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Úvodní informace
Jako radní a zastupitelé města 
Dobříš jsme se po zralé úvaze 
dohodli, že opustíme dosavadní 
praxi uzavírání koaličních smluv 
a jiných politických dohod. Vzhle-
dem k tomu, že současné vedení 
města je složené ze 4 politických 
subjektů, bylo by uzavírání koaliční 
smlouvy a zejména kontrola jejího 
dodržování velmi komplikované. 
Uvědomujeme si, že komunální 
politika a řízení města je přede-
vším o lidech a ne o politických 
stranách. Proto dříve obvyklé ko-
aliční smlouvy a politické dohody 
nahrazujeme tímto programovým 
prohlášením vedení města, kterým 
chceme občany města informovat 
o našich záměrech a plánech na 
roky 2014–2018. 

Oblast místního rozvoje:

Hlavní cíl: Iniciovat a koordinovat 
rozvoj města Dobříš ke spokoje-
nosti občanů

Cíle pro rok 2015:
a) rekonstrukce ul. Fričova + na-

výšení parkovacích míst,
b) zateplení budovy Střediska zdraví, 

oprava havarijního stavu střechy,
c) revize parkovacího systému ve 

městě (parkovací zóny) + na-
výšení počtu parkovacích míst 
v širším centru,

d) rozšíření spolupráce s Muzej-
ním spolkem Dobříš, dořešení 
expozice muzeí a otevření fun-
gujícího muzea v centru města, 
v návaznosti na rukavičkářství 
spojené s interaktivní činností 
a programy do škol,

e) posílení role informačního stře-
diska, využití synergií s muzejní 

činností a posílení propagace 
města,

f) přesunutí farmářských trhů do 
klidové oblasti Komenského 
náměstí,

g) zastřešení zimního stadionu,
h) příprava rekonstrukce budovy 

kina na spolkový dům,
i) rozšíření kapacity 5. MŠ,
j) změna povrchu ulice Plk. B. Pe-

troviče,
k) zvýšení bezpečnosti na přecho-

dech u kostelíčka,
l) oprava chodníku k Masarykovu 

sanatoriu.

Dlouhodobé cíle:
a) revitalizace Komenského ná-

městí,
b) rekonstrukce ulice Brodecká 

včetně cyklostezky (návaznost 
na již vybudovanou cyklostezku),

c) rekonstrukce a dostavba spor-
tovní haly,

d) dořešení způsobu využití střeš-
ní nástavby polikliniky,

e) rozšíření kapacit 1. ZŠ a 2. ZŠ 
Dobříš,

f) výstavba plaveckého bazénu,
g) postupná rekonstrukce a roz-

šíření veřejného osvětlení ve 
městě,

h) vybudování chodníku pro pěší v 
ulici Březová (jednání s vlastní-
ky pozemků),

i) odkanalizování lokality chato-
vá osada Brodce + zasíování 
městských pozemků v lokalitě 
Brodce,

j) omezení nákladní dopravy 
v centru města,

k) postupná oprava dalších částí 
Mírového náměstí,

l) spolupráce při odbahnění ryb-
níků ve městě s rodinou Collo-
redo Mannsfeld,

pokračování na straně 2

KVĚTEN JE V DOBŘÍŠI AKCEMI 
DOSLOVA NABITÝ  
... májové slavnosti, otevření muzea, bitva, koncert 
v kostele s květinami a další. Těšíme se na vás!

Programové prohlášení vedení 
města – DOBŘÍŠ 2014–2018 
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Programové prohlášení 
vedení města ...
pokračovní z titulní strany

m) vybudování odpočinkové zóny na okraji ryb-
níku Papež (poloostrůvek),

n) rekonstrukce ulice Ke Bzdince,
o) zajištění bezbariérovosti chodníků ve 

městě,
p) budování kruhových objezdů, řešení složi-

tých křižovatek světelnou signalizací s důra-
zem na zajištění větší bezpečnosti ve městě 
(revize monitoringu rychlosti projíždějících 
vozidel).

Oblast ekonomiky a rozpočtu

Hlavní cíl: Zajištění dostatečných finančních 
zdrojů pro splnění cílů

Rozpočet města s dostatečnou rozpočtovou 
rezervou:
a) rozpočet města, jako základní ekonomický 

nástroj řízení, bude založen na optimalizaci 
příjmů, racionalizaci výdajů a preferenci vý-
dajů souvisejících s prioritami stanovenými 
pro aktuální volební období,

b) rozpočtová rezerva musí být v každém roce 
minimálně ve výši 5 % rozpočtovaných pří-
jmů, dočasně volné finanční prostředky bu-
dou racionálně a bezpečně zhodnocovány,

c) bez závažného důvodu se nebude prohlubo-
vat úvěrová pozice, kterou převzala koalice 
od předchozího vedení radnice, nebudeme 
investovat do rizikových projektů,

d) průběžně budou hledány úspory v hospoda-
ření, zejména v provozu městského úřadu,

e) důsledně bude ve spolupráci s finančním vý-
borem kontrolována efektivnost hospodaře-
ní organizací zřizovaných městem,

f) budou postupně navyšovány prostředky 
FSKVČ s cílovým stavem min. 2 % rozpočto-
vaných prostředků.

Efektivní správa majetkových účastí města 
v obchodních společnostech:
a) město se musí prostřednictvím orgánů spo-

lečností aktivně podílet na řízení společnos-
tí, v kterých vlastní majetkové podíly,

b) zástupci města budou aktivně působit v do-
zorčích radách společností s majetkovou 
účastí města,

c) město bude v těchto společnostech určovat 
strategii rozvoje, ovlivňovat kvalitu činnosti 
a stanovovat reálný hospodářský výsledek,

d) zajistíme pravidelné zveřejňování informa-
cí o hospodaření společností s majetkovou 
účastí města.

Maximalizace čerpání prostředků z kraj-
ských, státních a evropských fondů:
a) vytvoření jasného systému sledování všech 

forem dotační politiky včetně možností vyu-
žití podpory odborných kvalifikovaných sub-
jektů,

b) preference priorit programového prohlášení 
koalice pro dotační tituly,

c) zvýšení podílu a významu města v činnosti 
Brdy-Vltava, o.p.s. a MAS s cílem využití do-
tačních titulů pro aktuální dotační období.

Optimalizace procesu zadávání veřejných 
zakázek městem:

a) orientace investičních aktivit a veřejných 
zakázek zejména na programové priority 
koalice,

b) optimalizace procesu zadávání, realizace 
a kontroly veřejných zakázek města,

c) zjednodušení a zpřesnění pravidel města pro 
realizaci a kontrolu veřejných zakázek malé-
ho rozsahu, s důrazem na posílení principu 
transparentnosti,

d) využívání potenciálu a kapacit společností 
s majetkovou účastí města a místních firem 
v rámci města a regionu při dodržení zásad 
transparentnosti, rovného zacházení a záka-
zu diskriminace.

Oblast ekologie

Hlavní cíl: Koordinace ochrany životního pro-
středí včetně řešení odpadů

Ochrana přírody a krajiny:
a) údržba historických alejí,
b) obnova historických alejí, resp. jiné liniové 

zeleně (keře, apod.) především na Dobříši,
c) údržba památných stromů v obci s rozšíře-

nou působností,
d) generel zeleně ve městě provázat s územním 

plánem, 
e) postupná obnova zeleně po ucelených čás-

tech města,
f) spolupráce při obnově či údržbě chráněných 

území v obci s rozšířenou působností,
g) výhodné pronájmy městských pozemků 

družstvům a SBJ v okolí jejich domů.

Odpadové hospodářství:
a) rozvoj sběrného střediska odpadů s rozší-

řením sběru i dalších komodit (jedlé oleje 
a tuky apod.) s navázáním na celé ORP či 
území SOK,

b) vybudování překládací stanice s možností 
třídění odpadů a následně v dalším obdo-
bí, tj. 2018 až 2024, s možností dobudování 
zpracovatelské jednotky komunálního od-
padu,

c) rekultivace skládky Stará Hu,
d) recyklační středisko na stavební sutě.

Ochrana vod:
a) pokračování v budování kanalizačních řadů 

včetně změny odkanalizování na oddílnou 
kanalizaci, resp. další investice v rámci míst-
ního rozvoje,

b) rozvoj dešové kanalizace na Dobříši,
c) rozvoj vodovodní sítě na Dobříši s napoje-

ním na region,
d) revitalizace Bzdinky včetně přítoku,
e) čištění významných toků v ORP ve spolupráci 

se školami či zájmovými organizacemi (např. 
Kocába), čištění provádět spolu s vytvářením 
dosažitelnosti území (můstky, lávky),

f) vytváření opatření k zadržení vody v kraji-
ně (poldry atd.), mezi ně patří i mokrý poldr 
mezi Hutí a Novým Knínem cca pod Pouště-
mi (bývalá nádrž pro hamr).

Ochrana ovzduší:
a) informovanost občanů a obcí – pomoc při 

dotacích,
b) důraz na zajištění důsledného dodržování 

zákona o ochraně ovzduší,
c) náhrada čpavkového chlazení na zimním 

stadiónu,
d) podpora zateplování budov.

Osvěta a informovanost:
a) soutěže pro děti ve spolupráci s DOKAS 

a VHS zaměřené na sběr jedlých olejů a tuků, 
šatstva /vysvětlení možností využití pro cha-
ritu/, čištění toků (mohl by to být dotační 
titul fondu zastupitelstva),

b) spolupráce s některou ze stanic pro záchra-
nu živočichů – zvážení možností pomoci – 
např. zbytky potravin (suchý chléb apod.).

Oblast zdravotní a sociální

Hlavní cíl: Zajištění kvalitních zdravotních 
a sociálních služeb ve městě

Sociální služby:
a) sociální oblast vnímáme jako jednu ze zá-

kladních priorit našeho volebního období,
b) budeme hledat další možnosti řešení bydle-

ní pro seniory, zejména s využitím dotačních 
programů,

c) posílíme rozsah terénních sociálních služeb 
pro občany města,

d) zřídíme denní stacionář pro seniory,
e) budeme aktivně řešit problém bezdomovců, 

zejména v zimním období,
f) budeme intenzivně podporovat soukromé 

aktivity v oblasti sociálních služeb.

Zdravotnictví:
a) město musí aktivněji prosazovat zájmy ob-

čanů ve společnosti Středisko zdraví, s.r.o. 
a musí se pokusit rozšířit svůj vliv na fungo-
vání této společnosti,

b) pro zkvalitnění zdravotních služeb budeme 
postupně rekonstruovat budovu polikliniky,

c) pro zdravotní a sociální služby zrekonstruje-
me nástavbu budovy polikliniky,

d) v rámci možností města budeme kontrolovat 
kvalitu poskytovaných zdravotních služeb 
a zasazovat se o jejich průběžné zlepšování.

