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Úprava režimu 
parkování v parkovacích 
zónách A a C 
a na vyhrazeném 
parkovišti Čs. armády

Na základě nařízení města Dob-
říše č. 1/2007, o placeném stání 
silničních motorových vozidel na 
vymezených místních komunika-
cích na území města Dobříše, se 
s platností od 1. 4. 2017 upravu-
je parkování vozidel bez platné 
parkovací karty v  parkovacích 
zónách A a C a na vyhrazeném 
parkovišti Čs. armády („Na 
Tarásku“). Dosavadní možnost 
parkování vozidel bez parkova-
cí karty ve dnech po–pá v době 
od 8.00 do 17.00 hodin se ruší. 
Vozidla bez parkovací karty zde 
budou mít nově možnost par-
kovat pouze na dobu časově 
omezenou, a to max. 2 hodiny. 
Řidiči musí při začátku stání umís-
tit viditelně ve vozidle parkovací 
kotouč a nastavit na něm dobu 
začátku stání, kterou nesmí až 
do odjezdu měnit. Toto časově 
omezené parkování bude možno 
využít kterýkoli den v týdnu po 
24 hodin denně. 
Parkování vozidel označených 
platnou parkovací kartou zůstá-
vá beze změn.

Ing. Pavel Vonášek, odbor 
výstavby a životního prostředí
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8. 4. Za PB from 
underground – výstava 
fotografi í Pavla Rejska

Zveme vás na vernisáž výstavy fo-
tografi í Pavla Rejska. Inspirací jsou 
mu zejména umělecké osobnosti, 
především ty hudební či under-
groundové, ale také ženy, přáte-
lé… Prostě život kolem nás. Pavel 
není profesionálním fotografem, 
přesto má jeho tvorba vysokou 
technickou i obsahovou kvalitu 
a odráží jeho citlivé vnímání světa 
a přátelský přístup k lidem a životu. 
Hudební host večera: The Plastic 
People of the Universe. Dernisáž: 
30. 4. v 16.00 hod., kdy na ukončení 
výstavy zahraje Jiří Smrž.
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž 
se uskuteční v sobotu 8. dubna 
2017 od 19.00 hod. Výstava potr-
vá do 30. 4. 2017. Otevřeno po–
čt 8.30–16 hod., pátek a sobota 
zavřeno, ne 14–16 hod.

Pozvánka na veřejné 
zasedání Zastupitelstva 
města Dobříše,

které se uskuteční ve čtvrtek 
20. 4. 2017 od 17.00 hod. ve 
společenském sále KD Dobříš.
Program jednání bude v termínu 
zveřejněn na úřední desce měs-
ta Dobříše a na www.mestodob-
ris.cz. Online přenos jednání na 
webu města.

„Spolkový dům Dobříš“ 
– 2. kulatý stůl

„Spolkový dům Dobříš“ je téma, 
které rozhýbalo za poslední dny 
veřejné mínění v Dobříši. S prezen-
tací, která se uskutečnila v  rámci 
2. kulatého stolu, se ve čtvrtek 
16.  března 2017 od 18.00 hod. 
do Kulturního střediska Dobříš při-
šlo seznámit bezmála 50 účastníků. 
Občané, zástupci z řad místních 
spolků, vedení radnice, radní a za-
stupitelé města, vedoucí odboru 
místního rozvoje a odboru výstav-
by a životního prostředí zhlédli 
prezentaci zpracovanou Ing. arch 
Lubošem Zemenem ze 4DS, spol. 
s r.o., která přehledným a srozumi-
telným způsobem představila jak 
úpravu prostranství před budovou, 
včetně nově zpracovaného parko-
vání (16 míst), tak i vnitřní členění 
budovy. Očekávaná diskuse pak 
přinesla mnoho návrhů (někdy 
i  zcela protichůdných), podnětů 
a dotazů. Některé zde byly přímo 
zodpovězeny, všechny pak byly za-
psány a dále také zpracovány do...

pokračování na straně 2

V dubnu začíná nová sezona Dobříšského 
regionálního trhu

V dubnu, jako každý rok, začíná 
další sezóna Dobříšského regionál-
ního trhu. 

Přijďte si nakoupit čerstvé regionál-
ní potraviny, poslechnout si příjem-
nou hudbu a užít si skvělou atmo-
sféru, která na každém trhu panuje.
První trh se bude již tradičně konat 

na Komenského náměstí v sobotu 
8. 4. 2017 od 8.00 hodin. Termí-
ny trhů zůstávají stejné, vždy kaž-
dou druhou sobotu v měsíci (8. 4., 
13. 5., 10. 6., 8. 7., 12. 8., 9. 9., 14. 10. 
a adventní trh 3. 12.).
Od měsíce května se Dobříšský 
regionální trh přesouvá do nové-
ho prostoru, na stávající tržiště 
za Kopáčkovým domem, které se 
v současné době upravuje a revita-
lizuje. Podrobné informace o  pře-
sunu Dobříšského regionálního 
trhu vám přineseme v květnovém 
vydání DL.
Na dubnovém trhu se na vás těší 
Nikol Sevaldová, tel.: 318 523 422, 
e-mail: trhy@mestodobrisi.cz.
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Kulatý stůl ke spolkovému domu aneb Není člověk ten, 
aby se zavděčil lidem všem
Včera jsem se spolu s některými kolegy z vedení města zúčastnil kulatého stolu k projektu spol-
kového domu. Je mi jasné, že se podobných demokratických aktivit většinou zúčastňují lidé, kteří 
zásadně nesouhlasí prakticky s ničím a mají pocit, že by vše udělali mnohem lépe. Nepřekvapily 
mě ani názory některých opozičních zastupitelů, kterým se samozřejmě současné vedení radnice 
nezavděčí, ani kdyby na Dobříši postavilo Národní divadlo. Přesto mi bylo trochu líto pana architek-
ta Zemena, který projekt prezentoval, a také mi bylo líto času a úsilí, které jsme doposud této věci 
věnovali. Proto bych chtěl uvést některé skutečnosti na pravou míru. 

Dobříšský „týden Země“ 2017

22. duben je zapsán v povědomí lidí jako Den 
Země a je 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 to-
hoto významného dne, se také hlásíme k tomu, že 
nám není lhostejný stav naší planety, našeho stá-
tu, 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 devátým rokem hlásí k této 
kampani a ve spolupráci s dobříšskými nezisko-
vými organizacemi a školami organizuje akce 
propagující smysl Dne Země. V termínu od 
17.  (pondělí) do 23. (neděle) dubna zaštituje 
úklid veřejných prostranství i okolí města. Zajišťu-
je 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 osob-
ně, 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 (nejlepší) 
kuriozitu, která se při této činnosti nalezne. Tři ko-
lektivy objevitelů nejzajímavějšího předmětu zís-
kají sladkou odměnu. Soutěž je nutné brát jako 
kolektivní hru pro zábavu při pomoci přírodě. Při-
hlásit se lze zasláním fotografie nalezeného před-
mětu nejlépe na e-mailovou adresu výše. Vyhod-
nocení zaslaných materiálů a vyhlášení výherců 
bude provedeno v týdnu po ukončení akce.
V tomto „týdnu Země“ se budou konat zajíma-
vé společenské a kulturní, ekologicky zaměřené 
akce, které se váží k tomuto významnému dni. 
Mezi nejvýznamnější bude určitě patřit oslava 
Dne Země, která se bude opět konat na hřišti 
v ul. B. Němcové, tentokrát ve čtvrtek 20. dub-
na 2017. Tématem jsou stavby ve všech podo-
bách a o překvapení a zábavu nebude nouze. 
Město Dobříš děkuje za pomoc s úklidem veřej-
ných prostranství a okolí města i za jakoukoli ji-
nou iniciativu zachraňující alespoň kousek naše-
ho životního prostředí. Na všechny akce města, 
konané k oslavě Dne Země, jste srdečně zváni. 

Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru 
výstavby a životního prostředí

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

 
„Spolkový dům Dobříš“ – 2. kulatý stůl

Dobříšské kino přestalo promítat v roce 2001 
a po pár letech skončil i provoz restaurace. Od 
té doby kino chátrá, je v naprosto dezolátním 
stavu. Minulé vedení radnice tuto mnoha-
letou hanbu města vyřešilo pouze architek-
tonickou studií, která předpokládala velké 
finanční náklady. Proto se ani nepokračovalo 
ve zpracování projektové dokumentace. Pů-
vodní studie, která byla finančně nereálná 
a která nebyla v souladu s územním plánem, 
musela být v  poslední době přepracována. 
Mimo jiné také z hlediska využití prostor, pro-
tože je zřejmé, že v tomto objektu již nebu-
de dříve plánovaná knihovna. Úprava studie 
byla založena na myšlence multifunkčního 
společenského prostoru, který bude umož-
ňovat provoz malého klubového kina, divadla 
malých forem, společenského sálu pro plesy 
a jiné společenské aktivity. Předpokladem 
bylo také vybudování několika kluboven pro 
dobříšské spolky a organizace. Požadovanou 
součástí byla pochopitelně šatna, kavárna 
a sociální zařízení. Kdo si myslí, že úprava stu-
die probíhala pouze v rámci vedení města, 
hluboce se mýlí. V roce 2015 bylo osloveno 
30 dobříšských spolků, z  nichž 12 vyjádřilo 
své požadavky na připravovaný dům. Vznikla 
tedy nová studie, která uvažuje s rozumnými 
finančními náklady, je v  souladu s územním 
plánem města a snaží se v rámci stanovených 
prostorových parametrů splnit většinu zadání. 
Je jasné, že jedině multifunkčnost zajistí pro-
duktivní využití tohoto domu. Po dokončení 
studie v nedávné době byly zahájeny práce na 
projektové dokumentaci pro stavební povole-
ní, protože čas běží a současné vedení radnice 
se nechce smířit s tím, že tady ruina kina bude 
strašit další léta. Tolik rychlý seznam podstat-
ných skutečností.

A nyní pár příkladů ze včerejšího kulatého stolu. 
Občan 1 – Sál je moc malý, plesy se v něm ne-
dají dělat. 
Odpověď – Kapacita objektu pro plesy je cca 
300 osob, v rámci diskuse nad studií jsme oslo-

vili pořadatele plesů a bylo nám sděleno, že pro-
dávají do 300 vstupenek.
Občan 2 – Sál je moc velký, na Dobříši nepřijde 
do kina 120 diváků.
Odpověď – Zřejmě záleží na kvalitě produkce, 
ale dovedeme si představit celou řadu progra-
mů i klubových filmů, které dobříšské diváky 
zaujmou. 
Občan 3 – V objektu je málo kluboven, na 
Dobříši je mnoho spolků a organizací, které se 
nemají kde scházet.
Odpověď – Jsou k dispozici 3 klubovny a sál, 
větší počet kluboven není vzhledem k velikosti 
objektu možný. Musí být dodržen územní plán. 
Občan 4 – Klubovny jsou zcela zbytečné, ni-
kdo tam nebude chodit. 
Odpověď – Klubovny byly požadovány spolky, 
které odpověděly na anketu k úpravě studie. 

A tak dále. Nebudu pozorné čtenáře unavovat 
dalšími kverulantskými nápady. Je však nutné 
uznat, že se výjimečně objevily i rozumné ná-
vrhy, které bude vhodné ještě v rámci postu-
pu projektových prací zapracovat. Nebylo jich 
mnoho, ale jsou cenné a užitečné a děkuji za ně.
Jak vidíte z ukázky, všechno se nedá vyřešit tak, 
aby byli všichni spokojeni. V rámci demokra-
tických pravidel je nutné vyslechnout názory 
a  pak musí zvolení zástupci přijmout zodpo-
vědnost za to, že rozhodnou. A připomeňme si, 
že více než před sto lety v Paříži měla stavba 
Gustava Eiffela také mnoho odpůrců a dnes je 
Stará dáma maskotem města. Tím samozřejmě 
nemám v  úmyslu srovnávat význam Eiffelovy 
věže a našeho kulturního centra.
A ještě mi prosím dovolte jedno téma. Nevím, 
jak vám, milí Dobříšáci, ale mně se opravdu 
velmi nelíbí názvy typu spolkový dům, spole-
čenský dům, kulturní dům. Nebylo by vhodné 
pro objekt, který nahradí staré dobříšské kino, 
vymyslet jiné hezké pojmenování? 
Děkuji vám za pozornost a doufám, že mi někte-
ří z vás porozumí a článek jsem nepsal zbytečně. 

S úctou Ing. Tomáš Hadžega, 
místostarosta Dobříše

pokračovní z titulní strany
... zápisu z tohoto jednání (uveřejněno na webu 
města) a zaslány zpracovateli architektonické 
studie. Jaké podněty, dotazy byly nejčastější? Fi-
nancování výstavby, otázka vytápění, vzducho-
techniky, bezbariérovosti, hlučnosti (koncerty), 
energetické náročnosti objektu, možnost vyu-
žití prostorů pro plesy – kapacita a uzpůsobení 
pro takovouto akci, zázemí pro jednotlivé spol-

ky, prostor a využití velkého víceúčelového sálu 
a kavárny,… až po další využití a funkci Kultur-
ního střediska Dobříš. Další jednání týkající se 
Spolkového domu Dobříš proběhne nejdříve 
v červnu 2017 na jednání zastupitelstva měs-
ta (o termínu budeme informovat obvyklým 
způsobem – program pozvánky na jednání ZM). 

za Zdravé město a MA21
Šárka Krůtová, koordinátor 

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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Pozvánka na Dobříšské májové slavnosti 2017

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

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

OSLAVA DNE ZEMĚ 

s tématem STAVBY VE VŠECH PODOBÁCH
20. dubna 2017 od 10.00 do 16.00 hod.

na hřišti v ul. B. Němcové, Dobříš

Akci pořádá město Dobříš ve spolupráci s Gym-
náziem K. Čapka, Dobříš, Vodohospodářskou 
společností Dobříš, spol. s r.o., Colloredo-Mann-
sfeld, spol. s r.o., společností Energon Dobříš, 
Hnutím Brontosaurus a dalšími organizacemi.

Vážení spoluobčané, 
chceme vás srdečně pozvat na naše tradiční, již 
šestnácté, Dobříšské májové slavnosti. Sejdeme 
se jako obvykle předposlední květnovou sobo-
tu, 20. 5. 2017. 

Čeká vás bohatý a stylově pestrý program. Vě-
říme, že si v něm každý z vás najde to své, že 
nám bude přát i občas rozmarné májové počasí 
a společně tak strávíme příjemný sobotní den.
Kromě tradičních účastníků slavností – dobříš-
ských organizací, škol, hudebních skupin a spor-
tovních oddílů – se na hlavním pódiu představí 
i řada špičkových umělců. V první řadě to bude 
písničkář, hudebník a autor nesmrtelných son-
gů Ivan Hlas, kterého mimořádně doprovodí 
neméně proslulá kapela ETC... Ivan Hlas se pro-
slavil především písněmi k filmu Šakalí léta, za 
něž v roce 1993 obdržel Českého lva za nejlepší 
hudbu. Je držitelem dvou cen Akademie popu-
lární hudby a autorem řady hitů jako například 
Malagelo, Karlín nebo Miláčku, vrať se. Některé 
z nich na Dobříši jistě zazní...
Druhým hudebním hostem letošních slavností 
je kultovní českobudějovický OCEÁN, kapela 
často nazývaná českými Depeche Mode. Věří-
me, že jejich koncert bude opravdovou třešnič-

kou na závěr slavností. OCEÁN netřeba dlouze 
představovat, jeho členem byl v letech 1985 až 
1993 zesnulý zpěvák Petr Muk. Po pětadvaceti 
letech vydala kapela loni nové album „Ve smí-
ru“, které se dočkalo velké pochvaly od kritiků 
i fanoušků. Na pódiu nicméně zazní i staré hity, 
které znáte a máte rádi... Tradiční artisticko-
-sportovní exhibici tentokrát předvede skupina 
Trampolíny Praha. 
Bohatá nabídka nejrůznějších aktivit je připra-
vena i pro rodiny s dětmi. Celodenní program 
vám opět na dětském hřišti u kina nabídne jiho-
české Divadlo Studna, které vás pozve na lout-
kovou pohádku, do divadelního ateliéru a  do 
světa nových originálních her. Můžete se těšit 
i na mobilní planetárium a ručně vyřezávaný 
kolotoč řezbáře Matěje... Své hravé programy si 
pro malé i větší zájemce připravilo RC Dobříšek, 
skautky a táborníci či spolek Provas. Teenageři 
najdou atraktivní program opět za sokolovnou, 
kde pro ně chystá spolek D-fight řadu zajíma-
vých aktivit. Novinkou letošních slavností bude 
i program na malé scéně na prostranství za Ko-
páčkovým domem. 
Vítanou součástí slavností je i řada dalších za-
jímavých doprovodných akcí, které si zaslouží 
vaši pozornost. Chtěli bychom vás upozornit 
alespoň na ty nejnavštěvovanější. Na týdenní 
Divadelní festival ochotnických souborů v kul-
turním domě (13.–19. 5.) a na hasičskou soutěž, 
která se koná v neděli 21. 5. na Větrníku. Více in-
formací o programu slavností včetně informací 
o uzavírkách komunikací naleznete v příštích 
DL a na webových a FB stránkách města Dobříš, 
kulturního a informačního střediska.
Těšíme se na vás.

