (družstvo 
ve složení Aneta Marečková, Lucie Doubra-
vová, Kamila Macasová, Kateřina Dufková, 
Emma Kukolová, Nikola Dlouhá a Natálie Ja-
gerová). 
V kategorii IV, smíšený věk (kategorie bez 
věkového omezení) získaly holky čtvrté mís-
to (družstvo ve složení Markéta Marečková, 
Jana Picková, Natálie Polívková, Anna Picko-
vá, Eliška Krátká, Julie Sládečková a Tereza 
Neprašová). Na trampolíně byly bohužel dva 
pády a jedna dopomoc trenéra, což je dvou-
bodová srážka, kterou nebylo možné do-
hnat. Nasbíraly ale cenné zkušenosti a další 
možnost si zazávodit budou mít na našich 
teamgymových závodech na Dobříši 28. 5. 

Bělský jarní čtyřboj 20. 3. 2016 
Celkem zde závodilo 107 dětí. Závod se 
našim dětem vydařil a přivezly si čtyři zla-
té medaile. Získali je Mariana Kunclová, 

 Barbora Hrdličková, 
Marek Kuncl a  Ondřej 
Hošek. Všem gratulu-
jeme za předvedené 
výkony. Dále nás čeká 
Krajský přebor v Týnci 
nad Sázavou, ze kte-
rého se postupuje na 
„republiku“. Následují-
cí měsíc se tedy budou 
pilovat volné sestavy, 
abychom měli co nej-
větší zastoupení. 

Jitka Holcová a trenéři 

11. DIVADELNÍ FESTIVAL 
OCHOTNICKÝCH 

SOUBORŮ 
16. 5. – 20. 5. 2016

14. 5. 2016 (sobota) 
zahraje divadelní spolek KADIS z Kamýku 
nad Vltavou (coby předskokan) humornou 
hru BABIČKA na motivy knihy B. Němcové.

16. května – PONDĚLÍ ••• LODĚNICE •••
Divadelní ochotnický spolek  L.O.Ď.

SVĚTÁCI
Napsal: Vl. Blažek ***režie: Jarka Dušilová

17. května – ÚTERÝ ••• BENEŠOV •••
Divadelní spolek „Svatopluk“ 

uvádí veselohru:
POKOJE S TCHYNĚMI

Napsal: Jakub Kolár***režie: Leoš Mixa
   

18. května – STŘEDA ••• ČENKOV ••• 
Divadlo za vodou – uvádí veselou hru 

z vlastní tvorby: 
ZÁŘIVÁ HVĚZDA 

Napsala + režie: Lída Boudová
    

19. května – ČTVRTEK ••• ŽEBRÁK ••• 
Divadelní soubor K. J. Erbena uvádí komedii:

SBOROVNA 
Napsal: Jaromír  Břehový

režie: František Lorenc

20. května – PÁTEK ••• SEDLČANY •••
Spolek divadelních ochotníků uvádí 

světovou báchorku:
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

Napsal: Williame Shakespeare
režie: Lidmila Sunegová

KULTURNÍ DŮM DOBŘÍŠ 

– SPOLEČENSKÝ SÁL

Začátky všech představení od 19.30 hod. 
VSTUP ZDARMA, ale rádi přivítáme sponzor-
ský dar či příspěvek na naši další činnost.

Festival zajišťuje po stránce technické, 
pořadatelské i v roli hostitelské divadelní 
soubor KRUH Dobříš ve spolupráci s KS 
Dobříš.
Festival je součástí Dobříšských májových 
slavností 2016.