Oblast školství, kultury, sportu 
a volného času

Hlavní cíle: 
a) vytvářet podmínky pro rekreační sport a dal-

ší volnočasové aktivity,
b) pomocí podpory volnočasových aktivit eli-

minovat negativní sociopatologické vlivy na 
děti a mládež v našem městě,

c) koordinovat a případně usměrňovat aktivity 
jednotlivých spolků a neziskových organizací,

d) být ve stálém kontaktu s vedením vzděláva-
cích organizací na území města, zasazovat 
se o zkvalitnění jejich činnosti a hájit jejich 
opodstatněné zájmy při jednání s Radou 
a Zastupitelstvem města Dobříše,

e) informačně propojit jednotlivé spolky a or-
ganizace působící na území města,

f) pomocí synergie usnadnit společné provozní 
činnosti pro jednotlivé spolky a organizace.

Cíle pro rok 2015:
a) sestavit seznam spolků (sport, kultura, volný 

čas) na Dobříšsku a zjistit jejich základní po-
třeby pro jejich činnost,

b) revize pravidel pro rozdělování financí z Fon-
du sportu, kultury a volného času,

c) revize rezervací městských sportovních 
ploch a jejich využití organizacemi,

d) zavést centrální městský monitoring pro 
grantové výzvy a dotace, které by mohly 
spolky a neziskové organizace využít,
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e) vyřešit problematiku sportovního areálu 
„Skateparku“,

f) navrhnout a zrealizovat projekt fi nanční 
podpory pro sociálně slabé děti a mládež za 
pomoci zapojení obyvatel města Dobříše.

Dlouhodobé cíle:
a) zajistit dostatek fi nancí na podporu spolko-

vé činnosti ve městě,
b) pomoci při nalezení řešení pro rekonstrukce 

a údržbu zařízení souvisejících se spolko-
vou činností (sportovní hala, zimní stadión, 
městský dům),

c) snaha o zapojení široké veřejnosti do chodu 
jednotlivých spolků na bázi dobrovolnosti,

d) skrze činnost jednotlivých spolků soustavně 
zlepšovat image našeho města,

e) reorganizace správy sportovních zařízení.

Oblast správy majetku 

Hlavní cíle: 
a) zajistit soustavnou údržbu a správu majet-

ku města tak, aby nedocházelo ke snižování 
jeho hodnoty,

b) kvalitně pojistit majetek města, aby byla kryta ri-
zika spojená s jeho poškozením nebo zničením,

c) zajišovat přiměřený úklid města pro zlepšo-
vání životního prostředí i posilování dobrého 
jména města.

Oblast chodu úřadu

Hlavní cíl: Efektivní a pro občany vstřícný úřad 
města
a) zajistit maximální informovanost občanů 

o činnosti radnice,
b) zadat zpracování procesně-personálního 

auditu jako nástroje pro kontrolu efektivity 
městského úřadu,

c) zajistit ON-LINE přenosy ze zasedání zastu-
pitelstva prostřednictvím internetu.

Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega, 
MUDr. Stanislav Holobrada, Mgr. Petra Neubergerová, 
Radek Řechka, Mgr. Stanislav Vacek, Radek Vystyd

„DOBŘÍŠ 1945“
Město Dobříš a Klub vojenské historie Příbram 
si vás dovolují pozvat na vojenskohistorickou 
akci „DOBŘÍŠ 1945“ pořádanou k 70. výro-
čí konce 2. světové války. Tato akce se usku-
teční dne 16. května 2015 na Mírovém náměstí 
v Dobříši.

Od 10 hodin, před kulturním domem bude pro 
vás připravena statická ukázka dobové vojen-
ské techniky. Zároveň bude probíhat výstava 
KS Dobříš k 70. výročí konce 2. světové války 
„Svědectví ve fotografi i“ a výstava modelářské-
ho klubu „Dobříšská želva“. Samotná dyna-
mická bojová ukázka proběhne na náměstí 
od 16 hodin.

Za Klub vojenské historie Příbram 
Blanka Dragounová

Likvidace hrobových míst
Město Dobříš jako správce pohřebiště bude 
v průběhu měsíce května odstraňovat na měst-
ském hřbitově opuštěná hrobová zařízení. Se-
znam hrobových míst, na kterých se nachází 
opuštěná hrobová zařízení, je zveřejněn ve vý-
věsce na hřbitově. Hrobová zařízení určená k li-
kvidaci jsou označena refl exním sprejem. V pří-
padě dotazů vám rádi podrobnosti vysvětlíme 
osobně i telefonicky na čísle 318 533 308.

Pavla Máchová, referentka MěÚ Dobříš, 
pověřená vedením agendy pohřebnictvíPodání žádosti ulice Plk. B. Petroviče, Dobříš

Dne 18. 4. 2015 byla podána žádost o dotaci na akci Úpravy místní komunikace v ul. Plk. B. Petrovi-
če, Dobříš. Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy vypsala tuto výzvu dne 7. 4. 2015, ale 
díky zkušenostem a vysokému pracovnímu nasazení byla odevzdána žádost ve velmi krátké době.
V případě podpoření žádosti by se mělo v červenci tohoto roku začít s rekonstrukcí vozovky ve 
vybrané části ulice Plk. B. Petroviče. Na předmětném úseku (od ul. U Slovanky – po hranu křižovatky 
Part. Svobody) je v současné době povrch z kamenných kostek, které se vymění za asfaltový povrch.
V dubnu začala výměna stávajících inženýrských sítí tak, aby nebylo nutné v blízké budoucnosti do 
zrekonstruované části zasahovat.
Případnou realizací se sníží hluková zátěž v těsné blízkosti centra města. Též dojde ke zvýšení bez-
pečností silničního provozu.

Dobříšské regionální trhy 
na Komenského náměstí

Zveme vás v sobotu 
9. května na Komen-
ského náměstí na letoš-
ní druhý trh regionálních 
produktů. Jako obvykle 
od 8 do 11.30. Těšíme se 
na vás.

B. Pecháčková Uchytilová
Tel. 318 533 310, e-mail: trhy@mestodobris.cz

Májový Pesoklub 
V květnu můžete Pesoklub potkat na 
dvou akcích: na dobříšských májo-

vých slavnostech 24. května, kde budeme mít 
jako každý rok svůj informační stánek s mož-
ností zakoupení propagačních předmětů, jejichž 
koupí podpoříte činnost našeho sdružení. Při-
vedeme na ukázku pejsky z dobříšského útulku, 
kteří budou právě hledat nový domov. Některé 
„naše“ svěřence můžete vidět také 16. května 
na Dni pejsků ve Strži, kde se zúčastní psí pro-
menády a dalších připravených soutěží.

DOOSAN BOBCAT 
v DOBŘÍŠI

Dne 23. března 2015 jsme v rámci dne spole-
čenské odpovědnosti (Doosan Day of Com-
munity Service) zorganizovali jarní úklid části 
města. Sešlo se 80 dobrovolníků, kteří uklízeli 
v širokém okolí průmyslové zóny až k Vlašce. 
Sesbíralo se 750 kg odpadu – bezpočet lahví, 
papírků, dále pneumatiky, lyže, televize a jiný 
nepořádek. Každý odcházel s dobrým pocitem, 
že udělal užitečnou věc pro město, lidi v okolí 
a hlavně pro přírodu samotnou.

Bc. Adéla Buzková, Ing. Romana Nentvichová, 
personální oddělení

Za město Dobříš Ing. Martin Mazurek

Stavební odpad do nádob na směsný komunální odpad nepatří!

Z důvodu častého výskytu stavebního a objemného odpadu v nádobách na směsný komunální 
odpad upozorňujeme na povinnosti dané platnou legislativou v odpadovém hospodářství a OZV 
města Dobříš č. 1/2015. 
Připomínáme, že objemný odpad mohou občané města odevzdat bezplatně do 500 kg/rok a sta-
vební odpady do 100 či 200 kg/rok (podrobné info na stránkách www.dokas.cz) do sběrného dvora 
města na adrese Na Chmelnici 455, Dobříš. V případě vzniku většího množství těchto odpadů je 
možné využít pronájmu mobilních vysokokapacitních kontejnerů. Do klasických „černých“ nádob, 
včetně nádob umístěných v chatových osadách na území města, patří pouze směsný komunální 
odpad. Také připomínáme, že do „barevných“ nádob mohou umisovat příslušné vytříděné odpady 
pouze fyzické osoby, nikoliv osoby podnikající.
Odbor životního prostředí MěÚ Dobříš a Městská policie Dobříš, vzhledem ke zvýšenému množství 
nevhodného nakládání s těmito druhy odpadu na území Dobříše, zintenzivnily kontroly. V přípa-
dě zjištění uvedeného protiprávního jednání může být udělena dotyčné právnické osobě, fyzické 
osobě podnikající či fyzické osobě pokuta dle zákona o odpadech resp. dle zákona o přestupcích.

Ing. Ondřej Hricko, pracovník odboru životního prostředí
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KD VÁS V ČERVNU ZVE NA

Výstavu: Retrospektivní výstava fotografi í Hany 
Rysové u příležitosti autorčiných sedmdesátin.
5. 6. Švihadlo – koncert legendy českého reggae 
12. 6. Festival Americké jaro – koncert L. Eustis 
(USA) – soprán, B. Nedvin (USA) – tenor, A. Fiedlerová 
(ČR) – klavír a beseda s Ivanou a Slávkem Lenerovými 
o životě a hokeji v Americe. 

FAIR DAY V KNIHOVNĚ 
– sobota 16. 5., 14–17.00
Jarmark chráněných dílen a malovýrobců již po-
druhé. Přijte si nakoupit ruční mýdla, šperky, 
originální šité zboží, ruční výrobky ze dřeva... 
Jarmark k Mezinárodnímu dni fair trade se koná 
na prostranství před knihovnou, v případě ne-
příznivého počasí uvnitř v knihovně. Dále pak 
na tuto akci navazuje program k Mezinárodnímu 
dni rodiny:

AŤ ŽIJE RODINA!!! 
– sobota 16. 5. od 17.00
Program s hudbou, divadlem, tanečním vystou-
pením, scénickým čtením, výtvarnou dílnou 
i občerstvením pro malé i velké. Vstup volný.

CESTY LIDICKÝCH A LEŽÁCKÝCH DĚTÍ 
– čtvrtek 21. 5. od 17.00
Pro Malou dobříšskou univerzitu přednáší Jar-
mila Doležalová, dcera ženy, která jako jediná 
přežila vyhlazení obce Ležáky za Heydrichiády. 
Vstupné 70 Kč, káva/čaj v ceně.