Za pořadatele slavností 
J. Kastnerová, KS Dobříš

Půjčovna městských kol 
od dubna do října v provozu  
– Infocentrum města Dobříše 

Město Dobříš pokračuje již druhým rokem v pro-
vozu půjčovny městských kol. Zároveň bude 
od počátku měsíce dubna 2017 nově možnost 
úschovy zavazadel. Navštivte Infocentrum měs-
ta Dobříše (Kopáčkův dům čp. 103) a zapůjčte 
si kvalitní kola s příslušenstvím. K dispozici je 
celkem 10 kol, z toho 3 dámská kola, 3 pánská 
kola a 4 dětská kola typu MTB. Tyto kola vám 
nabízíme za příznivé ceny. Rezervace je možná 
na tel.: 318 523 422 nebo na e-mailu: infocent-
rum@mestodobris.cz.

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–říjen
Pondělí–pátek  8.00–17.00
Sobota   9.00–12.00, 13.00–16.00 
Neděle 10.00–12.00, 13.00–16.00

3. duben – pondělí
Mírové náměstí, B. Němcové, J. Wolkera, Za Bra-
nou, Přemyslova, Mládeže, Nová, Tyršovo nám., 
Jáchymovská, Hornická, Družstevní.
5. duben – středa
28. října, L. Kopáčka, Lidická, Na Nábřeží, A. Dvo-
řáka, Vančurova, nám. Svobody, Na Trávníkách.
7. duben – pátek
Příkopy, Příkrá, Mostecká, Zahradní, Lomená, 
Dlouhá, Part. Svobody, Trnovská.
10. duben – pondělí
Fričova, Školní, Za Poštou, Komenského náměstí.
12. duben – středa
Dukelské nám., Žižkova, Na Lukách, U Slovanky, 
Plk. Petroviče, Bořivojova (+ příčné ulice).
13. duben – čtvrtek
Hálkova, Zborovská, Dělnická, U Plovárny,  
Na Kole, Okružní (+ příčné ulice).
18. duben – úterý
V Lipkách, B. Smetany, Husova, Tylova, U Slávie, 
Mánesova.
19. duben – středa
Anenská, Lesní, Fr. Průši, Na Chmelnici, Jirás-
kova, V Zahradách, Karnetova zahrada, Polní,  
Na Tarásku.
21. duben – pátek
Za Pivovarem, Přímá, U Pilského potoka, Malé 

Paseky, Na Ligruse, U Ovčína.
24. duben – pondělí
Rukavičkářská, Nad Papežem, K Vodárně, Jeřá-
bová, Jasmínová.
26. duben – středa 
Šeříková, Růžová, Azalková, Lípová, Březová, 
Javorová, Nad Prachandou, Dubinské Kaštánky, 
Průmyslová, Krásný Život, Modřínová, Bezová, 
Smrková.
27. duben – čtvrtek
Bratří Čapků, Loukotova, K Oboře, Na Vlašce, 
Trnková, Balabánova.
28. duben – pátek
Na Čihadlech, Pleskotova, Werichova, Scharto-
va, Brodecká, Brdská, Západní, Luční, Úvozová.

Děkujeme za spolupráci. 
Mgr. Jan Marek, jednatel společnosti

Žádáme občany, aby ve shora uvedených 
termínech odstranili svá vozidla  

z komunikace, a to v době  
od 6.00 do 15.00 hodin. 

V případě nedodržení těchto pokynů 
může být vozidlo na náklady majitele 

odtaženo.

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

Harmonogram blokového čištění ulic pro rok 2017
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DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA
Město Dobříš opětovně vyhlašuje anketu na domácí kompostéry. Vzhledem k tomu, že Sva-
zek obcí Dobříšska a Novoknínska bude předkládat žádost o poskytnutí dotace, vyzývá zá-
jemce k vyplnění anketního lístku.
Zájemci, kteří se přihlásili v minulém kole, se nepřihlašují, jejich žádost je již evidována!

Konsolidace IT města 
Dobříše – projekt 
v udržitelnosti
Již déle než rok uběhl od ukončení projektu 
„Konsolidace IT města Dobříše“. Tento projekt 
podstatným způsobem zvýšil HW a SW vyba-
vení města Dobříše, a tím i úroveň poskyto-
vaných služeb. Realizace projektu probíhala 
v období 10/2014 – 8/2015. Celkové náklady 
projektu dosáhly 2 950 196 Kč, přiznaná dotace 
byla ve výši 85 % celkových způsobilých výda-
jů, zbývající podíl ve výši 15 % hradilo město 
Dobříš.

Za odbor místního rozvoje, 
Ing. Markéta Samcová

Ilustrační foto, zdroj: stránky Lidl
Město Dobříš se již po několikáté zúčastnilo 
soutěže společnosti Lidl o vybudování dětského 
Rákosníčkova hřiště v kategorii měst do 10 000 
obyvatel. Na rozdíl od uplynulých let se letos 
Dobříši nakonec vyhrát podařilo. 
V kategorii se soutěžilo o celkem 3 hřiště. Při-
pomenu, že hlasovat mohli všichni každý den, 
z facebooku a prostřednictvím mailové adresy, 
a hlasy se sčítaly. Město Dobříš se pohybovalo 
po celou dobu na 2. místě, tedy na výherním. 
Po loňském neúspěchu byla však zpočátku znát 
nechuť do hlasování, postupně však denní pří-

růstek hlasů narůstal a Dobříš uhájila 2 místo. 
Vítezství po tolika letech bylo s celkovým vý-
sledkem 18 988 hlasů konečně naše!
Strategie města Dobříš
Letošní strategie byla o poznání razantnější než 
ta loňská, již od prvních dnů jsme rozesílali na 
školky, školy a další instituce maily s prosbou 
o pomoc při hlasování, oslovili jsme občany též 
prostřednictvím krátkého spotu v Rádiu Blaník 
a městském rozhlase. Velké poděkování pat-
ří všem, kteří hlasovali, ale můj obdiv a uznání 
patří paní Iloně Květoňové, Veronice Paukertové 
Merkové a Lence Mášové – dobříšským mamin-
kám, které celou kampaň nastartovaly, rozdáva-
ly letáky o víkendech před Lidlem a neúnavně 
kontaktovaly veřejnost. Chtěla bych vyzdvih-
nout práci Informačního střediska Dobříš za in-
formační kampaň a trpělivé poradenství všem, 

Vyjádření zájmu majitele bytové jednotky používat kompostér 
na likvidaci biologického odpadu. 

Kolikačlenná domácnost jste:

	 Jednočlenná 

	 Dvoučlenná

	 Trojčlenná

	 Čtyřčlenná

	 Pětičlenná

Kde bydlíte:

	 Rodinný dům se zahradou

	 Rodinný dům bez zahrady

	 Bytový dům

	 Chata


DOTAZNÍK – DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA

Vaše jméno a příjmení:

Adresa trvalého pobytu: (Vyplňte ulici čp./č.or., obce a PSČ)

Váš e-mail:

Váš telefon:

Adresa místa, kde bude umístěn kompostér – ulice:
(Pro možnost získání kompostéru se musí nacházet v Dobříši)

Adresa místa, kde bude umístěn kompostér – čp.:

Adresa místa, kde bude umístěn kompostér – č. or.:
(Pokud nemá nemovitost číslo orientační, nemusíte jej uvádět)

Vyplněný dotazník odevzdejte do 31. 5. 2017.

Děkujeme za vyplnění tohoto dotazníku.

Svazek obcí regionu Dobříšsko a Novoknín-
sko usiluje o zavedení kvalitního systému naklá-
dání s komunálním odpadem, který by zaručoval 
ekonomickou únosnost jeho likvidace a zároveň 
umožňoval jeho další využitelnost ve prospěch 
přírody i vás občanů samotných, proto se roz-
hodla podat žádost o dotaci na realizaci projektu 
Kompostéry, která bude podána v rámci výzvy 
Operačního programu Životní prostředí.
Hlavním cílem projektu je bezplatné poskyt-
nutí plastových kompostérů do domácnosti 
za účelem snížení množství biologicky rozlo-
žitelné složky odpadu ukládané do popelnic 
nebo na skládky. Uživatel kompostéru za cenu 
minimální práce získá kvalitní přírodní hnojivo.
Žadatelem a zároveň i majitelem kompostérů 

bude město. Po uskutečnění dodávky kompo-
stérů budou sepsány s občany smlouvy o vý-
půjčce zdarma na dobu 5 let. Poté kompostéry 
přejdou zdarma do jejich vlastnictví.
Aby mohla být žádost obce o dotaci na pořízení 
kompostérů zpracována, je zapotřebí nejprve 
zjistit pomocí ankety, jaký bude o kompostéry 
zájem. K tomu slouží dotazník, který právě čte-
te. Proto žádáme všechny, kdo budou mít zájem 
o kompostér zdarma, aby včas odpověděli na 
všechny otázky v tomto dotazníku. Pozdější 
požadavky nebude možné uspokojit. Vyplněný 
dotazník odevzdejte do 31. 5. 2017 na podatel-
nu městského úřadu nebo do schránky města 
Dobříše. Elektronická forma ankety je taktéž 
k dispozici na adrese www.mestodobris.cz.

Rákosníčkovo hřiště jsme konečně vyhráli kteří si s hlasováním nevěděli rady, a dále zá-
sluhu Kulturního střediska Dobříš a společnos-
ti BIOS, s.r.o., za bezplatné umístění informací 
o hlasování na svých reklamních plochách. 
Kde bude hřiště umístěno?
Město obdrželo od společnosti Lidl poměrně 
striktní podmínky pro umístění hřiště, ze kte-
rých vyzdvihnu zejména nutnost vlastnictví po-
zemku městem (zásadní předpoklad, bez něhož 
není realizace možná) a existence inženýrských 
sítí (nežádoucí). 
Dále je nezbytné pro získání územního souhla-
su, aby umístění hřiště bylo v souladu s platným 
územním plánem. 
Proto bylo rozhodnuto, že hřiště bude vystavě-
no u sportovní haly. V tuto chvíli jednáme s fir-
mou Lidl a směřujeme vše k podpisu smlouvy, 
slavnostní otevření hřiště by mělo být v červnu.

Ing. Markéta Čermáková, MBA, radní 
pro bezpečnost a správu majetku města
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Nové dobříšské tržiště
Městu Dobříš se nově podařilo získat do nájmu prostor pro pořádání tradičních pátečních trhů. 
Město Dobříš následně vyhlásilo záměr pronájmu těchto prostor provozovateli tržiště. Ze tří přihlá-
šených zájemců nabídla nejlepší podmínky společnost DOKAS Dobříš, s.r.o., která v současnosti spo-
lupracuje s městem na pořádání farmářských trhů na Komenského náměstí, a má tudíž s provozem 
tržiště neocenitelné zkušenosti. Prostor stávající tržnice byl prozatím vyklizen a následovat budou 
drobné i větší opravy a úpravy povrchů, elektroinstalace a vybavení mobiliářem. 
Podařilo se tak najít důstojný prostor v srdci centra Dobříše. Po jeho opravách a revitalizaci bude 
sloužit převážně pro pořádání farmářských trhů, bleších trhů, tematických trhů, výměnných obcho-
dů pro děti, kulturních a společenských akcí (divadla, koncerty, workshopy). Při konání nejrůznějších 
tematických trhů bychom rádi kladli důraz na tradice, jako je masopust, Velikonoce, májové slavnos-
ti, slunovrat, vinobraní, dožínky, dočesná piva a Vánoce. 
Nový prostor bychom chtěli otevřít především pro místní občany, spolky a zájmová sdružení, ale 
také pro tyto organizace z blízkého okolí, pro všechny, kteří budou mít chuť umělecky tvořit, ob-
chodovat či představit svá díla (ochotnická divadla, loutková divadla, amatérské kapely, divadelníci, 
výtvarní umělci, školy, školky, domov pro seniory a chráněné dílny). 
První akce, která celé tržiště slavnostně otevře, bude „Velikonoční jarmark na dobříšském tr-
žišti“. Akce se uskuteční v sobotu 15. 4. 2017 od 15.00 hod.
Další akce, která se na dobříšském tržišti bude konat, je „Čarovné odpoledne“, na které můžete zaví-
tat i se svými dětmi v neděli 30. 4. 2017 od 15.00 hod.
Budeme rádi za všechny podněty či nápady k vylepšení a zpestření chodu nového tržiště. Vaše náměty 
můžete zasílat na e-mail pavel.bodor@dokas.cz nebo přímo kontaktovat správce tržiště, pana Pavla 
Bodora, na telefonním čísle 731 266 464, DOKAS Dobříš, s.r.o.  Pavel Bodor, správce tržiště

Kam s ním aneb Pytlový 
systém sběru tříděného 
odpadu v lokalitě  
Malá Strana, Dobříš

Dovolte mi krátkou reakci na článek „Stručné 
informace ze 17. zasedání Zastupitelstva města 
Dobříše konaného 9. února 2017“. V části Disku-
ze je napsáno: “Z řad veřejnosti vystoupila Ing. 
R. N., poděkovala zastupitelům za možnost za-
vedení nového systému třídění, uvedla, že se 
vše vrátilo do normálního stavu, občané jsou 
spokojeni, třídí víc a lépe...“ V žádném případě 
nechci ztrácet čas planými polemikami. 
Obhajovat své názory a zájmy je samozřejmé. 
Zásadou ale je, pokud si troufám, veřejně hovo-
řit i za ty druhé, mít k takovému jednání jejich 
svolení, a to jste Vy, paní Ing. R. N., určitě neměla. 
Zajímalo by mě například, na základě čeho jste 
byla schopna po měsíci a jednom týdnu zhod-
notit pilotní projekt pytlového svozu odpadu 
v lokalitě Malá Strana, když i vedení radnice 
informovalo, že k vyhodnocení projektu dojde 
na konci března? Jaká objektivní čísla tedy máte 
k dispozici, která by Vás opravňovala k pronáše-
ní Vašich smělých až odvážných tvrzení o spoko-
jenosti občanů, o tom, jak třídí víc a lépe? Mysle-
la jste tím i skleněný odpad? Kolik spoluobčanů 
jste ve svém průzkumu oslovila?
Dovolte, abych připomněl existenci petice 
spoluobčanů pod názvem: „NE odstranění 
sběrného místa tříděného odpadu v lokalitě 
dolní části Hálkovy ulice. ANO zachování toho-
to sběrného místa pro občany v této lokalitě.“ 
Vznikem a podpisem této petice nejen Vám, 
paní Ing. R. N., panu Mgr. V. T., ale také vedení 
města spoluobčané vyjádřili svůj názor na da-
nou problematiku. Ano, tato petice byla proje-
vem vůle všech jejích signatářů, kteří prefero-
vali stávající a fungující kontejnerové třídění 
odpadu. Ta rozhodně neplácala do pléna slova 
díků jednotlivce, který své osobní zájmy povy-
šuje nad zájmy většiny a ještě si troufne za tuto 
většinu hovořit?
Jsem přesvědčen, že právě opakované poža-
davky na zrušení kontejnerového stání v dolní 
části Hálkovy ulice, iniciované Ing. R. N. a Mgr. 
V. T., a tím často vyvolávané konflikty se svými 
sousedy, pak, bohužel, ovlivnily dění v pod-
statně rozsáhlejší lokalitě Dobříše, tj. v lokalitě 
Malé Strany, a byly impulsem pro vedení měs-
ta, aby zde, k uklidnění situace, byl zaveden pi-
lotní projekt pytlového svozu odpadu.
Chápu snahu vedení města o řešení proble-
matiky, ale bylo by na místě uvědomit si, že 
veřejná správa i na úrovni obce je spravováním 
věcí veřejných ve veřejném zájmu, nikoli pro-
sazování zájmu jednotlivce/ů na úkor zájmu 
většiny.
Na jednu stranu chápu euforii z úspěchu pro-
sadit vlastní zájem, kterou paní Ing. R. N. má. 
Na straně druhé nechápu, za jakou cenu... Není 
lepší, když zvítězí zdravý rozum, dobré mezi-
lidské a především přátelské sousedské vztahy 
nad vlastním zájmem?
Doufám v uskutečnění objektivních závěrů vy-
cházejících z podložených a relevantních zdro-
jů. Vyhneme se tak planým, podjatým a emo-
tivním vyjadřováním zainteresovaných stran!