Město Dobříš 
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, 

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

www.mestodobris.cz 

Uzávěrka příspěvků  
do květnového vydání Dobříšských listů 

bude 20. dubna 2016.  
Redakce DL – Mgr. J. Kastnerová 
tel.: 318 521 302, kd@dobris.net
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Výsledky turnaje starých gard 
V sobotu 20. února 2016 uspořádala stará garda MFK Dobříš ve spolupráci s Okrašlovacím 
spolkem města Dobříše a pod patronací starosty města Dobříše Mgr. Stanislava Vacka ve 
sportovní hale Dobříš 7. ročník halového turnaje v kopané starých gard o „Dobříšský pohár 
2016“. Na turnaj se tentokrát přihlásilo 12 mužstev, které organizátoři předem rozdělili do 
třech skupin po čtyřech mužstvech. 
 
Skupina A Legendy Dobříš MFK Dobříš Senior Příbram Sokol Drahlín 
Skupina B Worlovna Dobříš Sokol Nečín Tatran Sedlčany SK Nový Knín 
Skupina C SK 1921 Jince Dorost"99" Lesy Praha Bakera Praha

Pokuty hotově i na složenku: 54 100 Kč
Celkem: 103 přestupků

Vybírám z oznámení:
1. 2. 2016 v 15.20 hod. Volně pobíhající 
pes byl strážníky odchycen u Lidlu. Majiteli 
utekl až ze Suchodolu. Přestupek byl řešen 
blokovou pokutou. 
2. 2. v 18.00 hod. Podomní prodej neu-
stává. Stalo se v domě č.p. 1240, ve Fričově 
ulici. Občané volali, že po domě chodí muž 
a nabízí levný elektrický proud. Muž byl upo-
zorněn na nařízení města Dobříše a z domu 
byl vykázán. 
3. 2. ve 12.14 hod. Občané se strážníky 
spolupracují. Oznamovatelka z Dobříše si 
všimla osobního vozidla za Penny marke-
tem, které mělo otevřené zadní okno. Hro-
zilo vloupání,  ne –li jeho krádež. Majitel byl 
upozorněn na přestupek, kterého se dopus-
til tím, že nezajistil své vozidlo. Věc byla ře-
šena domluvou. 
10. 2. Zjištěna vozidly rozjetá zelená plo-
cha u  hřbitova. Strážníci ve věci provádí 
šetření. Nelze si zkracovat cestu tím, že po-
ničím trávník (parčík) před hřbitovem….

Dále stání na zelené ploše (22. 2.) v ulici Li-
pová, kde strážníci reagovali na telefonickou 
stížnost občana. Výzva pro nepřítomného 
řidiče – majitele vozidla. 
23. 2. v 19.15 hod. oznámila hlídka Policie 
ČR, že bylo vyhlášeno pátrání po 13 leté 
školačce z Voznice, která se nevrátila ze 
školy. Strážníci spolu s policisty prováděli 
součinnost po celém obvodu města. Asi po 
hodině dalšího pátrání bylo oznámeno, že se 
dívka již našla, přijela sama domů.  
24. 2. ve 21.15 hod. se pátralo opět, a to po 
ženě z Dobříše, která se nevrátila z procház-
ky. Ve 22 hod. bylo pátrání odvoláno, pohře-
šovaná se nacházela v Oblastní nemocnici 
v Příbrami. 

Ztráty a nálezy:
23. 2. v 18.00 hod. Nález černého batohu. 
V místech Mírového náměstí. Uvnitř byly na-
lezeny pouze věci na cvičení a tenisky.
28. 2. Nález staršího typu mobilního tele-
fonu. Telefon byl předán na „ztráty a nálezy“ 
MěÚ Dobříš. 