ŽENY, MUŽI A VÁLKA 
– středa 27. 5. od 18.00
Dva pohledy na život běžného člověka za 
2. světové války. Stanislava Hošková přichází 
s dramatem o tom, jak v této době z dívek rostly 
ženy. Jak to bylo s muži, to vám ukáže Divadlo 
Knihovna. Vstupné 50 Kč. 

TAJEMNÁ ŘEČ A SIGNÁLY NAŠEHO TĚLA 
– čtvrtek 28. 5. od 18.00

Knihovna v květnu: jarmark, hudba, 
divadlo i hra

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, v květnu si u nás můžete vybrat ze spousty pěkných knižních 
novinek – připomínáme, že jejich aktualizovaný seznam najdete na www.knihovnadobris.cz. Kromě 
toho vás zveme na několik zajímavých programů:

VLAK DO DOBŘÍŠE
V sobotu 16. května v 10.01 hod. vyjede z nádraží Praha 
Braník parní vlak do Dobříše v čele s lokomotivou „čtyřko-
lák“ z roku 1917. Vlak zastaví ve stanicích Praha Zbraslav, 
Vrané nad Vltavou, Měchenice, Čísovice, Mníšek pod Brdy 
a Malá Hraštice. Doba potřebná pro doplnění vody do parní 
lokomotivy v Měchenicích bude vyplněna písničkami sku-
piny BUFFOON‘S STEAM ENGINES (Kašparovy parní 
stroje). Po příjezdu do žel. stanice Dobříš ve 12.33 hod. je 
v prostorách nádraží připraven koncert skupin VLAK DO 
DOBŘÍŠE a TRAMP HARMONY BAND.
Ve 13.55 se parní vlak vydá na výletní jízdu z Dobříše do 
Malé Hraštice a zpět. Návrat do Prahy je plánován v 17.30 
hod. s odjezdem z Dobříše v 15.42 hod. Tradičně bude 
v soupravě parního vlaku zařazen i bufetový vůz. 
Předprodej jízdenek je v osobní pokladně nádraží Praha 
Braník nebo na Masarykově nádraží v mezinárodní poklad-
ně. Místa k sezení jsou ke každé jízdence zdarma.
Více informací na www.cd.cz/zazitky

Povídání s léčitelkou, systemickou koučkou 
a lektorkou Janou Jarošovou o mechanismech 
sebeuzdravení a o tom, jak být nemocný efek-
tivně. Vstupné dobrovolné.

DEN PRO DĚTI 
– pondělí 1. 6.  od 12 do 18.00
Pro velký úspěch nabídneme dětem novou hru 
s úkoly po celém městě. Výchozí bod je v knihov-
ně, kde obdržíte instrukce a hrací list. Vyhrát mů-
žete pěkné knižní i věcné ceny. Menší děti mohou 
soutěžit i s rodiči. Hru je možné si zahrát kdykoli 
po celý týden, vyplněné hrací listy je nutno 
odevzdat do pondělí 8. 6. Akci pořádáme ve 
spolupráci s rodinným centrem Dobříšek.

I DOBŘÍŠ ČTE DĚTEM 
– středa 3. 6. od 17.00
Jako každý rok, i letos se naše knihovna zapojí 
do celostátní akce TÝDEN ČTENÍ DĚTEM. Při-
jte si poslechnout pěkný příběh! Vstup volný.

PET SVĚT – uzávěrka soutěže 29. 5.!
Doprovodná soutěž k výstavě V. Richterové na 
zámku Dobříš. Vytvořte originální dílo ze starých 
PETlahví a vyhrajte mnoho hodnotných a věc-
ných cen.

Milí návštěvníci knihovny, těšíme se na vás 
v knihovně již 6 dní v týdnu – o svátcích 
1. a 8. 5. je však knihovna zavřena.

ŠVIHADLO 5. 6. v KD DOBŘÍŠ
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KULTURA KVĚTEN

www.kddobris.cz
�� 7.�5.�V-Pořádku�a�Nástroj�snahy�–�koncert

Tentokrát hudba z našeho regionu punk-rocko-
vého ražení. Kapela V-pořádku, kterou snad mů-
žeme označit jako dobříšskou, a příbramský Ná-
stroj snahy... Fanoušci obou kapel to nebudou 
mít daleko, tak snad do dobříšského kulturáčku 
dorazí v hojném počtu.
Společenský sál KD, čtvrtek 7. května od 
20.30 hod. Vstupné: předprodej 100 Kč; 
na místě 120 Kč; Předprodej vstupenek od 
27. dubna 2015 v trafice U Davida. 

�� 9.�5.�VII.�salon�výtvarníků�Dobříšska
Tradičního výtvarného salonu, který se vždy těší 
velkému zájmu veřejnosti, se tento rok zúčast-
ní více než 30 vystavujících, profesionálních 
i amatérských výtvarníků z našeho regionu. Le-
tošní ročník se opět uskuteční na volné výtvarné 
téma. Výtvarníci tak mohou popustit uzdu své 
fantazie a představit témata a výtvarné techniky, 
které je oslovují a jsou jim blízké. Většinu vy-
stavených děl budou tvořit obrazy, dále pak vý-
šivky, krajky, dřevořezby, keramika a jiné objekty 
z rozličných materiálů. Věříme, že i letošní salon 
bude vítanou příležitostí k příjemnému setkání 
tvůrčích osobností našeho regionu. Výstavu 
uvede Mgr. Jaroslav Slanec. O hudební do-
provod se postarají děti ze Základní umě-
lecké školy v Dobříši pod vedením pana 
Petra Kafky.
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž výsta-
vy se uskuteční v sobotu 9. května 2015 
od 17 hodin. Výstava potrvá do neděle 
31. května 2015. Otevřeno: PO–ČT 8.30–
16.00 hod., NE 14.00–16.00 hod a 23. 5. 
během Dobříšských májových slavností (od 
13 do 19 h.) Vstup zdarma.

�� 9.�5.�Swing�band�Dobříš�–�koncert
Oblíbené swingové melodie v podání populár-
ní dobříšské kapely. Koncert volně navazuje na 
vernisáž výstavy Salon dobříšských výtvarníků 
ve výstavním sále KD. 
Společenský sál KD Dobříš, sobota 9. květ-
na od 19.30 hod., vstupné dobrovolné

�� 23.�5�Dobříšské�májové�slavnosti�2015
Je tu květen a s ním naše tradiční „májovky“. 
Hlavními hvězdami letošního 14. ročníku budou 
známé osobnosti naší hudební scény – fenome-
nální zpěvačka Lenka Dusilová s kapelou Baro-
mantika a hitmaker a skvělý zpěvák Michal Hrů-
za s Kapelou Hrůzy. Michal se vrací po těžkém 
úrazu na koncertní pódia, těší nás, že Dobříš je 
jedním z prvních míst, kde i se svou kapelou vy-
stoupí. Věříme, že se mu u nás dostane vřelého 
přijetí a podpory. Kromě toho se můžete těšit 
na dech beroucí vystoupení odvážných mužů, 
ze skupiny Long Vehicle Cirkus, balancujících na 
jeden metr vysokých chůdách. Jejich představe-
ní „Život je swing!“ vás jistě uchvátí. A dětem 

zahraje v kulturním domě divadlo Krapet krás-
nou pohádku Kocour Modroočko s písničkami 
Marka Ebena. 
Ale naše slavnosti nejsou jen přehlídkou špičko-
vých umělců, jsou především místem setkávání 
všech Dobříšanů, rodin a přátel, místem, kde je 
příležitost předvést své schopnosti a um. Proto 
se po celý den a na mnoha místech uskuteční za-
jímavé akce a vystoupení místních škol, spolků, 
sdružení, sportovních oddílů a hudebních skupin. 
Zveme vás i na doprovodné akce, které se 
v rámci slavností konají v dny předcházející či 
následující a určitě si zaslouží vaši pozornost. 
Zmiňme alespoň již X. ročník Festivalu ochot-
nických divadel v kulturním domě či tradiční 
nedělní hasičskou soutěž na Větrníku. Podrob-
ný program letošních slavností je součástí to-
hoto čísla DL (na str. 6) a naleznete jej také na 
webových stránkách města (www.mestodobris.
cz) a KS Dobříš (www.kddobris.cz). S předstihem 
vám budou k dispozici také skládací programy, 
které obdržíte v informačním středisku, na po-
datelně MěÚ a v den konání slavností i v pro-
dejních stáncích na náměstí. Těšíme se na vás! 
Dobříš, Mírové náměstí a okolí, sobota 
23. května 2015 od 9.30 hodin.

�� Výstava�k�70.�výročí�konce�2.�světové�vál-
ky�–�Svědectví�ve�fotografii

Další z celé řady akcí, které se letošní rok při-
pravují k jubileu ukončení 2. světové války, pro 
vás připravilo Kulturní středisko Dobříš. Konec 
2. světové války na Dobříšsku si připomeneme 
prostřednictvím výstavy dobových fotografií 
Bohumila a Přemysla Šmejkalových z depozitu 
Muzea města Dobříše.
Chodba u expozice Muzea města Dobříše 
– zámek Dobříš. Otevřeno během otevírací 
doby muzea – vstup zdarma. Výstava bude 
přístupná od 16. 5. 2015 a potrvá do od-
volání.

�� Zveme�vás�na�divadelní�festival
Od 16. 5. do 22. 5. 2015 se ve společen-
ském sále KD Dobříš uskuteční již 10. roč-
ník Festivalu ochotnických divadel. Festival 
připravuje a organizačně zajišuje dobříš-
ský divadelní spolek KRUH ve spolupráci 
s Kulturním střediskem Dobříš. Program 
festivalu je otištěn na str. 4.
Pořadatelé festivalu, ochotníci ze souboru DISK, 
se každý rok snaží pozvat na jeviště KD spřáte-
lené soubory z širokého okolí. Letos již přislíbily 
účast soubory z Čenkova, Staré Huti a Žebráku. 
Na pódiu nebudou chybět ani domácí soubory 
KRUH, Frk-nügnung Teátr a Kuklík Tyjátr.

�� 31.�5.�Taneční�čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. 
Hrají a zpívají Patronky a Tři v tom. Za organizá-
tory z Okrašlovacího spolku Dobříš zve Martin 
Zajíček.
Společenský sál KD, neděle 31. května od 
17 hodin, vstupné dobrovolné. 