Ing. Novák, Dobříš

Vychovaný pes je bezpečný pes
Tak se jmenuje projekt, který pořádá město 
Dobříš spolu se strážníky Městské policie Dob-
říš. Cílovou skupinou je laická kynologická ve-
řejnost. Seminář je zaměřen na problémové 
chování psů na veřejnosti. Majitel psa bude pod 
dohledem policejního psovoda prakticky sezná-
men s možností, jak svého psího miláčka naučit 
nejpoužívanější cviky (přivolání psa a chůzi na 
vodítku) a jejich aplikací na veřejnosti. Dále 
bude majitel seznámen s právními předpisy, 
které upravují pohyb psů na veřejnosti (obecně 
závazná vyhláška města Dobříš č. 3/2016, o ve-
řejném pořádku ve městě Dobříši), ale i převoz 
psů dopravními prostředky – osobní automobil, 
autobus, vlak (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a  o  změnách ně-
kterých zákonů, v platném znění). 
Na každého majitele a jeho psa bude vyčleněn 
individuální časový prostor ve výši 30 minut. 
Seminář je omezen na maximální počet 17 psů.
Datum konání: 29. dubna 2017
Místo konání: Areál SOU Hluboš – pobočka 
Dobříš, ul. Za Poštou

Čas konání: 9.00–18.00 hod.
Stáří psa: 3 měsíce – 7 let 
Vstupné: Dobrovolné (formou konzerv, piškotů 
a jiných pamlsků pro psí útulek Dobříš)
S sebou: vodítko, obojek, případně košík, pa-
mlsky nebo jakékoliv hračky, které má pes rád, 
misku a vodu v láhvi pro psa, nápoj pro majitele.
Plemeno: semináře se můžou zúčastnit psi ja-
kéhokoli plemene i jejich kříženci. 
Upozornění: Pes, který se semináře účastní, 
nesmí být ze zdravotních důvodů nakrmený.
Bližší informace lze získat telefonicky na tel. 
č. 602 370 677 nebo vám je rádi podají osobně 
na služebně Městské policie Dobříš, str. Svobo-
da – koordinátor akce, zástupce velitele str. Ko-
vaříková nebo velitel MP str. Krejčí.
Těšíme se na vás!

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

Akce se koná v rámci kampaně „Dny bez úrazů“ 
Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš, 
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

Krásnější a rozkvetlá Dobříš, 

jak jsem zjistila, nesouvisí s revitalizací zeleně, 
ale s kácením stromů a keřů a novým osázením. 
Tento projekt, když to dobře dopadne, se bude 
realizovat až koncem roku 2018 nebo začátkem 
roku 2019. Projektovou dokumentaci jsem si pro-
hlédla u Ing. Harmanové. Je to dílo obsáhlé, ale 
paní architektce nikdo neřekl o změnách. Doku-
mentace již neodpovídá skutečné situaci a  cena 
za tyto práce je přibližně 5 mil. Kč. Náměstí tento 
projekt neřeší, k tomuto tématu bude probíhat 
samostatný kulatý stůl. 
Začíná jaro a nejen já a moji známí, ale možná 
i vy chcete, aby Dobříš měla krásné, kvetoucí ná-
městí. Naše náměstí nekvete. Proč mají v Sedlča-
nech náměstí kvetoucí celé léto, proč i jinde mají 
kvetoucí náměstí? Šli jsme se zeptat. Začali jsme 

u Ing. Čermákové, radní pro správu majetku. S na-
šimi názory souhlasila, ale museli jsme uznat, že 
bez peněz se toho moc neudělá. S panem Milne-
rem, zahradníkem z Dokasu, spolupracují. Mimo 
jiné na úpravách před poštou, kolem radnice 
a vysazením letniček.
Co vy, spoluobčané, chcete spolupracovat a  ra-
dovat se z vašeho města? Co okolí vašeho by-
dliště? Je v pořádku, nedalo by se něco zlepšit? 
Pro nás byla dobrou zkušeností návštěva u Ing. 
Čermákové. Na místě jsme se domluvili a získa-
li informace. Bylo to přínosné jak pro ni, tak pro 
nás. Ti, co komunikují přes počítač, mohou využít 
aplikaci hlášení závad na webu města. Vyzývám 
vás k větší aktivitě o dění v Dobříši, nebojte se říci 
své připomínky a názory. 

Helena Kahounová 
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Pilotní projekt pytlového 
svozu v lokalitě Malá Strana 
v Dobříši
Na Malé Straně v Dobříši probíhá zkušební 
pytlový svoz tříděného odpadu. Žádáme proto 
občany z Malé Strany, aby nevhazovali do pytlů 
nevhodný odpad. Děkujeme za ohleduplnost 
a podporu tohoto projektu.

DOKAS Dobříš, s.r.o. 
• RNDr. Jan Vozáb, Ph.D. – Rozvoj Dobříše po 

stránce ekonomické a sociální 
• Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. – Město, prostor 

a jeho skryté fenomény 
• Ing. Lukáš Hořejší – fi n. ředitel a jednatel spo-

lečnosti Doosan Bobcat – Bobcat & Dobříš 

• Bc. Markéta Dvořáková, DiS. – Dobříš zdravá 
a sociální 

• Slavomír Lener – Sport pro širokou veřejnost 
• doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. – Město a techno-

logie 
• RNDr. Jiří Kastner – Dobříš, centrum regionál-

ního školství

Jak by mohla vypadat Dobříš 
v roce 2030?

Touto otázkou se zabývalo setkání s názvem „Dobříš 2030“, které se konalo ve čtvrtek 9. března 
v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši. Setkání se na pozvání organizátorů zúčastnilo okolo se-
dmdesáti lidí. Vesměs to byli občané, o kterých si myslíme, že se nějakým způsobem spolupodílí či 
mají zájem na veřejném dění v našem městě. Mezi pozvanými byli například zástupci vedení města, 
zástupci podnikatelské sféry, vedení zámku a lesů knížete Colloreda-Mannsfelda, skauti, zástupci 
gymnázia, lidé, kteří se podílejí na sportovních aktivitách města a další. Formát tohoto večera se 
opíral o 7 prezentací, kde se každá z těchto prezentací dívala na budoucnost Dobříše z jiného úhlu 
pohledu. Každý z přednášejících se musel zhostit nelehkého úkolu vejít se s prezentací své vize do 
časového limitu 365 vteřin. Chtěli bychom tímto prezentátorům za jejich energii i odvahu poděko-
vat. Seznam prezentací s tématy byl následující:

Po prezentacích proběhla zajímavá refl exe 
účastníků večera, navazující na obsah prezenta-
cí, a diskuse na téma „Dobříš 2030“. V závěrečné 
fázi večera byla příležitost se vzájemně setkat, 
seznámit a popovídat si u skleničky vína, kávy 
či čaje o tom, jak kdo vidí budoucnost našeho 
města, co udělat v dalších letech pro to, aby 
Dobříš byla krásnějším a plnějším místem pro 
život. To, že bylo toto setkání pro jeho účastní-
ky příjemné, přínosné a smysluplné, myslíme, 
potvrzuje nejen početná účast pozvaných, ale 
i  živé diskuse, které následovaly po prezenta-
cích.
Kdybychom měli za organizátory krátce vypích-
nout věci, které nás nejvíce zaujaly a které se 
nejvíce nesly prezentacemi, tak bychom uvedli 
zřejmě následující:
• Naše město demografi cky poměrně velmi 

rychle roste ve skupině dětí předškolního 
a školního věku a ve skupině seniorů a jeho 
vize musí na tuto skutečnost velmi silně mys-
let. 

• Tato skutečnost se musí nutně odrazit ve sna-
ze města zajistit dostatečnou kapacitu a pest-
rost výuky škol, včetně gymnázia, mateřských 
škol, umělecké školy a odborné výuky. 

• Rychlý a zrychlující se růst počtu seniorů musí 
město následovat podporou budování kom-
plexního, kvalitního a kapacitně dostatečně 
silného systému sociální a zdravotní terénní 
péče, která umožní seniorům co nejdéle zů-
stat v přirozeném domácím prostředí. 

• Mezi naším městem, podnikateli a společ-
ností Doosan Bobcat Dobříš je zatím nedo-
statečně využitý velký potenciál spolupráce 
a synergických efektů, které mohou prospět 
všem zúčastněným stranám spolupráce, i ob-
čanům. 

• Podpora sportu a kvalitního trávení volného 
času se městu vždy několikanásobně vrátí 
a nejde přitom o podporu vrcholového spor-
tu, ale zejména našich dětí. 

• Naše město by mělo hrát aktivní roli i v rámci 
našeho mikroregionu.

Mottem setkání „Dobříš 2030“ by mohla být věta: 
„Dobříš není městem, které je stvořeno z atomů, 
ale je městem, které je tvořeno z příběhů lidí.“ 
Cílem tohoto večerního setkání bylo propojit pří-
běhy několika lidí a vést je i nás k zamyšlení, jak 
by mohl pokračovat příběh našeho města v dal-
ších letech a jak se na tom můžeme spolupodílet. 
Snad se nám to alespoň trochu podařilo.

Adam Böhm, Jiří Štěpo a Ivo Salcman, 
organizátoři 

Vodohospodářská společnost Dobříš

Soutěž o nejlepší fotografie na téma Dobříšská voda

vyhlašuje

Velkou fotografickou 
soutěž pro děti

Nezapomeňte!
Každý z vás může zaslat maximálně tři snímky a musí být uveden: název 

fotografie,  jméno a příjmení soutěžícího, věk, email nebo telefonický kontakt.
Vyhodnocení soutěže a předání cen vítězům se uskuteční dne 20. dubna 2017 

v 15hod. na akci Den Země, na hřišti B. Němcové v Dobříši. Vítěze budeme 
kontaktovat telefonicky nebo emailem.

Obdržené fotografie zůstávají v majetku pořadatele soutěže pro jejich 
publikaci a další využití.

kategorie děti 1. stupeň   kategorie děti 2. stupeň, děti do 15-ti let

1. cena _ Nafukovací člun 
2. cena _ Plážový hrací set

3. cena _ Termohrnek pro fotografy 
4. cena _ Sportovní láhev

1. cena _ Nafukovací člun 
2. cena _ Plážový hrací set

3. cena _ Termohrnek pro fotografy 
4. cena _ Sportovní láhev

Nezapomeňte!
Každý z vás může zaslat maximálně tři snímky a musí být uveden: název 

fotografie,  jméno a příjmení soutěžícího, věk, email nebo telefonický kontakt.
Vyhodnocení soutěže a předání cen vítězům se uskuteční dne 20. dubna 2017 

v 15hod. na akci Den Země, na hřišti B. Němcové v Dobříši. Vítěze budeme 
kontaktovat telefonicky nebo emailem.

Obdržené fotografie zůstávají v majetku pořadatele soutěže pro jejich 
publikaci a další využití.

Fotografie posílejte do 10. dubna 2017 elektronicky na emailovou adresu:
 b.marvanova@vhs-dobris.cz

Nebo poštou na adresu: 
Vodohospodářská společnost Dobříš, Jiráskova 656, 26301 Dobříš

vhs-dobris_vodni-fotosoutez_210x297.pdf   1   8/3/2017   19:31:23

Uzávěrka příspěvků 
do květvého vydání Dobříšských listů 

bude 20. dubna 2017. 
www.listy.dobris.net
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Vážení spoluobčané, 

denně chodím kolem budovy bývalého kina 
a pokaždé mi prolétne hlavou přání, aby se toto 
místo změnilo v něco užitečného – i kdyby to 
měl být jen plácek pro hraní míčových her. 
Velice mě proto zajímaly záměry současného 
vedení města s tímto neutěšeným prostorem. 
Kulatý stůl na toto téma byl výbornou příležitos-
tí se s nimi seznámit a zároveň si poslechnout 
názory ostatních občanů Dobříše. Lidí přišlo 
opravdu hodně a dali jasně najevo, že přestav-
ba kina v nové společenské centrum je projekt 
s mnoha palčivými otazníky. 
Myslím si, že uspořádání takového kulatého 
stolu je výborná věc. Vítám otevření tématu 
směrem k lidem, možnost se dotázat, vyjádřit, 
a  mám za to, že živá a věcná diskuze občanů 
byla tentokrát ukončena zbytečně brzy. Další 

kladné hodnocení by ode mě dostali architekti 
ze studia 4DS za vizuálně příjemné a k okolí cit-
livé řešení nové stavby. 
Průběh večera ve mně ale vzbudil i četné rozpa-
ky, které bych ráda zmínila. 
• Očekávala bych, se že na akci „kulatý stůl“ 

budou s veřejností projednávat náměty 
a  podněty vedoucí k zadání účelu výstavby 
nového městského domu, ale zde se překva-
pivě prezentovala již hotová studie stavby ve 
finální fázi. Připomínky a podněty veřejnosti, 
zástupců spolků i od zastupitelů Dobříše tak 
vyznívaly poněkud naprázdno.

• Projekt, se kterým radnice přichází, se nazývá 
spolkový dům, nicméně chybí v něm ade-
kvátní zázemí pro spolky – minimálně pro 
spolky pracující s dětmi a mládeží. Projekt 
nabízí celkem tři prosklené klubovny nebo-
li učebny, které se nacházejí v prvním patře 

Noví občánkové Dobříše
Dne 2. 2. 2017 byli v Zrcadlovém sále na zámku Dobříš přivítáni noví občánkové:
Martin Petrák, Dominik Mach, Lenka Vášová, Ondřej Netrh, Richard Ciapka, Petr Benák, Anežka  
Žáková, Maxim Nedělka, Eliška Kortánová, David Šrein, Daniel Škarica, Zuzana Karnetová.

Jitka Klimtová, odbor správních agend a obecní živnostenský úřad

Knihovna v dubnu: 
dílna, boj, kolotoč 
i rekonstrukce

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, jsme rádi, že 
březen vás přivedl do knihovny v hojném počtu, 
a stal se tak skutečně měsícem čtenářů... Ale 
i v dubnu máme pro vás pěkné nabídky:

KAINAR: OD ZLATOVLÁSKY PO BIGBEAT!  
– uzávěrka v pátek 5. 5.
Další ročník naší celostátní literárně-výtvarné 
soutěže pro děti i dospělé připomíná osobnost 
básníka, který i v roce stého výročí svého na-
rození dokáže zaujmout malé děti stejně jako 
teenagery i dospělé. Lákají-li vás velkorysé fi-
nanční ceny (tři, dva a jeden tisíc korun), podí-
vejte se na pravidla soutěže na www.knihovna-
dobris.cz. Partnerem soutěže je firma CAG Kytín, 
děkujeme za podporu!

Výtvarná dílna s Jíťou: VEJCE STOKRÁT JI-
NAK... – pondělí 3. 4. od 12 do 17 hodin
Velikonoce jsou za dveřmi; přijďte si k nám vy-
robit pěknou dekoraci! Vítáme děti i dospělé 
a jako obvykle: vstup volný, materiál zdarma.

Z KNIHOVNY DO VESMÍRU! – od 3. do 12 . 4.
My bychom vzhůru k nebesům... Vy také? Tak než 
se vám nastartuje raketa, přijďte si půjčit knihu 
z tematické knižní výstavy či vyluštit kvíz o ceny. 
A víc nic??? Ale samozřejmě: přijďte se vyfotogra-
fovat do naší krásné nové knihovní rakety!

PETR PLACÁK: MŮJ BOJ – čtvrtek 20. 4. od 
17.00 hodin
Malá dobříšská univerzita vítá historika, spisova-
tele, muzikanta a bojovníka Petra Placáka. Hrál 
s The Plastic People of the Universe, publikoval 
v samizdatu, organizoval protikomunistické 
demonstrace. Působil v týdeníku Respekt a v Li-
dových novinách, je šéfredaktorem časopisu Ba-

bylon i stejnojmenného nakladatelství. Za svou 
první knihu získal Cenu Jiřího Ortena, za knihu 
Fízl cenu Magnesia Litera... Vstupné 70 Kč; káva/
čaj v ceně.