Zapsala: strž. Alena Kovaříková,
zástupce velitele MP Dobříš

Bohužel těsně před turnajem se odhlásil 
dlouholetý účastník Senior Příbram, a tak 
jeho výsledky ve skupině A museli pořa-
datelé započítat ve prospěch soupeřů jako 
vítězství 3:0. Po odehraných zápasech ve 
skupinách byla vytvořena společná tabulka 
všech mužstev 1.–12. místo. Vítězové skupin 
společně s nejlepším mužstvem z druhého 
místa postoupili přímo do čtvrtfinále. 
(1. Tatran Sedlčany, 2. Lesy Praha, 3. MFK 
Dobříš, 4. Sokol Drahlín), mužstva na 5. až 
12. místě sehrála barážová utkání o postup 
do čtvrfinále.
Barážová utkání nabídla vyrovnané zápasy 
a například Nový Knín postoupil až po dra-
matickém průběhu a penaltách. Dorost „99” 
postoupil přímo bez boje.
Z baráže postoupili: Nový Knín, Legendy, 
Nečín a Dorost „99”.  
Ve čtvrfinále byl nejdramatičtější zápas 
Sedlčany – Nový Knín, tentokrát ale „Ševci“ 
na penalty prohráli. V dalších zápasech po-
tvrdili postupující formu ze skupin.
V prvním semifinále Lesy Praha díky lepší 
koncovce porazili překvapivě obhájce loň-
ského vítězství Sedlčany 2:0. Druhý zápas 

byl napínavý až do konce a v derby zápase 
vyhrál Dorost „99” Dobříš nad MFK Dobříš 
nejtěsnějším rozdílem 1:0. 
V zápase zklamaných semifinalistů (MFK, Ta-
tran Sedlčany) o 3. místo strhla vítězství na 
svojí stranu výsledkem 3:1 stará garda MFK 
Dobříš.
Do finále se poprvé v historii probojovali 
hráči Lesů Praha a nováček turnaje Dorost 
„99” Dobříš. V pohledném utkání bohatém 
na branky (5:2) zaslouženě zvítězil Dorost 
„99” Dobříš, když se čtyřmi brankami pro-
sadil Filip Dort, a získali tak na rok putovní 
pohár.
Cenu za nejlepší akci turnaje získal Viktor 
Dolista,  Lesy Praha.
Cenu pro nejlepšího střelce turnaje obdržel 
Filip Dort, Dorost „99” Dobříš, za 12 branek.
Pořadatelé touto cestou děkují všem zúčast-
něným hráčům za předvedené výkony, divá-
kům za podporu všech mužstev a věří, že za 
pomoci stalých podporovatelů turnaje se ve 
zdraví sejdeme i při příštím ročníku turnaje 
v roce 2017. 

Za pořadatele Honza Soukup

SUMMER CAMP 
letní tábor pro děti plný 
sportu, legrace, kamará-

dů, zážitků a poznávání 
Pojeď s námi na tábor, kde se nebudeš nudit, 
poznáš spoustu nových kamarádů a zkusíš 
si nejrůznější sporty. Tábor ve společnosti 
dětí ze závodních týmů aerobiku, profesio-
nálních trenérů a dětských animátorů je tou 
nejlepší volbou na závěr prázdnin. 

Během necelého týdne čeká děti opravdo-
vá zábava v RS Štědronín se spoustou sou-
těží, výletů, her, diskoték, koupání, tvoření 
a spoustu odměn. Od neděle do pátku bude 
pro všechny připraven nejen tematický pro-
gram, ale také zajímavé přednášky, různé 
druhy tréninků, výborná celodenní strava 
i pitný režim, příjemné ubytování, nádherné 
okolí a mnoho dalšího.
První ročník SUMMR CAMPU se uskuteční od 
21. do 26. srpna 2016. Počet dětí je omezen 
na pouhých 15 míst. Neváhejte tedy nahlásit 
svou účast a přidat se k prima partě 
Více info na: www.aerobikdobris.cz.

Program zápasů MFK 
DOBŘÍŠ – duben
Muži A
 2. 4. sobota 16.30 Dobříš – SK Rakovník 
 9. 4. sobota 16.30 Sázava – Dobříš
 16. 4. sobota 17.00 Dobříš – Vraný
 24. 4. neděle 17.00 Lhota – Dobříš
 30. 4. sobota 17.00 Dobříš – Ostrá

Muži B
 3. 4. neděle 16.30 Dobříš – Pičín
 17. 4. neděle 17.00 Dobříš – Počepice
 23. 4. sobota 17.00 Jince – Dobříš
 1. 5. neděle 17.00 Dobříš – Luhy

Dorost starší (mladší)
 10. 4. neděle 10.15 (12.30) Dobříš – Říčany
 17. 4. neděle 10.15 (12.30) Dobříš – Sedlčany

Žáci starší
 9. 4. sobota 10.15 Dobříš – Pavlíkov
 16. 4. sobota 10.15 Dobříš – K. Dvůr 

Změna programu vyhrazena. Sledujte vý-
věsku na Komenského náměstí a stránky 
www.mfkdobris.cz
Přijďte povzbudit naše hráče!