8. ročník „Dobříšská 
želva“ 16. 5. 2015

V sobotu 16. května 2015 od 9.00 hodin se 
v sále Kulturního domu v Dobříši uskuteční již 
osmý ročník modelářské výstavy „Dobříšská žel-
va“. Modelářská výstava je letos součástí dob-
říšských oslav osvobození – komponovaného 
dne k 70. výročí ukončení 2. světové války na 
evropském kontinentu. Válka pro většinu Ev-
ropy skončila již 8. května, nicméně v prostoru 
brdských lesů okolo Dobříše a Příbrami padly 
poslední výstřely až kolem 20. května. 
Výstava nabízí především mladým modelářům 
možnost soutěže a prezentace jak modelů le-
tadel či bojových vozidel, tak také civilní tech-
niky a diorám s různou tematikou. Pro nejlepší 
z mladých modelářů je připravena řada hod-
notných cen. Pozadu nemusí zůstat ani dospělí 
modeláři, kteří své umění mohou ukázat napří-
klad v Memoriálu Franze Ferdinanda Collorerdo-
-Mannsfelda pro nejlepší druhoválečné letadlo 
v libovolném měřítku. Příznivci bojové techniky 
se mohou prezentovat třeba v Memoriálu četa-
ře Františka Šimka. Výstava ovšem není určena 
pouze plastikovému modelářství, ale své mode-
ly mohou prezentovat také příznivci papírových 
vystřihovánek. 
Modelářská výstava bude tentokrát významnou 
měrou podpořena také doprovodným progra-
mem. V prostoru před kulturním domem si bude 
možné od dopoledních hodin prohlédnout 
statickou prezentaci vojenské techniky, a to 
americké i ruské provenience. Chybět nebudou 
legendární Jeep Willis, motocykly Harley Da-
vidson, automobil Dodge, atd. Vrcholem bude 
ukázka sovětského středního tanku T-34/85. 
Řada z této válečné techniky, včetně tanku, se 
pak ukáže v dynamické historicko-bojové ukáz-
ce v odpoledních hodinách na Mírovém náměs-
tí. Příznivci civilních strojů si také přijdou na 
své, nebo své stroje představí členové Veterán 
klubu Dobříš. 
Bližší informace, propozice modelářských sou-
těží a aktuality naleznete na webových strán-
kách www.dobrismodel.cz
Akce se koná za finanční podpory města 
Dobříš. Partneři akce jsou Kulturní stře-
disko Dobříš, Okrašlovací spolek Dobříš, 
Veterán klub Dobříš, KVH Příbram, Doosan 
Bobcat Dobříš a další.  

DOBŘÍŠSKÉ MÁJOVÉ SLAVNOSTI  
sobota 23. května 2015, Mírové náměstí a okolí

HLAVNÍ HVĚZDY: LENKA DUSILOVÁ a skupina Baromantika,  
MICHAL HRŮZA a Kapela Hrůzy, chůdaři LONG VEHICLE CIRCUS 
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Dobříšské májové slavnosti 2015

sobota 16. 5. Vlak na Dobříš – tradiční nostalgická jízda parním 
vlakem
Z Prahy Braníka do Dobříše vyjede parní vlak. Vystoupí kapela Vlak na 
Dobříš se svým hostem. Ve 13.55 hod. jízda do Malé Hraštice a zpět.
sobota – pátek Divadelní festival ochotnických souborů.
16. 5. – 22. 5.  Hrají soubory z Čenkova, Staré Huti a Dobříše. 
Kulturní dům Dobříš, společenský sál. Pořádá KRUH Dobříš
pátek 22. 5. XIII. turnaj v deskových hrách – Turnaj v karetní hře 
Královské rošády + mini turnaj v piškvorkách. Hraje se o hodnotné 
ceny. Možnost zahrát si také libovolnou hru, která bude k dispozici. 
Klubovna T.O. Zlatý list Dělnická 1603 (Papežanka) od 17.00 
hod. Pořádá: Tábornický oddíl Zlatý list
neděle 24. 5.  Hasičská soutěž „O pohár starosty města Dobříše“
Zúčastní se družstva místních i přespolních sborů – kategorie muži, 
ženy. Soutěž, při které budou muset hasiči vyrovnat více než jen proud-
nici, proběhne dle pravidel požárního sportu. Stánek s občerstvením 
a dobrá nálada zajištěna. Louka za Papežem 10.00–17.00.

Doprovodné akce 16. 5. – 24. 5. 2015

  9.30 – 9.55

10.05 – 10.30
10.30

10.40 – 11.00

11.10 – 11.25 
11.25 – 11.45
12.00 – 12.30

13.00 – 13.40

13.45 – 14.05

14.10 – 14.40

14.50 – 15.40

15.55 – 16.35

16.40 – 17.10

17.15 – 18.15

Hosté slavností:
18.45 – 19.45

19.45 – 20.15

21.00 – 22.00

V průběhu dne budou na hlavním pódiu vyhlášeni a odměněni výher-
ci FOTOSOUTĚŽE Nejkrásnější Dobříš.
Stánky s občerstvením, ukázkami řemesel, suvenýry a dalším zajíma-
vým sortimentem. Pouové atrakce od 21. 5. do 24. 5. v horní části 
náměstí.

Náměstí
10.00 – 19.00 3G trenažér – atrakce známá z kosmic-
kého výcviku – přetížení až 3G.
Kulturní dům – společenský sál
10.30 – 11.30 Kocour Modroočko – pojte s kocourkem 
Modroočkem poznávat svět! Představení pohádky dle literární 
předlohy Josefa Koláře s písničkami Marka Ebena v podání Di-
vadla Krapet Praha. 
Kulturní dům – výstavní sál
13.00 – 19.00 Výstava – VII. salon výtvarníků Dobříšska
Dětské hřiště u kina
9.00 – 14.00 Prezentace Městské policie Dobříš – 
spodní část parku

Další program – sobota 23. 5. 2015 

Program: Možnost získání dětského řidičského průkazu (nutné foto  
3× 3 cm). Možnost změřit si svou běžeckou rychlost radarem na mě-
ření rychlosti motorových vozidel. Ukázka výzbroje MP Dobříš. Ukáz-
ka výcviku služebního psa MP Dobříš. 
10.00 – 12.00 Prezentace Pesoklub Dobříš – útulek Dobříš – 
přijte se seznámit s psími kamarády a podívat se co umí. 
10.30 – 17.00  Rodinné centrum Dobříšek – zázemí pro rodiny, 
nafukovací hrad + výtvarná dílna.
13.00 – 16.00 Chození po laně – jinak.slackline je jednodu-
chý, zábavný a návykový sport, který nyní zažívá ve světě obrovský 
boom! Pojte si ho také zkusit – spodní část parku u kina
17.00 – 18.30  Kytara folk-country – Mirek Bžoch vám hraje 
písničky českých autorů 
Husův parčík 
10.00 – 12.30 Dobříšský sportovec – oblíbená akce pro děti 
od 3 let a rodiny. Rozvíjení pohybové, smyslové a orientační do-
vednosti pod odborným vedením. Pořadatelé: Sylva Řeháková, Jarka 
Apeltauerová (sponzor Bios Dobříš). 
14.00 – 16.00  Kdo si hraje, nezlobí – tradiční program pro 
děti nejen školou povinné: hry, rukodělné práce, dovednosti. Pořá-
dají světlušky z Lampyris, skautky z Minnehahy a táborníci ze Zlatého 
listu.
Muzeum města Dobříše – zámek Dobříš
10.00 – 17.00  Prohlídka expozice z historie města + Výstava 
k 70. výročí konce 2. světové války – Svědectví ve fotografii. Vstup 
zdarma!
Kopáčkův dům 
10.00 – 16.00 Nově otevřené Muzeum Dobříš – prohlídka ex-
pozic rukavičkářství, židovství, města Dobříše, vodohospodářů a rodu 
Kopáčků. 
Parkoviště za sokolovnou
13.00 – 22.00 D FIGHT, o.s., chill out zone – Zázemí s občer-
stvením a místy k sezení; aktivní i pasivní doprovodný program pro 
diváky.
YOU CAN DO IT U-RAMPA – přístupná veřejnosti + exhibice adre-
nalinových sportů (skate, BMX)
Kostel Nejsvětější Trojice 
14.00 – 16.00  Varhanní hudba – Pořádá ŘkF Dobříš
Velbloud Café – vstupní pasáž
16.15 Kašpárkovo dobrodružství – loutkové divadlo. Hraje lout-
kářský odbor Dobříšského pokleslého orchestru lidových nástrojů.
Hřiště V Lipkách 
17.00 Fotbalová utkání v rámci DMS
Mistrovské utkání krajského přeboru MFK Dobříš – Český lev-Union Be-
roun. Dobrovolné vstupné.

1. ZŠ – Sboreček, taneční kroužek Kalamajka, 
zumba
2. ZŠ – pěvecké vystoupení žáků 2. ZŠ Dobříš  
Zahájení slavností 
– starosta města Mgr. Stanislav Vacek 
RC Dobříšek – moderní tance a taneční skupi-
na Recais(t) 
2. MŠ – pěvecké a taneční vystoupení dětí MŠ
Sebeobrana KravMaga – Kapap (děti i dospělí)
Spanilá motorkářská jízda – Kolocentrum 
Motoshop Dobříš
Swing band Dobříš – oblíbený dobříšský or-
chestr
TJ Sokol Dobříš – sokolské ženy, aerobik žáky-
ně, rope skipping žákyně a dorostenky
Žertovný rekord – výroba rukavice na čas. Po-
řádá: Spolek Provas Dobříš
Hraje Dobříšský pokleslý orchestr lidových 
nástrojů, tančí žáci ZUŠ Dobříš – skupina Jany 
Kundrátové
Wocaties band – hraje mladá rocková kapela 
z Dobříše 
Gymnastika Dobříš, o.s. – ukázky gymnastic-
kého cvičení – pódiovka, přeskok, trampolína, 
tandemy, akrobacie 
Aerobik studio Orel Dobříš – vystoupení od-
dílu závodního a dětského aerobiku + soutěž 
o permanentky

Lenka Dusilová a Baromantika – výrazná 
osobnost naší hudební scény, mnohonásobná 
držitelka titulu zpěvačka roku
LONG VEHICLE CIRCUS – Život je swing!
Dech beroucí vystoupení odvážných mužů na vy-
sokých chůdách. Parafráze na to, že život se má 
žít naplno! A proto by měl být život jako swing. 
Plný náhodných zvratů, rozmanitosti a kvalitní 
muziky 
Po představení: workshop na chůdách pro 
děti i dospělé
Michal Hrůza a Kapela Hrůzy – jeden z nejú-
spěšnějších autorů současnosti, zpěvák Michal 
Hrůza, se po osmi měsících od úrazu vrací na 
koncertní pódia!

sobota 23. 5. 2015 – Hlavní pódium
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínky

Dne 7. května uplyne rok, co nám navždy odešla 
naše milovaná babička pani Vlasta Slaninová. 
Vy, co jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Vnuk Milan s rodinou.