ŠÁLY, ŠÁTKY, ŠÁTEČKY – středa 26. 4. od 
10.00 hodin
Jak využít všechny ty krásné šátky a šálky, ele-
gantně či netradičně, můžete objevovat s lek-
torkou Evou Fenclovou. Také se dozvíte vše, co 
jste o historii a teorii šátkování kdy chtěli slyšet. 
Vezměte své oblíbené kousky a pojďte si s nimi 
pohrát... A máte-li nějaké, které už nenosíte, vez-
měte je s sebou také – třeba je na místě vymě-
níte za jiné! Cena za devadesátiminutový kurzík 
60 Kč; přihlášky předem nutné!

Chvíle pro pohádku: MODRÝ KOLOTOČ  
– čtvrtek 27. 4. od 17.00 hodin
Viktor Fischl by se letos dožil 105 let. I když mu 
však bylo vyměřeno o 10 méně, stihl za ten 
čas naplnit přinejmenším tři lidské osudy... Za-
nechal po sobě spoustu skvělých knih pro do-
spělé i pro děti, a jednu vám představí Divadlo 
Knihovna. Vhodné zejména pro děti od 5 do 
10 let, vstup volný.

JAK ZDRAVĚ SEDĚT – čtvrtek 27. 4. od 18.30 
hodin
Lektorka Jana Jarošová vás mimo jiné naučí, jak 
minimalizovat vyčerpání, bolest páteře, kyčlí 
a  rukou při sezení, jak používat myš a kláves-
nici a jak předejít syndromu karpálních tunelů, 
jak správně zvolit výšku monitoru počítače i jak 

vybrat židli, a ještě slibuje, že zboří pár mýtů 
o opěrkách židlí, klekačkách a sezení na míčích... 
Vstupné 30 Kč.

Výtvarná dílna s Jíťou: KVĚTEN KVETE KVĚ-
TEM! – úterý 2. 5. od 12 do 18 hodin
A aby květů nebylo málo, pár jich společně 
vytvoříme. Vstup volný, materiál zdarma, vítá-
ni jsou malí i velcí. Pozor, tentokrát výjimečně 
v úterý!

MILOŠ BERAN: MANDALY – po celý duben
Vzpomínáte si z dětství na krasohled? Před ba-
revnými fotografiemi, sestavenými ze střípků ar-
chitektury i krajiny, si na něj vzpomenete hned... 
Krása!

POHÁDKOVÁ DRUŽINA – zjeví se v průběhu 
dubna
Výstav není nikdy dost, proto v oddělení pro 
děti představujeme pohádkové postavy, stvo-
řené dětmi z družiny II. ZŠ pod vedením paní 
učitelky Vozkové-Venderové.

KNIHOVNA O SVÁTCÍCH:
v pátek 14., v neděli 16. a v pondělí 17. 4. 
máme zavřeno,
V SOBOTU 15. 4. OTEVŘENO,
v pondělí 1. a 8. 5. je knihovna zavřena.

REKONSTRUKCE WC
V průběhu dubna nás čekají stavební úpra-
vy toalet: Vznikne zde nové bezbariérové WC 
a  dvě běžné kabiny. Prosíme návštěvníky, aby 
po dobu rekonstrukce využívali WC v přízemí 
sportovní haly. Předem se omlouváme za mírné 
narušení obvyklého klidu a komfortu – je to pro-
stě jediná možnost, jak zachovat rozsah našich 
služeb bez omezení.

Milí čtenáři, přejeme vám krásné jaro, užijte si 
sváteční dny a nezapomeňte, že se na vás 6 dní 
v týdnu těšíme v knihovně, odkud vás za všech-
ny kolegy zdraví Romana Bodorová.

domu, nemají odpovídající zázemí (kuchyň-
ka) a nelze v nich ponechat stálý inventář. 

• Zadání obsahu spolkového domu bylo rad-
nicí stanoveno na základě proběhnuvší „an-
kety“ mezi dobříšskými spolky, za celý večer 
však nebyla zviditelněna podoba této ankety, 
její výsledky a vyhodnocení. 

• Z celého průběhu hojně navštívené akce 
bylo jasné, že nikdo z vedení města bohužel 
nemá jasnou představu o konkrétním fungo-
vání a finanční náročnosti tohoto spolkového 
domu, který se má ale začít stavět již (!) v říjnu 
2017 a bude stát město minimálně 44 milionů 
korun.

• Moderátorka celého večera, kterou byla zá-
měrně nezávislá osoba žijící mimo Dobříš, 
několikrát vstoupila do průběhu večera se 
svými osobními dotazy a naopak některé do-
tazy z pléna komentovala větou „to je zatím 
předčasné“ (dotazy týkající se konkrétního 
využití spolkového domu nebo předpokladu 
jeho ročních nákladů).

Pevně doufám, že i na základě tohoto kulatého 
stolu radnice znovu přehodnotí možné využití 
spolkového domu a skutečné potřeby občanů 
Dobříše a jeho spolkových aktivit. 

Mgr. Jitka Urbanová, zastupitelka ODS
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Připravujeme na květen

5. 5. Sto zvířat – ELEPHANTOUR 2017
Pro rok 2017 si tahle devítičlenná parta se-
stavila klubový program sešitý ze svých 
největších pecek a hitovek, a tudíž se divá-
ci mohou těšit na své oblíbené songy jako 
Píseň, Poprvé, Alice se dala na pití, Podpaží, 
Nejkratší cesta, Škola a další, které ke zvířecí 
koncertní atmosféře neodmyslitelně patří. 
(Předprodej vstupenek od 4. 4. v trafice 
U Davida 200 Kč/ na místě 250 Kč.)
11. 5. Vernisáž: 8. salon výtvarníků Dob-
říšska
13.–19. 5. Festival ochotnických souborů
20. 5. Dobříšské májové slavnosti (celo-
denní program pro malé i velké, hlavní hosté: 
Ivan Hlas + ETC; Oceán; Trampolíny Praha 
a dal.)

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 http://www.facebook.com/kddobris 

 � 7. 4. GARAGE & Tony Ducháček
Mohykáni naší hudební a undergroundové 
scény s charizmatickým zpěvákem Tony Du-
cháčkem zahrají po dlouhých sedmi letech na 
Dobříši. 

Co je potřeba říct víc? Kapela vznikla v r. 1979, 
v  současné sestavě (Tony Ducháček – zpěv, 
Tonda Pěnička – bicí, Honza Macháček – kytara, 
zpěv, Joe Karafiát/Robert Jína – sólová kytara, 
David Fikrle – baskytara, Jarda Jeřábek – sax) 
spolu hrají od r. 1993. Jejich hudba nám dodáva-
la sílu v těžkých časech, jejich koncerty v klubu 
Na Chmelnici byly legendární. Písničky a hudba 
Garage jsou těsně spojené s osobností zpěváka 
Tonyho Ducháčka, který je také autorem většiny 
textů založených na unikátním periferním slan-
gu. Hudba Garage je hlasitá a má grády, je znát, 
že je to pořád baví. Garage neztratila nic ze své 
síly, pořád má co nabídnout, není jen odleskem 
byvší slávy. Nabízí přitom přesně to, co se od 
ní čeká, což ovšem u legendy není nedostatek, 
ale přednost. Přijďte na božského Tonyho s jeho 
monotónním zpěvem, jazzem řízlý saxík a rock’-
n’rollové kytary, prostě přijďte na Garage!
Společenský sál KD, pátek 7. dubna 2017 od 
20.30 hod. Předprodej vstupenek od 27.  3. 
v Trafice u Davida. Vstupné: předprodej 
160 Kč, na místě 180 Kč.

 � 8. 4. Za PB from underground – výstava fo-
tografií Pavla Rejska

Zveme vás na vernisáž výstavy fotografií Pavla 
Rejska. Inspirací jsou mu zejména umělecké 
osobnosti, především ty hudební či under-
groundové, ale také ženy, přátelé… Prostě život 
kolem nás. Pavel není profesionálním fotogra-
fem, přesto má jeho tvorba vysokou technickou 
i obsahovou kvalitu a odráží jeho citlivé vní-
mání světa a přátelský přístup k lidem a životu. 
Hudební host večera: The Plastic People of the 
Universe. Dernisáž: 30. 4. v 16.00 hod., kdy na 
ukončení výstavy zahraje Jiří Smrž.
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteč-
ní v sobotu 8. dubna 2017 od 19.00 hod. Vý-
stava potrvá do 30. 4. 2017. Otevřeno po–čt 
8.30–16 hod., pátek a sobota zavřeno, ne 
14–16 hod.
 

 � 21. 4. Večer filmové hudby a francouzského 
šansonu

Zveme vás na tradiční Jarní koncert na zám-
ku Dobříš. Tentokrát s filmovými melodiemi 
a francouzským šansonem... Pozvání přijali 
skvělí muzikanti: Felix Slováček jr. (soprán 
saxofon) a šansoniérka Marta Balejová. Oba 

www.kddobris.cz

KULTURA DUBEN
sólisty doprovodí členové Symfonického or-
chestru Českého rozhlasu. Zazní mj. slavné 
písně Edith Piaf ve francouzském originále a ne-
smrtelné melodie z filmů Sedm statečných, Ten-
krát na západě, Cirkus Humberto, Forrest Gump, 
Mise, Piráti z Karibiku a mnoho dalších. Režie 
programu: Ludvík Sklenář.
Marta Balejová patří mezi znamenitě vyhraně-
né šansoniérky. Obdivuhodně interpretuje písně 
Edith Piaf s jejími originálními texty, ale i v češtině 
ve svém vlastním překladu. Nemalou část reper-
toáru Marty Balejové tvoří také její vlastní šanso-
nová tvorba. Má přesvědčivý výraz, který je živým 
srdcem každého dobrého šansonu.
„Být klarinetista mi přijde málo,“ říká jeden z na-
šich největších mladých hudebních talentů. 
O  obrovském nadání Felixe Slováčka jr. není 
pochyb. Do vínku ho dostal opravdu mnoho. Po 
tátovi hudební, po mamince to herecké. Vystu-
doval Pražskou konzervatoř a ukončil magister-
ské studium na HAMU.
Zámek Dobříš – Zrcadlový sál, pátek 21. dub-
na 2017 od 19.30 hod. Předprodej vstupenek 
v Informačním středisku Dobříš (vstupné dle 
řad: 230 a 280 Kč).

 � 23. 4. Taneční čaje.... 
(Pozor, tento měsíc o týden dříve)
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 23. března od 
17 hod., vstupné dobrovolné.

 � 28. 4. Frk-nügnung teátr – Nahoru dolů
Autorská situační komedie Podbrdského národ-
ního divadla v podání legendárního činoherní-
ho souboru Frk-nügnung teátr. 
Společenský sál KD, pátek 28. dubna od 
19.30 hod. Vstupné 100 Kč.

 � 29. 4. „Krobáci KONCERTUJÍ pro HEMOJU-
NIOR“ 

Pěvecký soubor paní učitelky Sylvie Krobové ze 
ZUŠ Dobříš vás zve na charitativní koncert. 
Představte si, jak vám před onou hostinou při-
téká žilou KREV normální a po společném kon-
certu ji tepny odvádí nejen okysličenou, ale také 
obdařenou dobrým skutkem, soucitem, velko-
rysostí, lidskou něhou, solidaritou…
Výstavní sál KD, sobota 29. dubna od 18.00 
hod. Dobrovolné vstupné na podporu čin-
nosti neziskové organizace Hemojunior.

Kulturní středisko Dobříš vyhlašuje výběro-
vé řízení na obsazení pozice pracovníka Mu-
zea hraček Dobříš.

Charakteristika vykonávané činnosti:
» zajištění chodu Muzea hraček Dobříš
» ochrana sbírkových předmětů v Muzeu hraček 

Dobříš
» zajištění programů a akcí v muzeu

Kvalifikační předpoklady:
středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, 
výhodou je zaměření humanitní, pedagogické 
Platové zařazení: 7. platová třída, příplatky za 
so, ne a svátky, stravenky.
Druh pracovního poměru: pracovní poměr na 
poloviční úvazek, na dobu určitou se zkušeb-
ní dobou na 3 měsíce, 2týdenní turnusy (lichý 
a sudý týden; út–ne) 80 hod. za měsíc.
Předpokládaný termín nástupu: květen, resp. 
červen 2017.
Lhůta pro podání přihlášky (poštou nebo 
osobně): do 10. dubna 2017 do 12.00 hod.  
(KS Dobříš, Mírové nám. 68, 263 01 Dobříš).
Další informace (požadavky, požadované 
doklady apod.) jsou zveřejněny na www.kd-
dobris.cz. 
Případné dotazy zodpoví Markéta Kurcová – 
tel. 318 521 302, mob. 778 543 250 nebo e-mail: 
kurcova@dobris.net, a to pouze během pracov-
ní doby (po–pá 8.00–16.00 hod.).

Kulturní středisko Dobříš přijme brigádníka 
do Muzea hraček Dobříš

Charakteristika vykonávané činnosti:
» zajištění chodu Muzea hraček Dobříš
» ochrana sbírkových předmětů v Muzeu hraček 

Dobříš
» zajištění programů a akcí v muzeu

Preferujeme:
» organizační schopnosti
» zkušenost s prací s dětmi 
» výtvarné dovednosti
» znalost práce na PC (MS Office, FB)
Druh pracovního poměru: dohoda o prove-
dení práce, poloviční pracovní úvazek na dobu 
určitou, záskok za pracovníky muzea, případně 
týdenní turnus (út–ne, 40 hodin).
Předpokládaný termín nástupu: duben 2017.
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Okresní kolo 
olympiády 
v anglickém jazyce

Znalosti cizích jazyků umožňují člověku dostat 
se fyzicky i myšlenkově za hranice vlastní země 
a kultury. Soutěž v anglickém jazyce (Anglická 
olympiáda) je z cizích jazyků nejvíce zastoupe-
na, je koncipována jako konverzační a soustředí 
se na porozumění slyšenému textu a rozhovor.
Dne 22. února 2017 se v Příbrami uskutečnilo 
okresní kolo této soutěže. V kategorii I. A, která 
je určena žákům 7. ročníků, se Kateřina Mikysko-
vá umístila na 8. místě a Lucie Hromádková zís-
kala mimo soutěž body pro 6. místo. V kategorii 
II. A, určené pro žáky 8. a 9. ročníků, se David 
Nikel umístil na 8. místě a David Klouda mimo 
soutěž získal body pro obsazení taktéž 6. místa. 
Gratulujeme.

Eva Kašparová, 2. ZŠ Dobříš

Přípravné třídy ve 2. ZŠ Dobříš

Od září připravujeme otevření přípravných 
tříd pro děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky, kterým byl povolen 
odklad. Žádost o přijetí, kterou je možné si 
stáhnout na www.2zsdobris.cz, je možno po-
dat kdykoli v ředitelně školy, i při zápisu dětí do 
1. tříd. K žádosti je třeba doložit písemné dopo-
ručení školského poradenského zařízení.
Výuka v přípravné třídě probíhá v blocích od 
8.00 do 11.35 hodin. Činnosti jsou za sebou 
řazeny v ucelených blocích oddělené odpočin-
kem, děti se vzdělávají podle ŠVP pro přípravné 
třídy.
Děti z přípravné třídy mají možnost za měsíční 
poplatek 200 Kč navštěvovat ranní i odpolední 
školní družinu.
Za poplatek platný pro daný školní rok se mo-
hou stravovat ve školní jídelně (dopolední sva-
čina a oběd).
Fotografie a plány akcí najdete na webových 
stránkách školy.

Kofroňová, 2. ZŠ Dobříš

Projekt „Sněhuláci pro Afriku“

Děti v Africe si nikdy nepostaví sněhuláka, mno-
hé z nich se ani nedostanou do školy. Proto se 
naše škola zapojila do celorepublikového pro-
jektu, jehož cílem bylo postavit co nejvíce sně-
huláků. Forma pomoci spočívala v tom, že star-
tovné za sněhuláka činilo 50 Kč.

Stále jsme čekali na sněhovou nadílku a těšili se 
na stavění. Zima tomu u nás ovšem příliš nepřá-
la. Sněhu bylo málo a byl přemrzlý. Sněhuláky 
jsme tedy spíše nakreslili. 
Na stránkách www.snehulaciproafriku.cz budou 
zveřejněny fotky z celorepublikové akce a získa-
né finanční částky.
Děkujeme rodičům, kteří tuto akci podpořili. Po-
dařilo se nám přispět 2 820 Kč, a pomoci tak af-
rickým dětem ke vzdělání, jejich cesta do školy 
není každodenní běžnou záležitostí.