ČINNOST MP Dobříš za měsíc únor 2016
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo:
	rozpočtové opatření č. 2/2016 – přijetí dota-
ce ve výši 677 000 Kč ze Středočeského Fondu 
rozvoje obcí a měst;
	dodatek č. VII ke smlouvě o závazku veřejné 
služby ve vnitrostátní linkové osobní dopra-
vě na rok 2016 mezi Obcí Stará Huť a firmou 
 ARRIVA Střední Čechy s. r. o.;
	Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene – služebnosti a smlou-
vu o právu provést stavbu Stará Huť, kNN pro 
parc. č. 453/19, IV-12-6019732/VB/1;
	prodej pozemku parc. č. st. 464 v k.ú. Sta-
rá Huť za cenu 600 Kč/m2 a pověřuje starostu 
obce podpisem kupní smlouvy;
	výběr společnosti Invessales spol. s r.  o., 
IČ 62957678, se sídlem Podskalská 22/1512, 
Praha  2 jako nejvhodnější nabídku vybranou 
v souladu s výsledkem jednání hodnotící komi-
se. Komise hodnotila 9 zaslaných nabídek při 
veřejném otevírání obálek za účasti zástupců 
šesti společností, které zaslaly nabídku. Kritéri-
em na výběr dodavatele byla cena. Dále se zjiš-
ťovalo, zda uchazeči splnili všechny podmínky 
zadávacího řízení;

	Smlouvu o dílo „Základní škola Stará Huť, 
stavební úpravy“ mezi Obcí Stará Huť a firmou  
Invessales spol. s r.  o., Praha 2, IČ 62957678 
v předneseném znění. 

Zastupitelstvo obce Stará Huť neschválilo:
	příspěvek na případnou opravu komunika-
ce II/114 Stará Huť (průtah v havarijním stavu) 
v případě, že bude Krajskou správou a údrž-
bou silnic Středočeského kraje realizována její 
oprava;

V diskusi starosta obce informoval o dalším 
průběhu žaloby p. Petra Mináře, kdy bylo další 
jednání z podnětu pana Mináře odročeno na 
neurčito; dále starosta informoval o záměru 
na odkup pozemku u pošty z důvodu pře-
stavby skladových prostor u budovy základní 
školy;
Pan Klika vznesl dotaz, zda je jmenován nový 
kronikář obce a zda pokračují práce na rekul-
tivaci bývalé skládky. Starosta uvedl, že nový 
kronikář nebyl dosud vybrán. Ve věci rekulti-
vace skládky jsme neobdrželi žádné další in-
formace.