Dne 30. dubna uplynulo již 10 let, co nás navždy 
náhle opustila naše drahá maminka a babička 
Zdenka Pincová. Stále vzpomínáme na tvůj op-
timismus a lásku k životu.

S láskou dcera Pavla s manželem a vnučkami.

Dne 26. května 2015 uplyne 10 let, kdy nás na-
vždy opustila paní Jiřina Hrubá z Dobříše, bývalá 
kuchařka v zemědělském učilišti.

Za tichou vzpomínku děkuje bratr Pepa s rodinou.

Dne 31. května 2015 uplyne 
20 let, co nás opustila paní 
Zdeňka Rozšafná. 

Stále vzpomíná dcera a syn 
s rodinou.

Blahopřání

Dne 1. 5. 2015 oslaví významné 
životní jubileum náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a pradě-
deček, pan Josef Pelikán z Dobříše. 

Vše nejlepší, hodně zdraví, spokoje-
nosti, radosti a elánu do dalších let přeje celá početná 
rodina. Pravnoučátka posílají dědečkovi velkou pusu.

Poděkování

Děkujeme Pohřební službě Jiří Kotrch a Měst-
ské policii Dobříš za vstřícnost a profesionalitu, 
kterou se prokázaly při zajišování pohřbu a po-
hřebního průvodu pana Zdeňka Klána.

Manželka Marta s rodinou.

Dne 25. 3. 2015 v dopoledních hodinách jsem 
potřebovala akutně sanitkou převézt nemocné-
ho nechodícího manžela k zubnímu lékaři MUDr. 
V. Maškovi. Jelikož jsem se setkala s velkou 
ochotou a pomocí, jak řidiče sanitky, tak dvou 
příslušníků městské policie a také mého souse-
da p. Prchala, chtěla bych tímto moc poděkovat 
všem zúčastněným za pomoc a panu doktorovi 
za přednostní ošetření.

Anna Navrátilová

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši pořádá od 4. 5. 
do 8. 5. 2015 tradiční dobročinný bazar oděvů 

V prostorách evang. fary a kostela (v Husově ulici č.p. 1556) je pro občany připraveno především 
ošacení a obuv pro dospělé i děti dovezené od partnerských farností z Německa. V nabídce jsou 
i drobné předměty, nádobí a hračky. 

Otevírací doba: od 9.00–12.00; 13.00–18.00. 
Nabídka dětského zboží končí 7. 5. ve 12.00. Bazar končí v pátek, 8. 5. v 11.30.
Výtěžek akce jde na podporu všestranné sborové činnosti. Věříme, že si vyberete a srdečně vás 
zveme! Tel.: 318 523 534. 

Za FS ČCE v Dobříši Mgr. Ing. Samuel Hejzlar, farář 

Z důvodu konání DMS na Dobříši bude v termínu od 21. 5. 2015 6.00 hod. (čtvrtek) do 
24. 5. 2015 (neděle) uzavřena pro provoz motorových vozidel část místní komunikace Mí-
rové náměstí v úseku mezi Českou spořitelnou (včetně příjezdu na parkoviště před ČS) směrem ke 
kulturnímu domu (po křižovatku s ulicí Čs. armády). Uvedená část komunikace v délce cca 90 m 
bude využita pro pořádání zábavní akce a umístění pouových atrakcí. Během uzavírky bude pro-
voz sveden obousměrně do ulice Bezručova.
V sobotu 23. 5. 2015 bude uzavřena pro provoz motorových vozidel 
1. část hlavní komunikace II/114 v úseku od křižovatky u Tyršova nám. ke světelné křižovatce 
na Mírovém nám. 
2. místní komunikace Mírové náměstí v úseku od křižovatky se silnicí II/114 po křižovatku s místní 
komunikací ulice Plk. Petroviče, v délce cca 240 m. 
Během uzavírky budou autobusové zastávky přechodně zřízeny na Tyršově náměstí.

Dopravní informace – DMS 2015

Římskokatolická farnost Dobříš, 
Pastorační centrum sv. Tomáše

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

Pozvání na květen 2015

Do 17. května potrvá výstava akademické 
malířky Světlany Hart HEDVÁBNÉ OBRAZY – 
v PCSvT.

V pátek 22. května od 19.30 hod. zveme na 
vernisáž výstavy fotografi í KRAJINY NOVÉHO 
ZÉLANDU, autorů Miloše Berana a Noemi Tro-
janové. Výstava v PCSVT potrvá do konce červ-
na a bude ukončena derniérou s promítáním 
a povídáním o těchto zemích.

V pátek 29. 5. zveme na NOC KOSTELŮ do 
kostela Nejsvětější Trojice (u zámku). K této me-
zinárodní akci se přidala i naše farnost a pro ná-
vštěvníky je připraven zajímavý program, který 
bude probíhat od 19 do 22 hodin.

Noc kostelů 
2015

Narození, sňatek či 
úmrtí jsou životní 
události, které v ži-
votě potkají každé-

ho. Mnozí z nás bu svým rozhodnutím, nebo 
rozhodnutím svých blízkých tyto významné mil-
níky života oslaví na posvátném místě – v kos-
tele. Obřady, které jsou spojeny s výše uvede-
nými životními událostmi (křest, manželství 
a další nejmenované) mají svůj hluboký význam 
a označujeme je jako tzv. svátosti. Co to je, jak 
je slavíme a co v našem životě znamenají, bude 
ústředním tématem letošního ročníku Noci kos-
telů 2015. Proto si nenechte ujít tuto příležitost 
a přijte v pátek 29. května v 19.00 do kostela 
Nejsvětější Trojice v Dobříši, kde vám budeme 
vyprávět své vlastní životní zkušenosti. V průbě-
hu večera zazní malý koncert, bude příležitost 
k tichému zastavení a také možnost prohléd-
nout si zblízka varhany. 
Těšíme se na vás.

Michaela Zídková, 
místní koordinátorka Noci kostelů

Vítání občánků

Dne 26. 3. 2015 byli v zrcadlovém sále zámku Dobříš slavnost-
ně přivítáni nejmladší občánkové našeho města: 
David Hůla, Tereza Čadková, Nela Fouknerová, Tereza 
Eliášová, Daniel Mácha, Sofi e Mokošová, Nela a David 
Bojčukovi, Adéla Petráková, Vojtěch Volf, František Melša, 
Aneta Neuwirthová a Karolína Nováková. 

Dne 16. 4. 2015 byli v zrcadlovém sále zámku Dobříš slavnostně 
přivítáni nejmladší občánkové našeho města:
Vít Květoň, Jan Kratochvil, Vojtěch Hlava, Valentýna Boubal, 
Vojtěch Čížkovský, Antonín Dušek, Karolína Havránková, 
Matěj Voráček, Barbora Kobíková, Amálie Pšenicová, Adéla 
Malá a Natali Černá.

Srdečně blahopřejeme.

Dětský letní tábor 14. ročník

Kdy: 8. 8. – 15. 8. 2015
Kde: Hájovna na Dědku 
Za kolik: platba do 29. 5. 2015 za 1 900 Kč
(sourozenci 1 800 Kč)
platba do 31. 7. 2015 za 2 200 Kč 
(sourozenci 2 000 Kč)

Téma: ASTERIX A OBELIX NA VÝPRAVĚ
Věk dětí: 6 až 16 let
Kontakt: Sylva Řeháková 732 937 442, 
Jarka Apeltauerová 721 306 615

www.provasdobris.cz
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY
Den vody

Dne 31. března proběhl na naší škole projekt Den 
vody ve spolupráci s Ochrannou faunou Hrachov. 
Proč je člověk s vodou nerozlučně spjat, zjišo-
vali žáci na různých stanovištích za pomoci žáků 
9. ročníků. Formou otázek a kvízů se děti dozvě-
děly, co vše by měly o vodě vědět a pamatovat 
si. Za odměnu byla pro žáky připravena ukázka 
živých zvířátek, dvou zajíčků a malého selátka, se 
svými vlastními příběhy. Děti pracovaly s velkým 
zájmem a nadšením. Za velmi přínosný projekt, 
který obohatil žáky ve vzdělávací oblasti Člověk 
a jeho svět, děkujeme především pracovnicím 
fauny Hrachov paní Kocíkové a slečně Mackeové.

Projektový Den s knihou

Dne 1. 4. 2015 se konal na naší škole projektový Den s knihou. V letošním roce jsme se v tento den 
věnovali H. Ch. Andersenovi, významnému dánskému pohádkáři, který se narodil 2. dubna před 210 
lety. Dalším autorem, se kterým jsme se seznámili byl Jan Drda, rodák z Příbrami a 4. dubna uplyne 
100 let od jeho narození. Třetí osobností, kterou žáci poznali, byl ilustrátor Adolf Born, který se 
letos dožívá 85 let a jehož kresby všichni znají.

Mgr. Jitka Debnárová

Úspěch v matematice

V okresním kole matematické soutěže Klokan 2015, kategorie Klokánek, byl nej-
lepším řešitelem žák naší školy, David Wojnar. V této kategorii se zúčastnilo 1242 
řešitelů. Zároveň se na 6.–8. místě umístili další dva žáci této třídy (5.B): Lucie 
Prusíková a Michaela Veselá. Blahopřejeme a přejeme další matematické úspěchy. 

Mgr. B. Pallagyová, ředitelka školy

Divadelní představení Červená karkulka

Žáci třídy 3.A ze 2. ZŠ Dobříš si připravili divadelní představení opery Červená karkulka pro žáky 
školy a školky. Děti si samy vytvořily rekvizity, kulisy a kostýmy. Představení bylo doprovázeno živou 
hudbou a moderní vizualizací, jež navozovala reálnost prostředí. Naši malí herci hráli a zpívali pro-
fesionálně a byli vynikající. Všichni si představení užili a jako odměna nám byl velký potlesk z celého 
hlediště nejen od žáků 1. stupně, ale také od těch nejmenších dětí.

Paní učitelky Lucie Jindráková a Jana Štrausová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
První dubnový den jsme na naší škole uspořádali Den otevřených dveří. Zájemci 
se mohli seznámit se vzdělávacími programy, podle kterých se vyučuje, i s učeb-
ními materiály. K vyzkoušení byly také různé počítačové programy a naučné hry. 