Martina Zemanová, vedoucí vychovatelka ŠD

Přednáška Policie ČR

Dne 9. března 2017 přijala pozvání naší školy 
a navštívila nás poručík Bc. Monika Schindlová, 
DiS, tisková mluvčí PČR. Seznámila žáky s  ne-
bezpečím používání facebooku a mobilu, s ri-
zikem seznamování se a navazování kontaktu 
s neznámými osobami tímto způsobem. Ve své 
přednášce se zaměřila na konkrétní případy ši-
kany a její následky. Trpělivě žákům odpovídala 
na konkrétní dotazy.
Děkujeme.

Mgr. Světlana Housková

ZŠ TRNKA  
vás zve k zápisu

Zápis do ZŠ TRNKA se uskuteční v úterý 11. dub-
na a ve středu 12. dubna. Bude probíhat skupi-
novou formou, a to v časech od 13.00 a od 14.30 
hod. Pokud se k zápisu chystáte, navštivte naše 
webové stránky www.zstrnkadobris.cz, kde na-
jdete veškeré informace a také přihlášku, kterou 
je nutné doručit nejpozději do 5. dubna (poštou 
nebo e-mailem). Je zde také odkaz na rezervač-
ní tabulku, kde se přihlásíte na konkrétní čas. 
Záleží nám na tom, aby se děti i rodiče při zápi-
su cítili dobře, a k tomu patří i možnost přijít ve 
stanovenou hodinu bez nutnosti čekání. Kapa-
cita první třídy je pouze 16 dětí. Z toho důvodu 
by bylo vhodné, abyste se přihlásili k zápisu i na 
jiné základní škole.
Budeme se těšit na vás i vaše děti!

ZŠ TRNKA, 
Příbramská 938, Dobříš

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Zápis do lesní komunitní základní školy

V září 2017 otevřeme brány nové lesní komunitní základní školy Dítě v lese, která je 
určena pro žáky prvního stupně a navazuje svou filozofií na lesní školku, která fun-
guje už sedmým rokem. Výuka se bude odehrávat v zázemí lesní školky v Mokrovra-

tech dle nejmodernějších vzdělávacích proudů. Budeme zde vytvářet kreativní a otevřené prostředí 
pro vnitřně motivované vzdělávání maximálně šestnácti dětí. 
Za samozřejmost považujeme neznámkování a koncentrovanou výuku metodou epoch, která 
umožňuje probrat látku velmi intenzivně, prožívat téma po určitou dobu a pochopit jeho podstatu 
a souvislosti. Děti budou s největší pravděpodobností jezdit do školy i ze školy vlakem z/na Dobříš, 
případně školním autobusem. 

Den otevřených dveří

Dne 17. 3. 2017 se na naší škole konal den ote-
vřených dveří. Hosty provázeli žáci z 9. A a 9. B, 
kteří si pro návštěvníky připravili zajímavé infor-
mace, říkali jim své vlastní zážitky ze školy, z vý-
letů a odpovídali jim na otázky. V učebně fyziky, 
chemie a přírodopisu si paní učitelky J. Hada-
movská, E. Vávrová a J. Hamzová připravily růz-
né pokusy, se kterými jim pomáhali žáci osmých 
a devátých ročníků. Role pomocníků i hostesek 
při dni otevřených dveří si žáci užili a očividně se 
líbil i rodičům.

Mgr. M. Housková

Zápisy do lesní školy budou probíhat v Čajov-
ně Dobříš (Příkrá 342) ve dnech:

Principy, na kterých stavíme:

18. dubna 2017 od 15 do 17 hod. 
30. dubna 2017 od 10 do 12 hod.

Napište prosím předem, který den k zápisu 
přijdete, na zs.ditevlese@seznam.cz, abychom 
upřesnili čas. K zápisu si přineste rodný list dítě-
te a občanský průkaz zákonného zástupce. 
Celý duben také probíhá projekt „Jurta pro Dítě 
v lese“ na www.startovac.cz/projekty/dite-v-lese, 
kde si můžete vybrat z pestré nabídky darů, kte-
ré vám věnujeme výměnou za váš příspěvek na 
jurtu, která bude tvořit zázemí lesní komunitní 
školy. Za vaše příspěvky a za sdílení našeho pro-
jektu mezi vaše přátele předem děkujeme.
www.ditevlese.cz, zs.ditevlese@sezam.cz, 
tel. 732 643 576
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Zápis do mateřské školy 
Svaté Pole pro školní rok 2017/18
Podle par. 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje 
ředitelka MŠ ve spolupráci se zřizovatelem MŠ 
Svaté Pole 
zápis do mateřské školy Svaté Pole pro školní 
rok 2017/18

Zápis do mateřské školy ve Svatém Poli se koná 
ve čtvrtek 4. 5. 2017 v budově mateřské školy 
od 14.00 do 16.00 hod. K zápisu přineste: ob-
čanský průkaz zákonného zástupce, rodný list 
dítěte, vyplněnou žádost o přijetí a vyplněný 
evidenční list o očkování a zdravotním stavu dí-
těte potvrzený pediatrem. 
Žádost o přijetí dítěte do MŠ a evidenční list si 
můžete vyzvednout přímo v mateřské škole 
v pracovních dnech od 1. 3. 2017 do 3. 5. 2017 
v době od 15.00 do 16.00 hod. 
Novela zákona o předškolním vzdělávání sta-
novuje od 1. 1. 2017 povinné předškolní vzdě-
lávání dětí od počátku školního roku, který ná-
sleduje po dni, kdy dosáhnou pátého roku věku, 
do zahájení povinné školní docházky (když dítě 
dosáhne 5 let do konce srpna, od září je vzdělá-
vání ve školce povinné).
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na 
děti hluboce mentálně postižené. 

Blanka Fenclová, ředitelka MŠ

Mediální výchova v naší škole
ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 

V DOBŘÍŠI
Čtvrtek 4. května 2017 
od 13.00 do 17.00 hod.

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

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

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

Bližší informace 
v jednotlivých 
mateřských školách

Poděkování
Tímto bych chtěla velmi poděkovat fi rmě 
DOOSAN BOBCAT EMEA, s.r.o., a jejím zaměst-
nancům za poskytnutí fi nančního příspěvku na 
zakoupení speciální otočné autosedačky pro 
mého syna Kubíčka.
A také bych chtěla moc poděkovat všem, kdo 
nám pomáhá sbírat víčka pro Kubíčka. (Poděko-
vání 1. a 2. ZŠ, 5. MŠ, malým hasičům, obchodu 
Jiný svět, Doosan Bobcat a občanům Dobříše, 
občanům Staré Hutě a MŠ Rosovice). Peníze za 
víčka budou použity na speciální rehabilitaci, 
kterou nehradí zdravotní pojišťovna.

Děkuje Lucie Fuňková Soukupová 
a Kubíček 

V celé naší zemi se letos sešlo 9 923 dárků, z toho 
1 737 v oblasti Mníšek–Dobříš. Chtěla bych moc 
poděkovat Vám všem, kteří jste se do této akce 
zapojili. Jenom na Dobříši se nasbíralo neuvěři-
telných 723 dárků. Velmi si toho vážím, moc mě 
to těší a doufám, že Vás následující ohlasy z teré-
nu zahřejí u srdce.

Z dárků měly děti velikou radost, opravdu moc dě-
kuji, že jste nás oslovili a akci jste i pro nás zrealizo-
vali. Jak jsem Vám říkala, jsou pro nás důležité jako 
dárek pro dítě, které k nám jako nové přijde. 3 děti, 
které s námi byly na Štědrý den, obdržely dárky 
hned, další obdarování proběhlo 2. 1. po návratu 
ostatních z domovů a nyní jsme vítali nové děti.
Ještě jednou velice děkujeme.

Mgr. Olga Vernerová, ředitelka Orlíček 
Přední Chlum, o.p.s.

Velmi děkujeme za dárky. Dárečky byly překvape-
ním jak pro děti, tak pro dospělé. Myslím, že jsme 
byli zvědavi víc než děti.
Rádi se do této akce příští rok zapojíme i my – bu-
deme si střádat věci, které by mohly být překvape-
ním pro někoho dalšího. Děkujeme ještě jednou za 
radost dětí a přejeme Vám požehnaný a klidný rok.

Věra Splítková, ředitelka DD Pepa

Děkuji, Ježíšku, za Olafa sněhuláčka. Moc mě po-
těšil.

Jaroušek, 4 roky

Další informace a fotky na: www.krabiceodbot.cz, 
http://dobris.evangnet.cz/krabiceodbot.html,
www.facebook.com/darujkrabiciodbot

Katka Vojkůvková, kurátorka evangelického 
sboru na Dobříši, red. kráceno

Jak dopadly vánoční krabice od bot?

Před jarními prázdninami pro-
běhl v naší škole projekt Medi-

ální výchova – „Možnosti médií a jejich vliv na 
člověka“. Tematickým okruhem byly v oblasti 
receptivních činností kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení, interpretace vztahu medi-
álních sdělení a reality a fungování a vliv médií 
ve společnosti. Mezi produktivní činnosti jsme 
zařadili tvorbu mediálního sdělení. Průřezové 
téma Mediální výchova v základním vzdělávání 
nabízí elementární poznatky a dovednosti týka-
jící se mediální komunikace a práce s médii. Me-
diální výchova má vybavit žáka základní úrovní 
mediální gramotnosti, je přínosem k rozvoji 
osobnosti žáka. 
Mediální výchova má blízkou vazbu na vzdělá-
vací oblast Člověk a společnost, propojuje se se 
vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace 
a v rámci vzdělávací oblasti Informační a komu-
nikační technologie se pak jedná o využívání 
tištěných i digitálních dokumentů jako zdroje 
informací. Neopomíjí ani vztah ke vzdělávací 
oblasti Umění a kultura.

Školního projektu se zúčastnily všechny ročníky 
naší školy. V první části projektu byli žáci sezná-
meni s historií a vývojem tisku a audiovizuálních 
médií. Poté si jednotlivé třídy a ročníky měly 
možnost vybrat z osmi dílčích projektů, které 
dále realizovaly. Realizace byla ukončena pre-
zentací a zhodnocením projektu. Žáci vytvořili 
plakáty, komiksy, letáky, ilustrace, návrhy bill-
boardů, leporela, piktogramy, analýzy reklamní-
ho spotu a ztvárnění vlastní reklamy, předvedli 
a sehráli scénky. Vše je ke zhlédnutí na informač-
ních nástěnkách v budově školy.
Cílem projektu Mediální výchova bylo vybave-
ní žáka základní úrovní mediální gramotnosti 
– znalost struktury a fungování médií; získání 
dovedností, podporujících sebevědomé, aktivní 
a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální ko-
munikace; schopnost analyzovat nabízená sděle-
ní, posouzení jejich věrohodnosti a vyhodnocení 
komunikačního záměru; získávání informací přes 
vzdělávání až po naplnění volného času.

Mgr. Irena Pánková, 
Základní škola Dobříš, Lidická 384

Děti zpěváčci dětem s hemofi lií
Krev – drahocenná tekutina popohánějící naše tělo. Známe různé skupiny, barvy, hustoty, jež srdeč-
ní pumpa vhání do cévního řečiště. Z jejího rozboru se dozvíme o nemocech... ale i o lásce?! Vzácná, 
rudo-modrá tekutina může mít, logicky, i vzácnou nemoc. Špatnou srážlivost – hemofi lii. Trpí jí pře-
devším mužská část, ženy vzácně, spíš jsou její přenašečky. Zvláštních, raritních pacientů není mno-
ho... O to víc si jich můžeme vážit. Nachází se ve vašem nejbližším okolí? Znáte někoho? U „Krobáků“, 
v pěveckém souboru paní učitelky Sylvie Krobové na ZUŠ Dobříš, jeden takový originál mají. Je to 
mladý herec, zpěvák, hráč na bicí, Štěpán Sršeň. Když se kamarádi dozvěděli o jeho problémech, 
ihned vyzvídali, pátrali, zkoumali a nakonec se rozhodli uspořádat charitativní koncert, kterým by 
ho podpořili. Mládí zpěváčci pomůžou stejně starému příteli a podpoří v republice dalších tři sta 
dětských pacientů, sdružených v nadaci HEMO junior. Paní učitelka Krobová s nimi připraví koncert, 
který se uskuteční 29. dubna od 18.00 hodin ve výstavní síni kulturního domu v Dobříši. 
Přestože charita vychází z latinského caritas = slitování, smilování, děti nikoho neprosí o almužnu. 
Chtějí jen svou přátelskou aktivitou vyprovokovat dobrotu v lidských srdcích. Jejich přání vychází 
z jedné indiánské legendy. Každý máme v sobě dva vlky, kteří se neustále perou. Jednoho dobrého, 
spravedlivého, veselého… A druhého zlého, vzteklého, závistivého… Víte, který ten souboj ve vás vy-
hraje? No přece ten, kterého nakrmíte. Ano, děti chtějí i nás, spoluobčany, nakrmit soucitem, něhou, 
dobrotou. Přijďte tedy na hostinu, během níž vám zahrají, zazpívají pro Štěpána i se Štěpánem řadu 
písní, i operní aktovku Král Lávra, kde on hraje holiče Kukulína. Po hudební části přijde aukce, do níž 
vložili nejen žáci a pedagogové své výtvarné objekty, které se budou dražit. Vše, co se podaří vybrat 
společně s dobrovolným vstupným, bude následně předáno sdružení HEMO junior. Pěstovat pozitivní 
atmosféru je dnes tak potřebné a zahřeje, když její semínko vychází z rukou už generace příští…
Zkrátka 29. 4. v 18 hodin se na vás těší zpěváčci – “Krobáci“!

Jiří Bilbo Reidinger, red. kráceno
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Muzeum rukavic rozšiřuje své sbírky
Pražské rukavičkářské dělnictvo po zrušení cechovních organizací začalo vydávat pro informaci 
svých členů v českých zemích časopis s názvem Rukavičkářské listy. Tyto noviny vycházely čtr-
náctidenně nebo měsíčně od roku 1884 až do roku 1939. Byly základním zdrojem informací o dění 
v rukavičkářské výrobě jak v Čechách, později pak v Československu, ale i ve světě. Tento časopis 
podle ročníků a jednotlivých čísel je k dispozici pro veřejnost v Národní knihovně v Praze. Nám 
se pro potřeby muzea podařilo část těchto písemností zdokumentovat formou fotokopií.

Za poklady ze starých šperkovnic, truhel a skříní 
Pojďte zavzpomínat na nostalgické časy, kdy ženy byly dámami a muži gentlemany.
Od začátku dubna do konce května budete moci v Muzeu Dobříš nahlédnout do dob velkých zdo-
bených klobouků, krajkových paraplíček, rukaviček, zdobených špacírek, do časů, kdy taneční bály 
byly naplněny tajemnou vějířomluvou a dámy si zapisovaly do tanečního pořádku žadatele o tanec.
Určitě nebudete litovat času, kdy s námi nahlédnete do šperkovnic a šatníků našich babiček a pra-
babiček. Dámskou dobovou módu, oděvní doplňky, šperky a další uměleckořemeslné předměty 
především z let 1890 až 1940 představí sběratelka, paní Milena Drtinová, již pošesté, tentokrát v pro-
storách Muzea Dobříš v Kopáčkově domě.
Na výstavě v Muzeu Dobříš se v hlavní roli představí kabelky, vyšívané pompadúrky, vějíře, pudřen-
ky, manikúry, šitíčka, toaletní soupravy, flakonky na parfémy, klobouky, šaty, peleríny, slunečníky 
a další a další předměty, které před sto lety tvořily nezbytné vybavení každé dámy a pána. Výstava 
bude zajímavá i pro muže, na které sběratelka samozřejmě nezapomněla, stejně tak ani na dětské 
návštěvníky.