Den Země
Zveme vás na další z řady úklidových akcí pořádaných nejen u příležitosti Dne Země.  Úklidová 
akce pod záštitou Obecního úřadu a za spolupráce Základní a mateřské školy ve Staré Huti pro-
běhne v sobotu dne 9. dubna 2016 od 9 hod. Zveme všechny, kterým není jedno, jakým prostře-
dím se necháme obklopovat, aby přišli vybaveni pracovními nebo gumovými rukavicemi. Pytle 
budou zajištěny. Sraz je před budovou školy. 
Také jste jistě zaregistrovali, že v obci občas chybí odpadkové koše. Nejedná se o naši libovůli. Jde 
jen o to, že někteří návštěvníci, ale bohužel také místní obyvatelé, mají zajímavou zálibu: ničení 
odpadkových košů. Tu je rozkopou, tu hodí do potoka, tu vyjmou plechovou vložku z betonového 
koše a sešlapou jí do placičky. Koš na stezce směrem na Dobříš se s železnou pravidelností stává 
oblíbeným terčem nějakého vandala. A ne jen o víkendu. Je nám líto, že kvůli několika málo jedin-
cům, kteří disponují poněkud zvrácenými představami o společenském vyžití, musí většina z nás 
hledat nejbližší koš až na druhém konci obce. Jakmile totiž vrátíme opravené koše na své místo, 
jsou do pár dnů opět zničené. A věřte, že spekulujeme i s tím, že je vracíme začátkem týdne, niko-
liv na víkendy… Bohužel, není novinkou, že způsob trávení volného času některých dětí je velice 
svérázný. Dáváme svým dětem dostatečný osobní příklad, jak naložit s volným časem? Evidentně 
ho některé mají dost a dost… 

Rekonstrukce ZŠ
Dne 16. 3. 2016 proběhlo výběrové řízení na dodavatele půdní vestavby budovy Základní školy 
Stará Huť. Jedná se o úpravy za účelem navýšení počtu učeben tak, aby mohla naše škola poskyto-
vat vzdělání co největšímu možnému počtu žáků. Slučováním tříd je tento maximální počet ome-
zen. Abychom zajistili bezproblémový nástup dětí do školy se začátkem nového školního roku tak, 
aby mohl být přijat jejich potřebný počet, budeme nuceni začít s pracemi již během května. Z toho 
důvodu dojde k omezení provozu v okolí školy. Jedná se o přivážení a odvážení dětí do školy, ale 
také o provoz zahrady mateřské školy (dříve družiny). Budeme se snažit provádět zásadní práce 
v odpoledních hodinách, přesto všechny žádáme o ohleduplnost, trpělivost a pochopení. 
Ukončení prací se předpokládá k 15. 8. 2016 a bude následovat kompletní úklid školy s ohledem 
na to, že stavební práce budou probíhat ne jen v půdních prostorách (šatny a sborovny v přízemí 
apod.). Nehledě na všudypřítomný stavební prach, který se dostane i do uzavřených prostor. Bude-
me rádi, pokud se zúčastníte závěrečného úklidu a pomůžete nám připravit školu pro nový školní 
rok. O pomoc požádáme včas prostřednictvím SMS kanálu.

Svoz nebezpečného odpadu 
v roce 2016 proběhne v termínech:

23. 4., 21. 5., 24. 9. a 29. 10. vždy ze sta-
novišť: 
Zastávka autobusu na Nový Knín v 12.41 
hod., před OÚ ve 13.01 hod., u bývalého 
obchodu v Družstevní ve 13.13 hod.

Očkování psů a koček
V pátek 29. dubna 2016 od 17.30 hod.  
provede MVDr. Linhartová očkování psů a ko-
ček před obecním úřadem.

Stavění májky a pálení 
čarodějnic
V sobotu 30. dubna proběhne tradičně od 
18.00 stavění máje v parku u vstupu do obce. 
Následně bude od 19.30 zahájeno pálení čaro-
dějnic na louce u dálnice. 

Dne 30. 3. 2015 nás navždy opustila naše dra-
há maminka, babička, prababička a tchyně 
paní Berta Balíčková. Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi.

Jana a Fanda s rodinami

V nedávných dnech jsme se navždy rozloučili 
z jednou ze zakládajících členek Sboru pro ob-
čanské záležitosti, paní Růženkou Zikánovou. 
Chtěli bychom touto cestou vzpomenout na 
její práci ve Sboru, která jí naplňovala. 
Její manžel Ota Zikán, zesnulý v nedávné 
době, pracoval také dlouhá léta v obecním vý-
boru a technické komisi obce a tak každý svým 
dílem přispíval ku prospěchu naší krásné obce. 