Ve třídách návštěvníci obdivovali nový nábytek, který jsme mohli zakoupit díky sponzorům.  
Součástí této akce byly i tvořivé dílny – vyrábělo se ze dřeva, plastů i přírodního materiálu, a  tak 
si každý mohl domů odnést nějakou vlastnoručně zhotovenou maličkost. V tělocvičně si kdokoliv 
mohl zahrát sportovní hry. Pro velmi unavené návštěvníky byla připravena relaxační místnost.
Všem, kteří projevili zájem o naši školu, děkujeme za účast a těšíme se na viděnou na některé z na-
šich akcí. 

Žáci a učitelé Základní školy Dobříš, Lidická 384

MY SE ŠKOLY 
NEBOJÍME

čtvrtek 14. května 
a 11. června 2015
vždy od 16.00 hodin

Obě setkání trvají 45 minut 
a jsou již bez přítomnosti rodičů
11. června v 16.30 bude první 

krátká schůzka pro rodiče budoucích prv-
ňáčků ve třídě 2.A – přízemí.

ZÁMEK DĚTEM 
už po třetí na Dobříši
Srdečně zveme všechny děti, rodiče 
i prarodiče v sobotu 13. června 2015 
od 10 do 17.30 hod. na akci ZÁMEK DĚTEM. 

Bavit Vás budou zámečtí šašci, duo VANDA 
A STANDA, pohádku zahraje Divadýlko 
z pytlíčku, zazpívá nám skupina MYŠ&MAŠ, 
svá kouzla předvede MAGIC DUO Radek 
a Simona a chybět nebude ani slavnostní 
příchod královské rodiny. 

Dále jsou připraveny soutěže, pohádková sta-
noviště s úkoly a samozřejmě stánky s občer-
stvením i suvenýry. 

Více informací naleznete na stránkách: 
www.zamekdetem.cz a na našem facebooku: 
https://www.facebook.com/ZamekDetem.
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Zámek Dobříš

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

Otevřeno celoročně: 
říjen–květen  út–ne  8.00–16.30
červen–září  po–ne 8.00–17.30

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …
Od 28. 4. do 21. 6. je pro vás v Galerii JCM pří-
stupná výstava PET ART Veroniky Richterové. 
Autorka už použila tisíce PET lahví a vytvořila ně-
kolik set objektů, na kterých vypracovala i řadu 
specifi ckých způsobů technologického zpraco-
vání. V pátek 8. 5. se v zrcadlovém sále zámku 
uskuteční krásný koncert symfonického orches-
tru SEMPRE ANIMATO z Nizozemska. Zazní 
skladby skladatelů Beethovena, Dvořáka, Saint 
– Saënse či Brahmse. Vstupné 100 Kč. Vstupenky 
v prodeji na pokladně zámku, tel.: 318 521 240.

KVĚTINOVÝ DEN v sobotu 16. 5. bude jedinečným dnem v záplavě květin a nových trendů ve 
fl oristice. Rozkvetlý program je pro vás připraven od 11 do 16 hodin. Nebude chybět i trh s nabíd-
kou místních produktů. Závěrem programu bude charitativní dražba ve prospěch Dětského domova 
Korkyně. Vstupné je jednotné 130 Kč a děti do 10 let mají vstup zdarma.
Během sobotního dopoledne také proběhne odborný seminář na téma „Svatba a interiérové deko-
race“. Na seminář je nutná rezervace na tel.: 604 254 062.
V sobotu 13. 6. se můžete těšit na ZÁMEK DĚTEM. Čeká vás celodenní zábava, hudební vystou-
pení, pohádková stanoviště, divadelní představení, soutěže, hry a hlavně legrace!

Kulturní program:

28. 4. – 21. 6. PET ART – výstava Galerie 
JCM, vstupné 40 Kč
16. 5. Květinový den – zámek v záplavě kvě-
tin, 11–16 hod. Vstupné 130 Kč, děti do 10 let 
zdarma
8. 5. Koncert Sempre Animato – zrcadlový 
sál, 20 hod. Vstupné 100 Kč
13. 6. Zámek dětem – areál zámku, 10–17 hod.

Revitalizace parku 
u Staré fabriky

S nástupem jara se probouzí a ožívá příroda, 
znovu se zelenají stromy, keře, květiny. Doslo-
va obrozením prošel dříve zanedbaný a zarostlý 
park u Staré fabriky. Podobně jako budova, slou-
žící od roku 1811 ke zpracování javorového a od 
roku 1838 třtinového cukru, která získala díky 
generální přestavbě nové využití, září od letoš-
ního jara novotou i okolní plochy parku a vyhlíd-
ky nad rybníkem Koryto. Na ploše 1,5 ha došlo 
k výsadbě 66 nových dřevin a ošetření 105 kusů 
stávajících dřevin. Hlavní pozornost byla věno-
vána ošetření skupiny významných dubů let-
ních, zejména pak „Dubu u Staré fabriky“, který 
je rozhodnutím Městského úřadu v Dobříši ze 
dne 11. 8. 2010 vyhlášen památným stromem. 
Skupina dvousetletých dubů je nejhodnotněj-
ší z hlediska krajinářského i dendrologického. 
Z důvodu výskytu vzácných druhů brouků – te-
saříka dubového a tesaříka piluna – jsou pone-
chány některé stromy v dožívajícím stavu, aby 
byl zajištěn biotop zvláště chráněného hmyzu.
Revitalizaci parku provedla fi rma Ing. Václa-
va Šmejkala z Milevska, celkové náklady čini-
ly 1 554 425 Kč. Na realizaci akce se podařilo 
získat dotaci v rámci Operačního programu 
životní prostředí, oblasti podpory 6.5 Podpora 
regenerace urbanizované krajiny v celkové výši 
978 553 Kč. Velké poděkování patří majitelům 
pozemků, rodině Colloredo-Mannsfeld, kteří 
umožnili realizaci projektu v celém plánovaném 
rozsahu. Obnovený park zve k návštěvě, pro-
cházkám a trávení volného času občany i ná-
vštěvníky Dobříše, snad se bude líbit i vám.

Pavel Dostálek

DOBŘÍŠEK 
V KVĚTNU  

VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“
Otevřeno každý pracovní den od 8 do 12.30 
hod., v pondělí a v úterý i odpoledne od 14.30 
do 16.30 hod. 

MIMOŘÁDNÉ AKCE
Pondělí 11. 5. od 9.30 hod. – Setkání s vi-
zážistkou v rámci oslavy Dne matek – přijte se 
nechat nalíčit profesionální vizážistkou.
Pátek 15. 5. od 9 do 15 hod. – Den ote-
vřených dveří v Dobříšku – v případě hezkého 
počasí se můžete těšit na skákací hrad, herna 
bude otevřena zdarma.
Sobota 16. 5. od 17 hod. – Den rodin ve 
spolupráci s Městskou knihovnou Dobříš.
Čtvrtek 21. 5. od 18.30 hod. – Školení první 
pomoci – přednáška s nácvikem.
Sobota 23. 5. od 10 do 17 hod. – Májo-
vé slavnosti – v rámci májových slavností se 
můžete těšit na vystoupení taneční skupiny 
Reçais(t) pod vedením lektorky Renaty Kubá-
tové, výtvarnou dílnu a skákací hrad na hřišti 
u kina.
Sobota 30. 5. Od 15 hod. – CYKLOSTEZKA 
– vezměte svá kola, koloběžky, odrážedla a vy-
ražte na zábavnou trasu plnou úkolů. V případě 
trvalého deště se akce nekoná.
Středa 6. 5., 13. 5., 20. 5. vždy od 17 hod. 
– Jarní hlínování pro ženy s Evou Fenclovou.  

PŘIPRAVUJEME NA LÉTO:
Týdny výtvarných aktivit v duchu příměst-
ského tábora na téma KOLOTOČ – poslední 
volná místa.
Týden tanečně – sportovních aktivit: 
10. 8. – 14. 8. (6–12 let) 
BARVY – program pro dívky: 
24. 8. – 28. 8.  (10–13 let)

PORADENSTVÍ
Ve spolupráci s našimi specialisty nabízíme po-
radenství, konzultace či zprostředkování odbor-
né pomoci, možno využít také on-line porad-
nu na www.dobrisek.cz. 
Martina Branšovská – předporodní kurz, indi-
viduální poradenství 
Mgr. Lenka Bartošová, DiS. – setkávání tě-
hotných, individuální laktačních poradenství
Mgr. Kateřina Neubauerová – rodinné, výchov-
né a partnerské poradenství, nošení dětí v šátku 
PaedDr. Ivana Fialová – speciální pedagog 
a logoped 
Ing. Vlasta Pechová – PC poradenství 
PhDr. Vladimír Zikmund – psychoterapeut

Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete 
na našich webových stránkách: www.dob-
risek.cz. 
Informace a přihlášky na tel.: 608 906 559, 
e-mail: rcdobrisek@gmail.com, 
adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš.
Děkujeme za podporu Ministerstvu práce a sociálních 
věcí, Úřadu práce v Příbrami a městu Dobříš.

TJ Sokol Dobříš vás zve na

Cestu za pohádkovým 
dědečkem,

která se uskuteční 
v sobotu 30. 5. 2015 
od 10.00 v anglickém parku.
Těšit se můžete na les plný po-
hádkových bytostí, které si pro 
děti připraví úkoly, za jejichž 
splnění budou děti odměněny, 
na konci cesty je bude čekat 

pohádkový dědeček se sladkou odměnou.
Těšíme se na vás!
Za deště bude akce zrušena. Akce proběhne za 
podpory města Dobříše.

www.sokoldobris.cz
www.facebook.com/TJSokolDobris

Uzávěrka příspěvků 
do Dobříšských listů na měsíc červen 

bude 20. května 2015. 

Internetové stránky města 
Dobříše
www.mestodobris.cz



10 DOBŘÍŠSKÉ LISTY

Na tři dny se o víkendu 27.–29. března Dobříš 
vrátila do doby středověké, třebaže jen pomysl-
ně. Skauti od Boubína po Králíky se k nám sjeli, 
aby se na počest krále Václava IV. utkali v diva-
delní, výtvarné a pěvecké soutěži.
V pátek večer vše začalo na nádvoří dobříšské-
ho zámku, kde se před zraky účastníků i samot-
ného krále představila skupina kejklířů. Sobotní 
den patřil soutěžím. V pastoračním centru vyu-
žitím desítek technik vznikaly plastické modely 
středověkých krajin, v sokolovně se při pěvec-
ké soutěži skupiny učily píseň U Karlova Týna 
a v kulturním domě jsme měli možnost zhléd-
nout řadu zajímavých divadelních představe-
ní. Po soutěžích bylo (nejenom) v prostorách 
2. základní školy rušno, protože právě zde pro-
bíhal rozmanitý doprovodný program – střelba 
z kuše, hudební dílna či výtvarné aktivity. 