Mgr. Iveta Šedivá, Muzeum Dobříš, red. kráceno 

Velikonoční uhašení žízně
Text – Jan 7; 37–39:
V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvo-
lal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!
Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho 
nitra, jak praví Písmo.“
To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj 
uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, neboť Ježíš 
ještě nebyl oslaven.
Kdopak z nás nežízní? Stojí před člověkem 
džbán vody, džbán piva nebo vína a on žízní. 
Uprostřed dešťů a mokra člověk žízní. Nezdá se 
vám to divné? Vždyť žízeň je spojená s pitím, ná-
poji a těch není nedostatek. Tak jakápak žízeň?
„Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije,“ říká 
Ježíš. Také je to nějaké divné. Zástupy se po-
hrnou, obzvlášť v podmínkách Palestiny, kde 
nikdy není vody nazbyt. To má Ježíš nějaký re-
zervoár? Vždyť přece nemůže napojit všechny 
příchozí. A věřili byste, že může? 
Ježíš totiž myslí na celého člověka, nejen na 
jednu jeho výseč. Několik veršů před uvedeným 
textem čteme: „Proč se zlobíte, že jsem v sobotu 
uzdravil celého člověka?“ A celý člověk, to není 
jen zavlažené hrdlo, to není jen příjemná sprcha, 
střecha nad hlavou a nasycený žaludek. 
Kdo z nás nežízní? Na samém začátku stojí ží-
zeň po lásce. Jak dalece může člověk tuto žízeň 
zahnat nebo snad lépe uspokojit? Jednoduše 
řečeno obtížně. Onu snad až nenaplnitelnost, 
nekonečnost toho procesu hledání a běhu za 
láskou vyjadřuje Exupéry v Citadele konstatová-
ním: „Láska je žízeň po lásce.“ 
Křesťanské vyznání založené na zkušenosti du-
chovního života zní: Kdo věří v Krista a jeho vyku-
pitelské dílo, ví, že právě svou obětí Kristus lásku 
naplnil. Tak Ježíš ten nekonečný běh zastavil. Hle-
dáš-li naplněnou lásku v člověku, nenajdeš ji pro 
lidskou porušenost. Lidská duše se chvěje zrani-
telností, lidské srdce tepe v neustálém ohrožení. 
Jistotu najdeš u Krista, v jeho lásce.
Radostné a Boží milostí naplněné Velikonoce 
vám přeje 

Samuel Hejzlar, 
evangelický farář v Dobříši a v Hořovicích 

red. kráceno

Srdečně zveme veřejnost 
na bohoslužby o svátcích
14. 4. Velký pátek – od 19.00, kostel FS ČCE, 
Husova 1556; 
bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně 
a  s  provedením mše k Panně Marii (Messe de 
Notre Dame) Guillauma de Machaut (1300–
1377) – diplomata ve službách Jana Lucembur-
ského. Zazní v podání ENSEMBLE GUILLAUME, 
řídí Lukáš Vendl. 
16. 4. neděle Velikonoční – od 10.30, kostel 
FS ČCE, Husova 1556; 
bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně.

ZO KSČM Dobříš 
vás zve na

MÁJOVOU  
VESELICI

V pondělí 1. května 2017 od 16.00 hod., 
sál Kulturního domu Dobříš.

K poslechu a tanci vám zahraje band 
Fr. Šťastného. Těšíme se na setkání s vámi.

Za poklady ze starých šperkovnic, truhel a skříní 

vás srdečně zve vystavovatelka Milena Drtinová
1. 4. – 31. 5. 2017 v Muzeu Dobříš.

Výstava bude zahájena vernisáží dne 1. 4. 2017 ve 14.00 hod.

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan a  římskokatolická farnost v Dobříši vás zve dne 23.  dubna 
2017 od 19.00 hod. do Zrcadlového sálu dobříšského zámku na druhý benefiční koncert z cyklu  
„KONCERTY PRO VARHANY 2017“.
Na programu zazní světské madrigaly od evropských skladatelů renesance a baroka (Giovanni G. Ga-
stoldi, Orlando di Lasso, Claudio Monteverdi a další) v podání Českých madrigalistů a instrumentalistů 
Collegia 1704. Dobrovolné vstupné je určeno na podporu projektu obnovy dobříšských varhan. 

Naše sdružení se omlouvá dobříšské veřej-
nosti za mylné uvedení v březnových Dob-
říšských listech v nadpisu článku “Na Dobříši 
zazní hudba z filmu Pán prstenů“. Skladba, 
uvedená na březnovém benefičním koncer-
tu pod názvem Pán prstenů od Johanna de 
Meije (1953), byla složená na motivy příběhu 
kouzelného prstenu z knihy J. R. R. Tolkie-
na. Při sjednávání koncertu došlo k záměně 
jmen skladatelů. Hudbu ke stejnojmennému 
filmu Pán prstenů složil kanadský skladatel 
Howard Shore (1946).  Ivo Kylar

Po 2. světové válce, od roku 1950 až do privati-
zace v roce 1992, pro pracující Rukavičkářských 
závodů Dobříš byl vydáván časopis Nové pro-
středí a pak Informační zpravodaj. V těchto 
novinách bychom dnes mohli najít dokumenta-
ci o tom, jak naši předkové v nedaleké minulosti 
žili a  pracovali. Bohužel se však tyto materiály 
v  archivu rukavičkářských závodů kompletně 
nedochovaly. Při likvidaci archivu státního pod-
niku Rukavičkářské závody Dobříš došlo záro-
veň k likvidaci mnoha dokumentů.
Proto se obracíme na širokou veřejnost, aby 
nám pomohla v pátrání a hledání těchto novin 

v  domácích sbírkách. Byli bychom rádi, vážení 
občané, kdybyste nám mohli jednotlivá čísla 
darovat, případně zapůjčit s tím, že po pořízení 
příslušné fotodokumentace vám bude vše v po-
řádku vráceno.
Vaše písemnosti budeme přijímat na adrese 
Muzejní spolek Dobříšska, z.s., Komenské-
ho nám.  412, 263 01 Dobříš nebo v Infor-
mačním středisku Dobříš na adrese Míro-
vé náměstí 103, 263 01 Dobříš (Kopáčkův 
dům). 

Mgr. Iveta Šedivá, 
Muzeum Dobříš
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DOBŘÍŠEK V DUBNU  
Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí za fi nanční podporu z dotačního titulu 
Rodina 2017. 

VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“ – Vstupné 15 Kč člen / 30 Kč nečlen RC. Herničku pro veřej-
nost máme otevřenou v pondělí a ve středu od 14.30 do 16.30 hod., v úterý, čtvrtek a pátek 
od 8.00 do 12.30 hod. Děti si mohou pohrát, rodiče mají možnost zdarma využít půjčovnu knih či 
stolních her, získat informace, které potřebují. V pondělí od 15.30 hod., v úterý od 10.00 hod. a ve 
čtvrtek od 9.00 hod. s prográmkem pro rodiče s dětmi. V době velikonočních prázdnin 13. 4. se 
nebudou konat kurzy pro děti i dospělé.
DOBŘÍŠEK MĚNÍ WEB – V březnu Dobříšek přešel na novou verzi nových webových stránek. Staré 
stránky budou nadále fungovat. S přechodem na nový web měníme e-mailovou adresu na info@
dobrisek.cz. Buďte shovívaví, pokud objevíte chybu. Budeme rádi za vaše postřehy a připomínky. 
Nezapomeňte nás podpořit nákupy přes GIVT.cz. 

Bohoslužby o Velikonocích

budou v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši 
takto: 
na Zelený čtvrtek 13. 4. a na Velký pátek 
14.  4. budou obřady od 18.00 hod.; v pátek 
bude od 15.00 hod. křížová cesta. 

V sobotu 15. 4. bude vigilie vzkříšení od 
21.00 hod. 
V neděli 16. 4. bude bohoslužba v Dobříši 
(v 9.00 hod.) a v okolních obcích jako obvykle.
Na Velikonoční pondělí 17. 4. bude slavení 
eucharistie od 7.30 hod. v Rosovicích a od 9.00 
hod. v kostele v Dobříši.

Dobříšská AGLAIA opět 
na Staroměstském náměstí v Praze
Pěvecký sbor AGLAIA ZUŠ a Gymnázia K. Čapka 
Dobříš byl po úspěšném koncertu na vánočních 
trzích, konaných na Staroměstském náměstí 
v Praze, opět požádán o vystoupení sboru dob-
říšské mládeže, tentokrát na trzích velikonočních.
Devadesátiminutový koncert si můžete přijet 
poslechnout a užít si velikonoční atmosféru na 
jednom z nejkrásnějších náměstí světa 20. 4. 
2017 od 16 hodin.
Krátké vystoupení sboru AGLAIA si můžete vy-
slechnout i na Dobříšských májových slavnos-
tech 20. 5. Zde se vám představí i sbor nejmen-
ších zpěváčků přípravné hudební výchovy ZUŠ 
Dobříš – Rukavičky.

Jana Malá

Zveme na vernisáž výstavy “S vírou v srdci“ – 
obrazy malířky a prozaičky Evy Ovy. 
Výstava obrazů nejenom s biblickou tematikou, 
avšak jistě pokaždé jako vyznání i výzva k hledání 
cest s "Vírou, Láskou a Nadějí".

Vernisáž výstavy bude v neděli 2. dubna od 
10.30 hodin v Pastoračním centru sv. Tomáše. 
Výstava potrvá do 28. 4. 2017.
Foto: Eva Ova

Velikonoční přání
Jaro je opět připraveno vyprávět svůj a veliko-
noční příběh. Vypráví a kreslí sluncem, jež nabí-
rá sílu a probouzí svět. Život se dere na světlo. 
Paprsky hřejí a těší tvář i srdce. Člověk vnímá po-
zvání: Chtěj žít! Svěže, plně, s chutí ... nekonečně! 
Tak na jarní návrat k životu navazuje velikonoč-
ní příběh Ježíšův. Příběh vítězství nad zlobou 
a zmarem, příběh šťastného fi nále života. Příběh 
o tom, že poslední slovo přece jen patří Pravdě 
a Lásce, Životu, ne smrti. Že život chce být příbě-
hem se šťastným koncem. 

Radostné a svěží Velikonoce vám přejí
křesťané z Římskokatolické farnosti Dobříš

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

MIMOŘÁDNÉ AKCE:
Úterý 4. a 11. dubna – POČÍTAČOVÁ SETKÁ-
NÍ nejen PRO SENIORY s Ing. Vlastou Pecho-
vou od 8.30 hod. RC Dobříšek. Informace Petra 
Štochlová, tel.: 603 199 265.
Středa 5. dubna – KYBERŠIKANA – od 18.30 
do 20. 30 hod. Tentokrát se s Ing. Mgr. Marií No-
vákovou zaměříme na aktuální téma opakova-
ného nevyprovokovaného násilí a probereme 
tyto otázky: Jaká nebezpečí skrývá svět kyberpro-
storu, na co být pozorný při využívání nových mé-
dií, jak předcházet a jak řešit agresi na síti?
Městská knihovna Dobříš – přednáškový sál. 
Možnost krátkodobého hlídání dětí v RC Dobří-
šek. Rezervace nutná. Informace Petra Štochlo-
vá, tel.: 603 199 265.
Pátek 7. dubna – VELIKONOČNÍ DOPOLEDNE 
pro školy a širokou veřejnost všech věkových 
kategorií. Monika Schmiszmanová naučí zdobit 

TÝDNY V DUCHU PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ 
2017
Ve všední dny od 8.00 do 16.00 hodin v RC 
Dobříšek pro děti od 5 do 12 let, letos na 
téma „DUHA“ 
10. 7. – 14. 7. pro děti od 6 do 8 let s Mirkou 
Vtípilovou a Annou Vtípilovou;
17. 7. – 21. 7. pro děti od 8 do 11 let s Dani-
elou Koubkovou a Václavem Koubkem;
31. 7. – 4. 8. pro děti od 6 do 8 let se Stáňou 
Bedřichovou a Bárou Bedřichovou;
21. 8. – 25. 8. pro děti od 8 do 12 let s ak. 
malířem M. Pogranem a J. Pogranovou.
Děti si osvojí různé výtvarné techniky, čekají na 
ně soutěže a hry.

„JAK SE DĚLÁ DIVADLO“
14. 8. – 18. 8. pro děti od 5 do 12 let s Ale-
nou Krejčovou 
Děti si vyzkouší dramatizaci pohádky, výrobu 
kostýmů a kulis.

„ANGLICKÉ DNY“
8. 8. – 10. 8. pro děti od 6 do 10 let s Karolí-
nou Fišerovou a Bárou Bedřichovou.
Děti budou rozděleny dle věku a znalostí. Hra-
vou formou si zopakují to, co přes prázdniny 
zapomněly a ještě se naučí něco nového.
Informace a přihlášky Kateřina Nekvapilová, 
tel.: 608 906 559.

kraslice voskovou a vyřezávanou technikou 
a  s  Alenou Marešovou si vyrobíme drátované 
vajíčko. Začínáme v 8.00, předpokládaný konec 
ve 13.00 hod. RC Dobříšek. Rezervace nutná. 
Informace Petra Štochlová, tel.: 603 199 265. 
Sobota 8. dubna – JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO 
ZBOŽÍ od 8 do 12 hodin. Přihlášky pro prodejce 
na burzadobrisek@gmail.com, kapacita pro-
dejních míst je omezena. Pro nakupující od 
9.00 do 11.30 hod. Sokolovna Dobříš. Informace 
a přihlášky pro prodejce Petra Štochlová, tel.: 
603 199 265.
Pátek 21. dubna – DEN ZEMĚ od 10 do 12 ho-
din. Ke kampani se připojíme tradičním úklidem 
okolí našeho centra. 
Úterý 25. dubna – ZDRAVÉ DÍTĚ: zaostřeno 
na VÝŽIVU DĚTÍ od 10 do 12 hodin. V před-
nášce MUDr. Petry Pelikánové probereme tato 
témata: desatero výživy, omyly ve výživě dětí, po-
travinová pyramida. 
V případě zájmu zajistíme hlídání dětí. RC Dob-
říšek. Rezervace nutná. Informace Petra Štoch-
lová, tel.: 603 199 265. 
Čtvrtek 27. dubna – HRAJEME SI S KAČKOU 
PO WALDORFSKU s Mgr. Kateřinou Mertlíko-
vou od 9.30 do 11.30 hod. Určeno pro rodiče 
s malými dětmi, starší sourozenci jsou samozřej-
mě vítáni. Těšit se můžete na společnou svačin-
ku (káva a čaj je k dispozici), rytmické hry, výro-
bu hraček, … RC Dobříšek. Informace Kateřina 
Nekvapilová, tel.: 608 906 559.
Pátek 28. dubna – SEMINÁŘ O LÁTKOVÝCH 
PLENÁCH s Terezou Kovandovou a Šárkou 
Vyskočilovou od 9.00 do 11.00 hodin. V rámci 
týdne opravdových plen si budeme povídat 
o moderních látkových plenách, o jejich výho-
dách i nevýhodách. Proběhne i praktická ukázka 
přebalování. RC Dobříšek. Rezervace nutná. In-
formace Petra Štochlová, tel: 603 199 265. 
Úterý 2. května – CESTA KAMENE – od 16.30 
hod. Vernisáž výstavy dětí z výtvarného krouž-
ku Výtvarka se Zuzkou lektorky Mgr. Zuzany 
Hutňanové. Vestibul Pastorační centra sv. To-
máše. 

Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete 
na našem webu: www.dobrisek.cz nebo na 
https://www.facebook.com/dobrisek, e-mail: 
info@dobrisek.cz, adresa: Na Nábřeží 1650, 
Dobříš. 
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Dobříšský tenisový klub 
zaznamenal úspěch Tomáše Krejčího, ročník 
2009, který 4. 3. 2017 vyhrál Středočeské pře-
bory v baby tenisu. Přebory se konaly v Příbra-
mi. Gratulujeme! 

Vzpomínky

Kytičku na hrob Ti jen můžem 
dát, tiše postát a vzpomínat.
Dne 11. 4. 2017 tomu bude 
5 let, co nás opustil pan Josef 
Skočdopole.

Vzpomíná rodina 
Skočdopolova

Dne 11. dubna uplyne sedm 
let, co nás navždy opustila 
naše milovaná manželka, 
maminka a babička, paní Já-
jinka Velebilová z Dobříše. 

S láskou stále vzpomíná 
manžel Cyrda s rodinou 

a příbuznými.

Muži A
1. 4. sobota 15.00 Mar. Lázně – MFK Dobříš 
8. 4. sobota 16.30 MFK Dobříš – Malše Roudné
16. 4. neděle 17.00 Sušice – MFK Dobříš 
22. 4. sobota 17.00  MFK Dobříš – Ostrov
29. 4. sobota 10.15 Motorlet Praha – MFK Dobříš 
Muži B
1. 4. sobota 15.00 Nová Ves – MFK Dobříš
9. 4. neděle 16.30 MFK Dobříš – Dublovice
15. 4. sobota 17.00 Bohutín – MFK Dobříš 
23. 4. neděle 17.00 MFK Dobříš – Pičín
29. 4. sobota 14.00 Kov. Příbram – MFK Dobříš 
Dorost starší (mladší)
9. 4. neděle 10.15 MFK Dobříš – Kunice
16. 4. neděle 10.15 (12.30) MFK Dobříš – Slaný

30. 4. neděle 10.15 (12.30) MFK Dobříš – Hořo-
vicko
Žáci starší 
1. 4. sobota 10.00 MFK Dobříš – Lety
15. 4. sobota 10.00 MFK Dobříš – SK Rakovník
29. 4. sobota 10.00 MFK Dobříš – Jesenice
Žáci mladší 
9. 4. neděle 14.30 MFK Dobříš – Bohutín
22. 4. sobota 10.00 MFK Dobříš – Rožmitál p. T.