Členky Sboru pro občanské záležitosti 
a Obecní úřad ve Staré Huti

Chtěla bych tímto mnohokrát poděkovat klu-
bu důchodců ve Staré Huti za krásné přáníčko 
k mým kulatinám.

Anna Chroumalová, roz. Nelibová

Významného životního 
jubilea se v měsíci dubnu 
dožívá

Milena Slepičková, Růžena Vávrová
Srdečně blahopřejeme!

Klub důchodců ve Staré Huti pořádá dne 
19. dubna 2016 zájezd do Polska a na 
zámek Častolovice. Odjezd je od kaplič-
ky ve Staré Huti v 6.00 hod. Cena zájezdu 
je stanovena  pro členy klubu 200 Kč a pro 
ostatní 300 Kč. Přihlášky přijímá zároveň 
s poplatkem paní Bálková každý čtvrtek od 
15 do 16 hodin v klubovně v budově obec-
ního úřadu ve Staré Huti.

Zprávy z veřejných zasedání Zastupitelstva obce 
v měsíci březnu:
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Knihovna

Pohádková babička zve…
Chcete se zaposlouchat do pohádek, kde ča-
rodějnice a čarodějové létají na koštěti, čarují 
za úplňku, vaří tajemné lektvary, zatápí v peci 
a správně nasedají na lopatu? 
Pokud ano, Pohádková babička vás zve do 
obecní knihovny ve Staré Huti ve čtvrtek 
21. dubna 2016 v 17 hodin. 
Čarodějný úbor vítán.

Památník Karla Čapka

Srdečně vás zveme na jarní vernisáž v památníku v sobotu 30. dubna od 14 hodin. Společně 
otevřeme nové expozice Ferdinanda Peroutky i Olgy Scheinpfl ugové, na jejichž úpravě jsme pra-
covali v zimě. V programu vystoupí členové MKS Stará Huť a nebude chybět ani zahradní koncert. 

Sport

Národní házená 
V zimní přestávce uspořádali starohuťští há-
zenkáři tradiční turnaje mužů a žen ve spor-
tovní hale Dobříš. Memoriálu J. Rambouska se 
zúčastnilo celkem 6 týmů. Zvítězily prvoligové 
Čakovice před domácí Starou Hutí, S. Tymákov 
A, Sp. Rožmitál, S. Tymákov B a Spoji Praha.
V turnaji žen, Memoriálu M. Sainerové, v kon-
kurenci 7 družstev si nejlépe vedly ligové 
Blovice, za nimi skončily ženy Tymákova před 
Starou Hutí, Modřany, Spoji Praha, Dobříví 
a Čakovicemi. Na obou turnajích byla k vidění 
řada zajímavých a napínavých zápasů s  kva-
litní házenou, na kterých se podíleli i hráči 
a hráčky Staré Huti.
Také mladší žákyně si zahrály na zimním tur-
naji. V zimním přeboru Středočeského kraje, 
konaného v lednu v Řevnicích, obsadily třetí 
místo.
Protože se blíží jaro, přinášíme vám rozpis mi-
strovských utkání jarní části oblastního přebo-
ru ve Staré Huti. Začátky utkání jsou zatím bez 
záruky, protože nejsou schváleny Svazem NH. 
sobota 16. 4. 2016 se Sokolem Bakov 
ml. žačky – 9.00 Bakov A a 11.15 Bakov B
ženy – 10.00, muži – 12.15 
sobota 30. 4. 2016 s Avií Čakovice 
ženy – 9.00, muži – 10.15
sobota 7. 5. 2016 s NH Řevnice 
muži – 10.00
sobota 21. 5. 2016 se Sp. Modřany
ml. žačky – 9.00, ženy – 10.00, muži – 11.15