Umělecké šestky 2015 se zúčastnilo více než sto 
dětí v 19 soutěžních skupinách. 
Velké díky za podporu patří zejména městu 
Dobříš a dalším sponzorům, bez kterých by 
naše akce nemohla proběhnout.

Za dobříšské skautské oddíly Lampyris a Minnehaha 
Lucie Uriková

Sokolský první jarní den
Rok utekl jako voda a stejně jako vloni, i letos se sokolky a sokolátka naší dobříšské 

jednoty připravovaly na pražskou Přehlídku pódiových skladeb oddílů všestrannosti. Kromě nás, 
seniorek, se tentokrát zúčastnila i děvčata (a jeden chlapec!) z oddílu aerobiku a žákyně se švihadly 
z oddílu ropeskippingu. Výprava byla tedy docela početná.
Po prezenci ve vinohradské sokolovně jsme všichni spěchali na zkoušku své skladby. Zbytek dopo-
ledne byl věnován procházce Prahou. Brzy po poledni jsme oblékli kostýmy a po nezbytném focení 
v hale u Tyršovy sochy začala přehlídka.

Naše letošní vystoupení se jmenuje „Letušky“. 
Využily jsme v něm i opravdové „letuškovské“ 
zástěrky a klobouky. Děvčata vystupovala se 
skladbou „Správnej úlet“ (aerobik) a „Hey“ 
(švihadla). Na podiovkách zacvičilo a zatanči-
lo přes 45 skupin z celé ČR. I tentokrát přijely 
i velmi šikovné slovenské sokolky až z Prievi-
dzy. Přehlídku ukončila gymnastická exhibice. 
Pozdě odpoledne, slavnostním nástupem 
zástupců všech skladeb každoroční so-
kolská akce skončila. Všichni účastníci (od 
3 do 80 let) převzali z rukou starosty Prahy 2 
a představitelů České obce sokolské diplomy 

za účast. Nakonec bylo uděleno i dvanáct mimořádných cen.
A tak jsme si, my seniorky, domů přivezly už svůj druhý pohár. Tentokrát za „elegantní skladbu pro 
seniory“.

Marcela Šástková, oddíl žen

Začátek závodní sezóny v ASOD začal skvěle!!!

V Orlovně jsme úspěšně zahájili závodní sezónu 2015!!! 
Město Dobříš reprezentují děti z našeho studia po celé České 
republice, celkem 8 závodních fi tness týmů a jedna sólistka ve 
sportovním aerobiku, tedy téměř 100 závodnic. 
Už po prvním závodním měsíci se můžeme chlubit krásnými 
výsledky a nádhernými medailemi. Zatím největší úspěch 
sklidil tým fi tness step děti, který se v Nymburce umístil 
na 2. místě z konkurence 11 týmů z celé České repub-
liky.  Medaile si ze závodů přivezly také naše nejmenší 
závodnice se sestavou „V Peřině“ a naopak i nejstarší 
závodnice ze Zumba Teamu. 
Gratulujeme závodnicím a rádi bychom poděkovali nejen jim, 
ale také rodičům, kteří podporují své děti ve sportu a dopro-
vázejí je na závodech. Závodníkům především přejeme síly do 
dalších závodů. Pokud byste rádi viděli naše sestavy, neváhej-
te a přijte se podívat na Dobříšské májové slavnosti, 
kde se v odpoledním bloku představí všichni závodníci 
z ASOD!!!

Gymnastika Dobříš
Velká sportovní výprava 18 závodnic a závod-
níků, trenéři, rozhodčí a rodiče se zúčastnila 
krajského přeboru ve sportovní gymnastice 
v sobotu 18. 4. v Týnci nad Sázavou. Závod byl 
zároveň nominací na republikové fi nále v Doubí 
u Třeboně 16. – 17. 5. 2015.
A jak se naše děti umístnily? 
V kategorii mladších žákyň I, r. nar. 2006 a mlad-
ší – zvítězila Natálie Jagerová a stala se krajskou 
přebornicí a s dalšími dvěma závodnicemi z Bělé 
a Říčan, bude reprezentovat Středočeský kraj ve 
fi nále v Doubí. Další pořadí: Daniela Knejzlíková 
9., Anna Kučerová 12., Anežka Lišková 26., Ni-
kola Matějů 27.
V kategorii mladší žákyně II těsně pod postu-
povým místem skončila jako 7. Nikola Dlouhá, 
8. Ema Kukolová, 20. Michaela Matějů, 21. Eliš-
ka Skálová. Starší žákyně IV – 6. Aneta Marečko-
vá, 8. Julie Sládečková. Dorostenky  – 1. Markéta 
Marečková, 2. Jana Picková, 3. Natálie Polívková 
– všechny postupují do republikového fi nále za 
Středočeský kraj. Děvčata jsou studentky dob-
říšského gymnázia a i při náročnosti studia po-
ctivě dochází na tréninky a soustředění, což se 
jim vyplatilo.

Gymnastice se věnují u nás v oddíle i chlapci. 
V kategorii mladších žáků I – obsadili 4. místo 
Marek Kuncl, 5. Tobias Kvasnička, 6. Vojtěch 
Tkáč, 7. Ondřej Hošek. 
Všem závodnicím a závodníkům děkujeme za 
vzornou reprezentaci Gymnastiky Dobříš a měs-
ta Dobříše.
Přejeme nominovaným závodnicím úspěch 
i v barvách Středočeského kraje ve fi nále SG 
v Doubí, aby se jim všechny sestavy na kladině, 
prostných, hrazdě a přeskoku povedly bez pádů 
a rozšířily své dosavadní sbírky medailí.
Poděkování si zaslouží i trenéři Petra Pilouso-
vá, Radana Marečková, Hana Hošková, Jaroslav 
Tkáč za přípravu závodníků a za čas, který jim 
věnují v době svého volna.
Rodičům děkujeme za to, že vedou děti ke spor-
tování a zdravému životnímu stylu.
Závěrem si dovoluji pozvat širokou veřejnost 
na naše chystané akce – 23. 5. vystoupení na 
májových slavnostech, 19. 6. Sportovní akade-
mii s hosty v dobříšské sportovní hale od 17.00, 
a den poté 20. 6. na 1. ročník pohárového závo-
du v novém sportu TeamGym (trampolína, ak-
robacie, skupinová sestava). V každém družstvu 
cvičí 12 dětí najednou. Tento sport je velmi po-
pulární v severských zemích a u nás v republice 
se postupně rozšiřuje. Uvidíte všechny věkové 
kategorie od r. 2009 a starší. 

Jitka Holcová, předseda Gymnastiky Dobříš o.s.

Umělecká šestka 2015 je za námi
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Základní organizace 
Českého zahrádkářského 
svazu Dobříš

Vážení spoluobčané, zahrádkáři, 
na naší výroční členské schůzi ZO 

ČZS Dobříš dne 18. dubna 2015 jsme zhodno-
tili minulý rok jako úspěšný. Jednali jsme nejen 
o tom, co bylo v minulém roce uděláno, co se 
povedlo a co méně, ale také o tom, jaké plány 
máme do budoucna. 
Projednali jsme změny ve využití moštárny, 
chceme vybudovat malou spolkovou pálenici. 
Zahájili jsme na moštárně  prodej přebytků, vy-
pěstované sadby, biologických prostředků pro 
naše zahrádky, poradenskou službu atd., vždy 
v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne.
Na našem jednání jsme uvítali pana starostu 
Mgr. Stanislava Vacka, se kterým jsme jednali 
o nových zahrádkářských koloniích pro mladé 
zahrádkáře, rodiny s dětmi tak, abychom mohli 
dále rozvíjet svoji činnost a zároveň abychom 
naplnili požadavky města. S podrobnostmi 
vás postupně seznámíme. Za těchto okolností 
máme příslib nových pozemků pro zahrádka-
ření.   
Abychom tuto činnost zvládli, potřebujeme ne-
jen dobrou techniku a technologie, ale hlavně 
obětavé zahrádkáře, kteří s námi budou zajišo-
vat tyto aktivity. 

Karel Vítek, předseda ZO ČZS Dobříš

PROGRAM ZÁPASŮ 
MFK DOBŘÍŠ – KVĚTEN

Muži A 
 2. 5. sobota 17.00 T. Rakovník – Dobříš 
 9. 5. sobota 17.00 Dobříš – Ovčáry 
 17. 5. neděle 17.00 Hostouň – Dobříš  
 23. 5. sobota 17.00 Dobříš – Beroun 
(vstupné dobrovolné)
 31. 5. neděle 17.00 Nymburk – Dobříš 
Muži B
 10. 5. neděle 17.00 Dobříš – Sedlčany B   
 16. 5. sobota 17.00 Rosovice – Dobříš
 30. 5. sobota 17.00 Dobříš – Jesenice 
Muži C 
 2. 5. sobota 17.00 Dobříš – Velká Lečice 
 10. 5. neděle 10.15 Dal. Dušníky B – Dobříš 
 16. 5. sobota 17.00 Dobříš – Višňová
 23. 5. sobota 17.00 Borotice – Dobříš
 31. 5. neděle 17.00 Dobříš – Mokrovraty
Dorost starší (mladší)
 10. 5. neděle 10.15 (12.30) 
Dobříš – Nymburk 
 24. 5. neděle 10.15 (12.30) 
Dobříš – Vlašim 
Žáci starší (mladší)
 2. 5. sobota 9.30 (11.10) 
Dobříš – Říčany
 16. 5. sobota 9.30 (11.10) 
Dobříš – Nymburk
 31. 5. neděle 9.30 (11.10) 
Dobříš – Zeleneč

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

Přijte podpořit naše hráče.