Změna programu vyhrazena. 
Sledujte vývěsku na Komenského náměstí 
a stránky: www.mfkdobris.cz. 

Přijďte povzbudit naše hráče!

Strategie MAS Brdy–Vltava 
schválena
Po téměř ročním hodnocení byla dne 10. 3. 2017 
konečně schválena strategie komunitně vede-
ného místního rozvoje území MAS Brdy–Vltava 
na období 2014–2020. Pro náš region to zname-
ná možnost čerpat fi nanční prostředky z ope-
račních programů prostřednictvím MAS. Území 
Brdy–Vltava má celkem k dispozici 71,4 mil. Kč 
na oblast školství, bezpečnost dopravy, sociální 
služby, sociální podnikání, podporu zaměstna-
nosti, podporu zemědělců, malých a středních 
podniků a další oblasti. Více informací naleznete 
na www.brdy-vltava.cz.

Ředitelka MAS Brdy–Vltava 
Bc. Markéta Dvořáková, DiS. 

Nenechte o prázdninách děti sedět doma, 
přihlaste je na letní příměstský Sport Camp!

Netušíte, jak nejlépe zabavit své děti o dlouhých 
letních prázdninách? Aerobik studio Orel Dobříš 
vám nabízí ideální řešení. Během druhého čer-
vencového týdne od 10. do 14. července zabaví 
vaše ratolesti příměstský tábor nazvaný Sport 
Camp. Během týdne si děti vyzkouší nejrůznější 
sporty a také výtvarné činnosti. Společně se vy-
dají na výlety do okolí Dobříšska, poznají nové 
kamarády, a hlavně si celý týden užijí legraci 
a  prima zábavu. Po celou dobu se o vaše děti 
budou starat zkušení lektoři, kteří jsou proško-
leni a práce s dětmi je baví. Podrobnější infor-
mace, fotogalerie a videa z předešlých ročníků 
naleznete na našich internetových stránkách 
www.aerobikdobris.cz. Přihlášky můžete ode-
vzdávat na recepci Aerobik studia Orel Dobříš 

nejpozději do konce května. Počet míst je však 
omezen, tak dlouho neváhejte a přijďte své děti 
včas přihlásit! 

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ … 

V pátek 7. dubna jsme pro seniory a občany 
města Dobříše přichystali Den otevřených 
dveří. V tento den budou probíhat zdarma 
prohlídky expozice pro seniory, dospělé i rodi-
ny s  dětmi. Návštěvníci se mohou průvodkyň 
i pana ředitele Krejcárka zeptat na věci, které 
souvisí se zámkem a jeho vývojem do budouc-
na. Zdarma bude zpřístupněn francouzský park 
i Galerie JCM. Časy prohlídek naleznete na na-
šich webových stránkách. V pátek 21. dubna pro 
vás Kulturní středisko Dobříš připravuje v  Zr-
cadlovém sále Jarní koncert – večer fi lmové 
hudby a francouzského šansonu. Jaro na zámku 
přivítáme také Velikonočními prohlídkami. 
Těšit se můžete na velikonoční říkadla, hádanky, 
velikonoční zvyky a výzdobu v expozici. Vstup-
né dle běžného ceníku. Další koncert proběhne 
v neděli 23. dubna a těšit se můžete na Bene-
fi ční koncert na obnovu dobříšských varhan. 

Od 19.00 hodin vystoupí v Zrcadlovém sále 
Čeští madrigalisté a instrumentalisté Collegia 
1704. Výtěžek z koncertu je věnován na podpo-
ru varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. 
Vstupné je dobrovolné. A pro toho, kdo si rád 
pochutná na dobré rybě a má rád zábavu, bude 
v sobotu 6. května připraven Rybí festival. Naši 
kolegové rybáři jej připravují na sádkách Collo-
redo-Mannsfeld Dobříš. Informovat vás bude-
me v dalším čísle.

Kulturní program:
1. 4. – 30. 10. Otevřen francouzský park
19. 1. – 30. 4. Galerie JCM
– výstava obrazů Zdeněk Pátek a Petr Velebil
7. 4. Den otevřených dveří pro dobříšské 
občany
14.–17. 4. Velikonoce na zámku
21. 4. Jarní koncert
23. 4. Benefi ční koncert na obnovu dobříš-
ských varhan

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

PROGRAM ZÁPASŮ MFK DOBŘÍŠ – DUBEN
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Celkem vybráno za pokuty: 15 900 Kč 
Celkem přestupků: 70

Vybírám z oznámení:
1. 2. 2017 ve 21.50 hod. Srážka se zvěří. Stalo 
se v Jezírkách, kdy řidiči osobního vozidla vběh-
la do jízdní dráhy srna. Byla přivolána Policie ČR.                
2. 2. v 4.55 hod. Zablokování závor. V ulici 
Pražská došlo k závadě u vlakového nádraží, ne-
fungovaly závory. Strážníci odkláněli dopravu až 
do vyřešení problému. 
2. 2. ve 14.00 hod. Pozor na podvodníky. Po-
domní prodej – nabídka služeb. V ulici Jáchy-
movská se nacházely dvě osoby, nabízely výmě-
nu zámků a úpravu dveří. Strážníci byli na místě 
ihned, ale již nikoho nezastihli. Tyto služby jsou 
na Dobříši zakázány. 
5. 2. v 15.30 hod. Došlo k volnému pobíhání 
psa. Stalo se v ulici Dělnická, kdy výmarský ohař 
vběhl až do domu oznamovatele a „vybílil mu 
spíž“. Nejen, že mu snědl jídlo, ale při tomto řá-
dění pes způsobil i značný nepořádek v domě. 
Pes byl strážníky odchycen a umístěn do odchy-
tového zařízení. Ráno se dostavila majitelka psa. 
Byla jí uložena bloková pokuta. 
6. 2. Odstavené vozidlo v části města Na Kole. 
Jednalo se o dlouhodobé stání, vozidlo bez 
pohybu cca 2 měsíce a bez technické kontroly. 
Strážníci vylepili výzvu k odstranění. Do dvou 
dnů dal majitel vozidla věci do pořádku.

7. 2. v 9.00 hod. Poničený zpomalovací retardér. 
Strážníci zjistili v ulici Nad Papežem, v místech 
u  garáží, poničený retardér. Hrozilo poškození 
pneumatik projíždějících vozidel. Ze zpomalova-
cího pruhu trčely hřeby. Byla zařízena oprava. 
7. 2. ve 20.10 hod. Došlo k loupežnému 
a  ozbrojenému přepadení restaurace na ná-
vsi v Obořišti. Dva pachatelé v kuklách se samo-
palem a granátem. Strážníci asistovali na žádost 
Policii ČR. Případ je v šetření a v kompetenci PČR. 
8. 2. Stížnost Větrník. V ulici Nad Papežem 
u garáží stála zaparkovaná vozidla v zákazu stá-
ní a před vjezdy do garáží. Strážníci řeší přestup-
ky opakovaně blokovými pokutami. 
14. 2. v 8.15 hod. Vyvrácený sloup. Zjištěno 
v  ulici Za Poštou, kdy hrozilo, že sloup spadne 
a  poraní kolemjdoucí občany. Byla zařízena 
oprava u společnosti Telecom.
17. 2. ve 13.00 hod. Pochůzkový prodej 
U COOPu. MP obdržela mnoho oznámení na 
tento druh přestupkového jednání. Na místě 
však bylo zjištěno, že se nejednalo o pochůz-
kový prodej, ale o činnost spojenou s veřejnou 
charitativní sbírkou, která se řídí zvláštním práv-
ním předpisem, tudíž byla sbírka povolena. 
20. 2. Odchyt volně pobíhajícího psa. Pes byl 
odchycen u kostelíčka. Později zjištěn majitel ze 
Staré Hutě. Byla uložena bloková pokuta. 

Zpracovala: strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš

Parkoviště s parkovacím kotoučem – situace u polikliniky

Řidiči nerespektují dopravní značení parkoviště s parkovacím kotoučem, zvláště u polikliniky. 
Denně strážníci řeší okolo 10 i 15 řidičů. Sledujte prosím dopravní značení a dodatkovou tabulku, ta 
informuje o tom, jak dlouho na místě můžete parkovat.
Na delší parkování je možno použít parkoviště P+R. Celý den parkování vás vyjde na 10 Kč.
Od 1. 4. 2017 bude možno použít parkovací kotouč v parkovací zóně A a C a také na vyhrazeném 
parkovišti Čs. armády před domem čp. 1230–1232. 
Provizorně postačí zanechat i viditelně odložený papír s ručně napsaným časem (například: „příjezd 
10.30 hod.”). Kdo nerespektuje dopravní značku „Parkoviště s parkovacím kotoučem“, dopouští se 
přestupku a lze mu v blokovém řízení uložit pokutu až dva tisíce korun.

Zapsala: strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš

Psí útulek Dobříš najdete v areálu Městského 
fotbalového klubu – V Lipkách 1021. Kontakto-
vat nás můžete na tel. č. 724 077 264. 

K adopci 
Rita – cca 2 roky, 34 kg 
Kříženka labradora, po ze-
mřelé majitelce. Zvyklá na 
ostatní zvířata (kočky, psy 
i  hospodářská zvířata), přá-
telská a hravá, vhodná k  ro-
dinnému domku se zahra-
dou, k aktivním majitelům.

K adopci 
Dina – cca 8–10let, 10 kg 
Kříženka jezevčíka, po ze-
mřelé majitelce. Přátelská 
fenka, která má ráda lidi 
a především mazlení. Ideální 
společnice ke starším lidem, 
do bytu. Vhodná i ke kočkám 
a ostatním psům. 

Pesoklub Dobříš, 
ve spolupráci 
s městem Dobříš, 

zve všechny zájemce z řad 
odborné i laické veřejnosti 

na přednášku spolku Pes partner, věnova-
nou problematice výchovy a výcviku asis-
tenčních psů, kteří následně výrazně zvyšují 
kvalitu života handicapovaných osob. 
Přednáška se koná 13. 4. 2017 od 18 hod. 
v Městské knihovně Dobříš, vstupné je dob-
rovolné ve formě konzerv a pamlsků pro 
psy z útulku Dobříš.

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE DOBŘÍŠ ZA MĚSÍC ÚNOR 2017

Jarní smršť medailí pro gymnastky

V sobotu 18. 3. proběhl 15. ročník Memoriálu 
Václava Kouřila v Tlučné u Plzně.
Zúčastnila se děvčata od předškolního věku až 
po ženy.
V kategorii předškoláků nás reprezentovalo 
6 děvčat narozených r. 2012 a 2011. Pro většinu 
to byl první závod vůbec. Nejlépe se na 4. místě 
umístila Monika Matějů, které bronzová medai-
le unikla o 0,05 bodu. 
Vynahradila si to však v soutěži družstev, kde 
s dalšími děvčátky získala 3. místo (Matějů, Bera-
nová, Květoňová – A družstvo). Další družstvo B 
(Huříková, Netrhová, Čiháková) obsadilo 5. místo.
V kategorii mladších žákyň I (nar. 2009, 2008) 
startovalo celkem 30 závodnic. Náš oddíl postavil 
také dvě družstva. Družstvo B (Hošková, Hrdličko-
vá, Plasová, Sedláková) zvítězilo a odvezlo si zla-
tou medaili. Družstvo A (Špindlerová, Rosenbau-
mová, Pivokonská, Čiháková) obsadilo 6. místo.
I v jednotlivkyních se nám v této kategorii po-
dařilo získat medaile: 1. místo – Karolína Pla-
sová, 2.  Barbora Hrdličková. Škoda pádu Lucie 

Sedlákové v sestavě na lavičce, který ji odsunul 
z medailových pozic na 5. místo. V první desítce 
skončila ještě na 9. místě Nela Špindlerová.
V kategorii mladších žákyň II (nar. 2007, 2006) 
startovalo celkem 20 závodnic. Za Dobříš zá-
vodilo 6 děvčat v jednotlivkyních a 2 družstva. 
Družstvo A (Jagerová, Kmoníčková, Kvasnička) 
získalo také zlaté medaile. Družstvo B (Vlašaná, 
Leitnerová, Štefanová) obsadilo 5. místo. V jed-

notlivkyních obsadila 1. místo Natálie Jagerová, 
2. místo Darina Kmoníčková, 4. místo Natálie 
Kvasnička. Ostatní děvčata se nevyhnula pádům 
na ošidném nářadí – kladině.
V kategorii starší žákyně III (nar. 2005, 2004) zá-
vodily dvě jednotlivkyně a obě si přivezly me-
daile: 2. místo Nikola Dlouhá, 3. místo Emma 
Kukolová. Celkem startovalo 15 dívek.
A poslední kategorii, kterou Gymnastika Dobříš 
obsazovala, byla kategorie dorostenek a žen. 
Zde startovaly 3 závodnice a dvě si odvezly me-
daili. Zlatou Aneta Marečková, bronzovou Julie 
Sládečková.
Co říci závěrem? Někomu se sestavy povedly, 
někomu nepovedly. Důležité je však vydržet 
a stále za podpory svých trenérů a domácí pod-
pory rodičů pravidelně trénovat, a tím zlepšovat 
svoji fyzickou zdatnost, a na příštích závodech 
to vyjde třeba ještě lépe. 
Co nás čeká? 26. 3. 2017 Jarní pohár v Bělé pod 
Bezdězem, 8. 4. Krajský pohár V Benešově – zá-
roveň nominace na přebory republiky. Držíme si 
palce, ať nám naše plány vyjdou.

Trenérský kolektiv  
Gymnastiky Dobříš, z. s.
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Vypalování trávy je nebezpečné a nezákonné

Zima přešla poměrně razantně v jaro, a proto je dobré si opět připomenout nebezpečí, které 
z hlediska možnosti vypuknutí požáru v této době nejčastěji hrozí. Jsou to rozsáhlé požáry trávy 
a dalších porostů. Příčinou je vypalování staré trávy. Neuškodí zopakovat si známá, přesto stále 
opomíjená fakta s ohledem na skutečnost, že zima byla velice suchá. 
Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem o požární ochraně zaká-
záno. Fyzické osobě, která vypaluje porosty, lze uložit pokutu do výše 25 tisíc Kč. Hrozí nebezpe-
čí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované a to po povrchu suché 
vegetace, zanesením ohně větrem nebo i proudy horkých spalin s jiskrami a přenesením ohně 
v podloží. Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva 
lesní hrabanky nebo nedostatečně mineralizovaných zbytků organických látek z dřívější vegetace. 
Takový oheň může „doputovat“ na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po několika dnech. Bo-
hužel může nastat i udušení lidí v kouři a uhoření při nezvládnutém, původně jen malém kousku 
vypalované plochy.

Zdroj: www.hzscr.cz

Jak jste již jistě zaregistrovali, koncem loňské-
ho roku došlo v části obce k výměně svítidel 
veřejného osvětlení. Práce by měly být téměř 
dokončeny. Očekáváme pochopitelně ekono-
mický dopad této akce, tedy zásadní úsporu 
elektrické energie. S ohledem na skutečnost, 
že obec na tuto akci obdržela finanční dotaci 
na 90 % celkových nákladů z rozpočtu Středo-
českého kraje ze Středočeského Fondu rozvo-
je obcí a měst, byly i náklady na svítidla pro 
obec v této chvíli minimalizovány. Celkovou 

výši dotace zveřejníme po závěrečném vy-
účtování akce. Dalším pozitivním dopadem 
je zkvalitnění osvětlení a omezení rozptylu 
světla. 
Máte-li připomínky k nasměrování světel 
apod., neváhejte nás kontaktovat.
Předpokládáme, že v letošním roce budeme 
pokračovat v části obce „nad kolejemi“ včetně 
Krásného života. Rádi bychom také doplnili 
lampami veřejného osvětlení některé dosud 
neosvětlené ulice.