Ze školy 

Celý březen byl v naší škole ve znamení veli-
konoc – svátků jara a příprav na velikonoční 

jarmark. Žáci vyráběli různé dekorace, jak při pracovních 
a výtvarných činnostech, tak ve školní družině.
Dne 1. dubna 2016 se podruhé celá škola zapojí do pro-
jektu „Noc s Andersenem”. Vybraní žáci, kteří opravdu mají 
zájem o čtení knih stráví celý večer i noc ve škole. Letošní 
téma je pohádka  „Malá mořská víla”.
20. dubna 2016 v 8 hodin se uskuteční sběr starého papíru. 
Děkujeme všem žákům, rodičům a přátelům naší školy za 
pomoc při této akci. Odvoz zajistí fi rma Relma.
27. dubna 2016 od 13.30 hod. připomínáme budoucím 
prvňáčkům třetí setkání  „My se školy nebojíme” , tentokrát 
hodinku povede paní učitelka Klára Sedláková.

Dana Kunrtová

Zprávičky z naší MŠ 

Milí čtenáři,
vítáme Vás u březnových zpráviček z naší školičky. V pátek  4. 3. k nám přijelo 

divadlo s představením Cesta do pohádek. Děti měly možnost se jeho prostřednictvím seznámit 
s klasickou hudbou a jejich zájem nás mile překvapil. Do programu byly vtaženy a s herci s upřím-
nou radostí spolupracovaly.
Aprílové počasí se nám ohlásilo předčasně a díky němu jsme si mohly  užívat jak přívaly sněhu, tak  
i hřejivé sluníčko. Procházely jsme se po okolí Hutě, pozorovaly probouzení přírody a vyhlížely jaro. 
Velkou radost nám všem udělal nález několika škeblí na břehu rybníka nedaleko Čapkovy strže.
S dětmi jsme se pečlivě připravovaly na nadcházející Velikonoce. Povídaly jsme si o velikonočních 
zvycích, učily se nové koledy a ty staré jsme si po roce oprášily. Nemohl chybět ani tradiční Veliko-
noční jarmark. Vyráběly jsme předměty spojené s touto tématikou, zdobily kraslice a nacvičovaly 
písničky s hudebním doprovodem. Děti se samy zapojily i s fl étničkami. Vystoupení se jim moc po-
vedlo a oči jim zářily štěstím a hrdostí při závěrečném potlesku. Rády bychom poděkovaly dětem 
i rodičům a všem návštěvníkům, kteří si naše výrobky zakoupily. Výtěžek z této akce bude použit 
pro potřeby dětí ze školky i základní školy.
Každoročně je březen měsícem knihy, a proto jsme ji také věnovaly pozornost. Opětovně jsme 
navštívily obecní knihovnu a seznámily se se zajímavými dětskými knihami. Přiblížily jsme si také 
tvorbu českého animátora, scénáristy a výtvarníka Zdeňka Smetany. Za svůj život vytvořil mnoho 
pohádkových postaviček a podílel se na animaci oblíbených dětských večerníčků. Mezi nejzná-
mější patří Pohádky z mechu a kapradí, Rákosníček, Malá čarodějnice, atd...
Předškoláci navštívili základní školu a již podruhé se usadili do školních lavic. Zatím jen nanečisto. 
Ten pravý slavnostní den je čeká až v září. Na svou budoucí roli prvňáčků se svědomitě připravují 
a s programem My se školy nebojíme, se s ní opatrně seznamují.
Společně se těšíme na další měsíc, který nám přinese nové zážitky z plaveckého výcviku a spousty 
dalších zajímavých akcí, například ukázku a vystoupení s ptactvem.

S přáním prosluněného jara se loučí kolektiv MŠ

Obec Stará Huť, 
K. Čapka 430, 262 02 Stará Huť, 

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















česká restaurace

U tří statkářů

Tankové pivo PilsnerUrquell,
česká kuchyně, dětský koutek,

parkování...
Těšíme se na vás

Náměstí Svobody 2, Dobříš, 263 10
Tel: 313 039 555, restaurace@utristatkaru.cz

www.utristatkaru.cz

Otevíráme 29. 4.

Přijmeme pro tuto provozovnu kuchaře, číšníka, servírku, uklízečku, kontakt: 603 480 468