Z tohoto důvodu také apelujeme na všechny 
občany, kteří využívají prostor u dálnice, aby do-
držovali instrukce, kam ukládat bioodpad a kam 
větve. Snažte se odpad odkládat co nejblíže stá-
vající hromady. Jsme rádi, když obyvatelé naší 
obce udržují své pozemky a zpravidla i nejbližší 
okolí v čistotě, pořádku a v lepším případě i krás-
né. Ovšem je škoda, že v některých případech je 
to na úkor obce. Své si uklidím a na cizím udělám 
nepořádek. V trávě a listí jsou kameny, plastové 
obaly od květin, pytle od zeminy. Aktuálně do-
konce v pytli uhynulé zvíře. Ve větvích jsou pak 

kořeny stromů plné zeminy a kamenů nebo roz-
bité dřevěné krabice, občas i dveře a rámy oken. 
Sledujete také občas osoby vezoucí kolečko 
zdánlivě plné posekané trávy kterak pod tíhou 
tohoto kolečka sotva pletou nohami? Kdyby 
pod hromádkou trávy nebyly cihly z bourání, 
pak by bylo kolečko o mnoho lehčí! 
Ano, můžeme se zlobit na špatně přerozdělova-
né daně, a kdo ví, co ještě. Ale kolik finančních 
prostředků obci uniká jen tím, že musí uklízet 
to, co by se v případě vzájemné ohleduplnosti 
a slušnosti uklízet nemuselo… 

Rekonstrukce veřejného osvětlení 

Ukládání bioodpadu

Od března již opět umísťujeme kontejnery na bioodpad na obvyklá místa. Zároveň na požádání 
přistavíme kontejner přímo k vaší nemovitosti. Jediné, co je nutné dodržet, je neukládat do kon-
tejneru větve. Větve jako takové netvoří bioodpad, dokud nejsou naštěpkovány nebo nadrceny.  
Větve tedy odkládejte vedle kontejneru, nebo si objednejte jejich odvoz odděleně, máte-li 
jich větší množství. Ušetříte práci jak sobě, tak především našim zaměstnancům, kteří pak stráví 
mnoho času odstraňováním větví z hromad tlející trávy a listí. 

ZŠ 

A máme tu jaro... I měsíc duben bude plný kulturních, ale i pracovních akcí. Hned 
3. dubna 2017 navštíví žáci 3.–5. ročníků divadlo v Příbrami, kde shlédnou hru „Tajem-

ný hrad v Karpatech”. 5. dubna 2017 pojede celá škola opět do Příbrami na lední revue „Cirkus na 
ledě”. V sobotu 8. dubna 2017 se zúčastníme jarního úklidu naší obce. 10.–12. dubna 2017 bude 
ředitelské volno. 21. dubna 2017 oslavíme „Den Země”. 24. dubna 2017 zahájíme v rámci tělesné 
výchovy plavecký výcvik. 

Dana Kunrtová

Očkování psů a koček

V pátek 28. dubna 2017 od 17.30 hod. provede 
MVDr. Linhartová očkování psů a koček před 
obecním úřadem.

Svoz nebezpečného odpadu 

proběhne 22. dubna ze stanovišť:
u býv. obchodu v Družstevní v 9.09 hod.
před OÚ v 9.12 hod.
BUS na Nový Knín v 9.24 hod.

Změny v autobusové dopravě

Od 1. dubna dochází k integraci autobusové 
dopravy. Na webových i facebookových strán-
kách obce jste se již mohli seznámit s podrob-
nostmi i s odkazem na jízdní řád. Na základě 
podnětu několika našich občanů naší obce 
a patrně i dalších cestujících využívajících do-
tčená spojení, došlo k doplnění jednoho spo-
je. Zároveň jsme obdrželi ujištění, že „v krátké 
době budou zahájeny práce na integraci ob-
lasti Praha – Dobříš – Příbram, v rámci které 
dojde ke sjednocení tarifu na všech trasách“. 
Předběžný termín realizace této etapy integra-
ce se předpokládá v 1. pololetí roku 2018. 

Den Země

Zveme vás na další z řady úklidových akcí po-
řádaných nejen u příležitosti Dne Země. Úkli-
dová akce pod záštitou Obecního úřadu a za 
spolupráce Základní a mateřské školy ve Staré 
Huti proběhne v sobotu dne 8. dubna 2017 
od 9 hod. Zveme všechny, kterým není jedno, 
jakým prostředím se necháme obklopovat, 
aby přišli vybaveni pracovními nebo gumový-
mi rukavicemi. Pytle budou zajištěny. Sraz je 
před budovou školy. 

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. 

Pozvánka na Velikonoční 
jarmark, 
který se koná 6. dubna 2017 od 16 h.
na zahradě mateřské školky. 

Základní škola Stará Huť Vás zve na Zápis do 1. třídy 18.–19. dubna 2017 od 14 h. do 17 h. 
Přineste s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Klub důchodců

pořádá dne 4. 4. 2017 zájezd do Polska a do 
zámku v Pardubicích. Odjezd je v 6 hod. od 
kapličky. Poplatek – členové 200 Kč, ostatní 
300 Kč – zároveň s přihláškou přijímá paní Fiř-
tová každý čtvrtek 15–16 hod. v klubovně.
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Na Den Země Naučnou stezkou Karla Čapka s dětmi v nosítkách, 
šátcích i po vlastních nožkách

Zprávičky z naší MŠ 

Vítáme Vás u prvních jarních zpráviček z naší školičky.
Tento měsíc jsme pozvali do naší školky speciální pedagožky a rodiče měli 

možnost přihlásit své předškoláky na screening, při kterém došlo k objektivnímu posouzení jejich 
připravenosti do školy. Se zájmem této možnosti využili.
8. března jsme se zúčastnili v KD v Dobříši muzikálu Princezna Konvalinka.
Předškolákům chceme jejich přestup do základní školy co nejvíce ulehčit, a proto 14. a 15. 3. jsme 
se zúčastnili vyučování v 1. třídě ZŠ, kam od září nastoupí. Pro děti to byla zajímavá zkušenost. Už 
teď se někteří z nich těší, až zasednou do školních lavic také.
V březnu, měsíci knihy, jsme nezapomněli navštívit ani huťskou knihovnu. Děti čtení paní knihov-
nice se zájmem poslouchaly.
Společně už nacvičujeme a vyrábíme na Velikonoční jarmark, který se bude konat 6. 4. v 16.00 
hod. na zahradě MŠ. Tímto bychom Vás na něj rádi srdečně pozvali. Snažíme se nemyslet jen na 
sebe, a proto u nás 26. 4. od 8 hodin proběhne sběr starého papíru.
Kdo by měl zájem podívat se do naší školky, bude mít možnost 25. 4. od 14 do 16 hodin při Dni 
otevřených dveří. Zápis do mateřské školy bude probíhat 2. 5. od 14 do 17 hodin. Od dubna 
také zahajujeme plavecký výcvik v příbramském bazénu, na což už se moc těšíme a také nevyne-
cháme v dubnu lední revue.
Přejeme Vám mnoho slunečných dní a voňavé jaro!

Kolektiv MŠ Stará Huť

Naučnou stezku Karla Čapka otevřel Památ-
ník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše v roce 
2012, od té doby na ní pravidelně pořádá pro-
gramy pro veřejnost. V letošním roce připravil 
procházku pro nosící rodiče i jejich odrostlejší 
potomky, kteří trasu zvládnou po svých.
Na oslavu Dne Země v sobotu 22. dubna od 
10 hodin srdečně zveme všechny nosící rodiče 
– tedy rodiče nosící své děti v šátcích či nosít-
kách. Na trasu dlouhou 6 km s radostí zveme 
samozřejmě i všechny ostatní, kteří si chtějí 
v  tento významný den vyrazit do přírody se 
svými dětmi. Skupiny se ujme průvodkyně Pa-
mátníku, která v průběhu cesty seznámí s his-
torií stezky, odpoví na otázky ohledně Čap-
kova života na Strži a s odrostlejšími dětmi si 
popovídá o ochraně přírody. Na závěr si mohou 
zájemci v areálu Památníku opéci buřty – oheň, 
tácky a ubrousky zajistí Památník. A protože je 
tato akce plánována v rámci oslav Dne Země, 
bude součástí programu také úklid odpadků, 
které na stezce zahodili nezodpovědní ná-
vštěvníci. Nezapomeňte si tedy zapsat do diářů 
sobotu 22. dubna od 10 hodin. Sraz účastníků 

na parkovišti Památníku u prvního panelu Na-
učné stezky. Více informací o stezce naleznete 
na našem webu www.capek-karel-pamatnik.
cz, kde si můžete zdarma vytisknout pracovní 
listy, shlédnout fi lm o Naučné stezce a prohléd-
nout si mapu trasy. Sledujte také náš Facebook: 
Památník Karla Čapka, kde se s předstihem ob-
jeví doplňující informace k programu.

Tereza Todorová

Pasování na čtenáře 

Dne 21. února v odpoledních hodinách se za-
plnila místnost v budově Obecního úřadu ve 
Staré Huti, kde obvykle probíhá vítání nových 
občánků. Dnes však přivedli rodiče své děti, 
které navštěvují zdejší 1. třídu základní ško-
ly. Proběhlo pasování na čtenáře a přijetí do 
řádu čtenářského za účasti samotného krále 
Knihoslava a královny Knihomolky, v rolích 
žáků 5. ročníku. Děti předvedly nejen své čte-
nářské dovednosti, složily slib čtenářů, dostaly 
pamětní plaketu, pamětní list a obec Stará Huť 
zakoupila každému knihu, kterou vybrala sama 
knihovnice zdejší knihovny Marie Švehlová. Ro-
diče měli možnost prohlédnout si i výstavu pra-
cí svých dětí, kterou nainstalovala v knihovně 
učitelka výtvarné výchovy Daniela Doubková. 
Nezbývá, než popřát novým čtenářům hodně 
krásných zážitků s knihou v ruce.

Dne 14. 3. navštívili čerstvě pasovaní čtená-
ři 1. třídy Základní školy ve Staré Huti obec-
ní knihovnu, kde je čekal zajímavý program, 
ukázka knih a dárek v podobě průkazky do 
knihovny.

PaDr. Zdeňka Halenkovská

Knihovna žije

V současnosti je největším těžištěm práce 
v knihovně mimo výpůjční služby příprava ke 
spuštění elektronického výpůjčního procesu. 
Opustí se zastaralý obálkový systém s knižní-
mi lístky. Knihy, které si čtenář vypůjčí, budou 
načítány čárovými kódy. Uživatelé si budou 
moci zjistit z pohodlí domova, jaké knihy má 
knihovna ve svém fondu, případně si je rezer-
vovat.
V předstihu musel být veškerý knižní fond 
aktualizován, elektronicky zaevidován. Záro-
veň to s sebou přineslo i vyřazení zastaralých 
a nepůjčovaných knih. Vyřazené knihy budou 
v měsíci dubnu nabídnuty veřejnosti formou 
bazaru. O začátku výprodeje budete dále in-
formováni. Zároveň přivítáme Vaše nápady 
a náměty na knihy, které byste v naší knihovně 
rádi viděli.
Nově zavedenou službou je i zámluvní služba. 
Pokud knihovna nemá žádanou knihu, zajis-
tíme ji formou meziknihovní výpůjční služby 
z jiné knihovny (zpravidla z Městské knihovny 
Dobříš).
Obecní knihovna úzce spolupracuje s mateř-
skou i základní školou ve Staré Huti. Pro žáčky 
připravuje programy plné knih, čtení a vyprá-
vění. V současnosti si můžete v prostorách 
knihovny prohlédnout práce nových rytířů 
a rytířek krásného slova (našich prvňáčků). 
Nabízí i jiné aktivity, např. pro rodiče s dětmi 
„Pohádkovou babičku“, do které se mimo jiné 
zapojují i starohuťské babičky. Knihovna se za-
pojuje i do kulturních akcí obce Stará Huť. 

M. Švehlová

Významného životního jubilea 
se v měsíci dubnu dožívá
paní Marie Synková

Srdečně blahopřejeme!

Jarní vernisáž v Památníku

Památník Karla Čapka srdečně zve na tradič-
ní jarní vernisáž, která se letos uskuteční dne 
29.  dubna. Budete mít možnost seznámit se 
s  novými úpravami expozic a vyslechnout 
koncert spisovatele, básníka a předsedy čes-
kého PEN-klubu Jiřího Dědečka. Začínáme ve 
14 hodin.
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Házená 

Úspěch mladších žákyň v zimním poháru
Mladší žačky vyhrály v Řevnicích oblastní kolo 
zimního poháru mládeže a nečekaně postou-
pily na celostátní finále, které se uskutečnilo 
12. 3. 2017 v České Skalici. Zde už na své sou-
peřky (zatím) nestačily a bez jediného bodu 
skončily v konkurenci 6 týmů poslední. Přesto 
lze považovat jejich účast ve finále za úspěch, 
když si vzpomeneme, že před rokem jenom 
prohrávaly. Pořadí v turnaji: 1. Přeštice, 2. Vra-
cov, 3. Dobruška, 4. Krčín, 5, Litvínov, 6. Stará 
Ves n/Ondř. 7. Stará Huť.
Ve sportovní hale v Dobříši jsme uspořádali 
tradiční turnaje mužů a žen. V sobotu 18. úno-
ra 2017 to byl Memoriál M. Sainerové. V kvalitní konkurenci družstev Tymákova, Dobřívi a Blovic 
skončily domácí ženy na pěkném 3. místě. První dvě příčky obsadily ligové týmy Tymákova. Další 
turnaj, tentokrát mužů, již 36. ročník Memoriálu Jirky Rambouska se hrál v době uzávěrky tohoto 
čísla. O tom, jak dopadli naši muži, vás budeme informovat v příštím čísle Zpravodaje. Jarní část 
mistrovských soutěží se bude hrát již na novém povrchu zrekonstruovaného hřiště ve Staré Huti.

j.s.

Rozpis mistrovských utkání II.ligy a Oblastního přeboru ve Staré Huti

kategorie 
datum

 II.liga ženy
Oblastní 

přebor muži
ml. žačky st. žačky koeduci

14. 4. 2017
14.00 

S. Blovice

22. 4. 2017
14.00 

Plzeň-Újezd
11.10 

Spoje Praha
10.00 

Spoje Praha
12.25 

Spoje Praha

29. 4. 2017
11.10 

Čakovice
12.25 

Čakovice
10.00 

Čakovice
9.00 

Čakovice

30. 4. 2017
14.00 

Tymákov B
12.00 

Podlázky

13. 5. 2017
13.00 

Republikán

14. 5. 2017
14.00 

SK Chomutov

20. 5. 2017
11.00 

Řevnice
12.15 

NH Louka 
10.00 

Řevnice

21. 5. 2017
14.00 

S. Blovice

27. 5. 2017
11.25 

Modřany
12.45 

Modřany
10.10 

Modřany
9.00 

Modřany

28. 5. 2017
14.00 

Plzeň-Újezd

Kopaná

Mistrovská utkání jaro 2017
1. 4. Stará Huť – Prostřední Lhota 16.30 hod.
9. 4. SK Nový Knín „B“ – Stará Huť 16.30 hod.
15. 4. Stará Huť – TJ Mokrovraty 17.00 hod.
22. 4. SK Velká Lečice – Stará Huť 17.00 hod.
29. 4. Stará Huť – TJ Kosova Hora 17.00 hod.
Družstvo mladší přípravka
15. 4. TJ Stará Huť – Sokol Pičín 11.00 hod.
22. 4. TJ Prostř. Lhota – TJ St. Huť 9.00 hod.
29. 4. TJ St. Huť – Sokol Vrtule Láz 11.00 hod.
Družstvo starší přípravka
1. 4. TJ Stará Huť – TJ Prostř. Lhota 9.00 hod.
8. 4. SK Nový Knín  – TJ Stará Huť 10.00 hod.
15. 4. TJ St. Huť – TJ Sokol Počepice 9.00 hod.
23. 4. TJ Ligmet Milín – TJ St. Huť 10.00 hod.
29. 4. TJ St. Huť – SK Litavan Bohutín 9.00 hod.
 
Když nevíš, co s volným časem,
Přijď nám fandit svým silným hlasem

Domácí kompostéry

Připomínáme, že se můžete v rámci projektu 
„Oddělitelný sběr biologicky rozložitelného 
odpadu v ORP Dobříš“ do 28. 4. 2017 přihlásit 
vyplněním anketního lístku, který jste obdr-
želi do svých poštovních schránek, k odběru 
domácího kompostéru. Pokud jste anketní 
lístek neobdrželi, je k dispozici na obecním 
úřadu, případně na webových stránkách 
a facebooku obce. V případě schválení dota-
ce z Operačního programu životního prostře-
dí budete dále informováni o procesu předá-
ní kompostéru.

Obecní úřad Stará Huť

Obec Stará Huť,  
Karla Čapka 430, 262 02 Stará 

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

Přivítáme Vaše názory a připomínky 
na obsah Nového směru.




