Pokuty hotově a na složenku, 
celkem: 32 700 Kč 
Počet blokově řešených  přestupků: 117 

Vybíráme z oznámení:
1. 3. v 9.55 hod. Objemný odpad nepatří 
do popelnic. Na sídlišti Větrník zacouval ři-
dič stříbrné dodávky ke kontejnerům a zde vy-
hodil stavební odpad. Toto si majitelé kontej-
nerů nenechali líbit. Přivolaní strážníci muže 
na místě přistihli. Ten přiznal své pochybení. 
Byl řešen blokovou pokutou, stavební odpad 
musel z kontejneru odstranit a odvézt na 
místo k tomu určené. Stavební odpad není 
odpadem komunálním. Nelze ho umísovat 
do popelnic nebo do kontejnerů na směsný 
komunální odpad. 
3. 3. v 17.00 hod. Zapomněli dítě v družině. 
Strážníci obdrželi žádost z družiny ohledně za-
pomenutého dítěte, které si rodiče nevyzvedli. 
Hlídka MP se vydala do jeho místa bydliště, tam 
se nacházeli příbuzní, kteří si dítě poté převzali. 
9. 3. ve 12.30 hod. Žena kradla v drogerii. 
Na žádost Policie ČR strážníci prověřili nahláše-
nou krádež v obchodě DM, kde se měla žena, 
r. 1980, z Rožmitálu pod Třemšínem, dopustit 
krádeže. Na místě bylo toto potvrzeno. Žena 
odcizila zboží za 2 750 Kč. A jelikož bylo zjiště-
no, že žena byla řešena opakovaně za předchozí 
krádeže, byla předána Policii ČR. 
10. 3. v 17 hod. Anonymní oznámení. Údajně 
v křižovatce ulic Hálková a Pionýrů se pohybo-
vala kočka černé barvy a anonymní oznamovatel 
uvedl, že ji pravděpodobně někdo otrávil. Lékař 
sdělil, že je nejspíše přiotrávená. Byla uložena na 
MP do doby, než se jí ujala paní z kočičího útul-
ku z Kytína, za což jí děkujeme. Děkujeme i paní 
Kuznikové, která MP zapůjčila přepravku na kočky. 
12. 3. v 19.20 hod. Na silnici ležela mrtvá 
srna. Oznamovatel uvedl, že hrozí dopravní 
nehoda. Na místě zjištěno, že se jednalo o mla-
dého srnce, který byl nalezen naproti čističce 
odpadních vod, směr Stará Hu. Strážníci se po-
starali o odklizení. 
14. 3. v 10 hod. Rozházené obálky s osobní-
mi údaji našel místní občan v místech Brodce 
– nedaleko střelnice. O tomto informoval stráž-
níky. Jednalo se i o bankovní výpisy. Obálky pa-
třili muži z Větrníku, který ani neměl ponětí jak 
se mu ztratily.
14. 3. v 16.15 hod. Strážníci byli přivolání 
k odchytu psa. Na Tyršově náměstí volně pobí-
hal bílý špic. Pes byl převezen do odchytového 
zařízení, tam se však dlouho neohřál. Druhý den 
si ho převzal jeho majitel. Z Dobříše. Odchyt 
a krmení psa vyšlo pána na 350 Kč. Pokuta udě-
lena nebyla – postačila domluva. 
16. 3. v 7.15 hod. Uvízlá labu v Papeži. 
Z bahna se nemohla pohnout labu, oznamova-
li, občané. Byli přivoláni profesionální hasiči. Ti 
se pro ni brodili až po krk bahnem, ale labu se 
těsně před záchranou v klidu zvedla a odletěla. 
20. 3. v 10.30 hod. Neznámý muž se pohy-
boval v soukromých prostorách v bývalé uby-
tovně „Krásný život“. Muž z Dobříše se potlouká 

v okolí a nikde nebydlí. Opakovaně jsou s ním 
určité problémy. Dopouští se přestupků kráde-
že, ale uložené pokuty neplatí. Dále se dopouští 
přestupků veřejného pohoršení, a to konkrétně 
na místní poliklinice, kde si na WC pere opako-
vaně prádlo, myje se a odhaluje se před veřej-
ností. Na naše výzvy nereaguje a vrací se i přes 
vykázání z těchto míst. Muži byla předána pí-
semná výzva k zaplacení pokut a dále byl dobro-
volně převezen na sociální odbor k projednání 
jeho sociální situace. 
22. 3. ve 2.10 hod. Opilý zvonil na zvonky. 
Stalo se v části Větrník. Muž v podnapilém sta-
vu, r. 1968, se nemohl dostat do svého bytu, 
zapomněl si klíče. Avšak v tuto noční dobu za-
čal zvonit na všechny nájemníky!!! Což se 
některým (16 bytů) spolubydlícím velmi nelíbilo. 
Pan „opilý“ porušil noční klid a nazlobení souse-
dé přišli kvůli němu o kvalitní spánek. Slušnost 
a ohleduplnost k druhým se z našich životů jaksi 
vytrácí…
26. 3. v 17.24 hod. Požádala o pomoc. Žena 
z části Větrník měla obavy o svého muže, který se 
jí na telefonáty neozýval. V místě svého bydliště 
se nenacházel, a proto strážníci projeli celý Větr-
ník a Vlašku, tam byl muž nalezen, a v pořádku. 
27. 3. Stížnost v Kopáčkově dvoře na mla-
distvé. Údajně se zde zdržují mladiství, kteří 
v místech kouří, znečišují veřejná prostranství 
nedopalky a údajně se vulgárně chovají k pro-
dávajícím ve stáncích i na okolojdoucí občany. 
MP místo kontroluje každý den. 
30. 3. ve 13.15 hod. Znečistil místní komu-
nikaci maltou a z místa ujel. Všímavý občan 
z Dobříše oznámil strážníkům, že na světelné 
křižovatce z velkého nákladního vozu vytekla 
malta. Kamerový systém MP pomohl vzápětí ur-
čit viníka. Správci místní komunikace byla tato 
událost nahlášena. 

Alkohol a děti

Kontroly mladistvých a dětí pokračovaly i o jar-
ních prázdninách a Velikonocích. Strážníci sle-
dují místa, kde je větší pravděpodobnost, že by 
se tu mohla nacházet mládež a požívat alkoho-
lické nápoje.  
Jejich předtucha se naplnila. Strážníci přistihli 
3. 4. 2015 dva 13leté školáky s lahví tvrdého alko-
holu. Naměřená hodnota alkoholu v dechu byla 
alarmující. První chlapec z Dobříše 1,03 promile 
a druhý z Bukové 0,62 promile. Druhá kontrola 
se provedla 6. 4. v Prokopově zahradě v Dobříši, 
kde strážníci nalezli 16 letého mladíka, kterému 
byla naměřena hodnota 1,47 promile alkoholu 
v dechu, choval se nepřítomně, špatně artikulo-
val. Pro možné podezření z otravy alkoholem byl 
mladík převezen do nemocnice v Příbrami na ur-
gentní příjem. O celé věci byla informována rodi-
na chlapce. Co následovalo? Ostatní chlapci byli 
předáni rodičům a věc se následně  postupuje na 
sociální odbor MěÚ Dobříš. 

Zpracovala: strž. Alena Kovaříková,
zástupce velitele MP Dobříš 

ČINNOST MP ZA MĚSÍC BŘEZEN 2015

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

Obecní úřad Stará Hu, 
Karla Čapka 430, 262 02 Stará Hu
Tel.: 318 522 269, www.starahut.eu

Zprávy ze 4. mimořádného veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce dne 13. 4. 2015

Zastupitelstvo obce Stará Hu schválilo:
� podání žádosti o dotaci na projekt „Re-
konstrukce povrchu víceúčelového hřiště 
u základní školy v obci Stará Hu“ z Progra-
mu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
rozvoje obcí a měst a závazek spolufi nanco-
vání projektu v minimální výši 5 % z celkových 
uznatelných nákladů tohoto projektu. 

V diskusi: 
� starosta informoval o potřebě příprav 
projektů na další akce, které by se moh-
ly realizovat v dalších letech pro možnost 
čerpání dalších dotací; aktuální je projekt 
na opravu komunikací v lokalitě bývalých 
vojenských bytovek, kde bylo zadáno zamě-
ření stávající komunikace pro potřeby vypra-
cování projektu
� pan Trojan se dotázal na stav opravy auto-
busové zastávky na Knínské – aktuálně se oče-
kává nabídka od osloveného dodavatele – a na 
možnost likvidace černé skládky za bývalým 
kravínem, kam byl navezen bioodpad. Pozemek 
je v soukromém vlastnictví. Bude vyvoláno jed-

nání s majiteli a případně nabídnuta pomoc při 
likvidaci skládky. 
� pan starosta informoval o plánu města Dob-
říš ve věci rekultivace bývalé skládky na katastru 
obce Stará Hu v souvislosti s využitím materi-
álu při plánovaném odbahnění rybníka Koryta, 
kterou má provést jeho majitel.
� pan Zikán na potřebu opravit poškozenou 
část nátěru autobusové a vlakové zastávky – 
oprava již byla zadána; na stav úpravy plochy 
před památníkem padlých u kulturního domu 
� diskuse nad výběrem nejvhodnějšího po-
chozího materiálu. 
� pan Klika se dotázal na dokončení cyklo-
stezky směrem na Dobříš – v procesu je podpis 
kupních smluv na část pozemků. U poslední 
z potřebných pozemků byl již po několikáté 
osloven majitel s tím, že ho máme v této věci 
kontaktovat později; dále se dotázal na kolau-
daci protihlukové stěny a úklid po stavbě před 
odchodem dělníků. Bylo mu sděleno panem 
starostou, že bylo oddáleno uvedení zkušební-
ho provozu z důvodu nutných oprav umístění 
svodidel, tudíž samotná kolaudace se tím od-
daluje také. 

Pozvánka na 5. zasedání 
zastupitelstva obce, které se 
uskuteční 8. 6. 2015 od 18 hod. 
v obřadní síni obecního úřadu 
Stará Hu.

Dne 7. 5. 2014 proběhne 
od 18.00 hod. u příležitosti oslav 
Dne vítězství položení věnců 
k památníku u vstupu do obce 
a poté k památníku padlým 
u kulturního domu.

Rekonstrukce autobusové 
zastávky Knínská 

(za fotbalovým hřištěm) bude probíhat bě-
hem měsíců května a června. V tomto období 
dojde k omezení provozu v těchto místech, 
které postihne i přilehlé místní komunikace. 
Prosíme proto o trpělivost a vzájemnou ohle-
duplnost.

Úklid obce
V sobotu 18. 4. 2015 proběhl v obci každoroční 
úklid odpadků. Děkujeme všem, kdo se zúčast-
nil této akce i přes chladné, větrné a chvílemi 
i sněhové počasí. Velice nás potěšilo, že se akce 
zúčastnilo rekordních 71 občanů včetně mnoha 
dětí. Děkujeme všem rodičům a také rodinám 
z okolních obcí, kteří přišli podpořit své děti, 
žáky místní školy, a do akce se zapojili.

Potěšení nad vzájemnou spoluprací na straně 
jedné, realita na straně druhé…
I takhle si někteří občané představují třídění 
odpadu. Doma třídí plasty, papír a nápojové 
kartony, ovšem vše společně do jednoho pyt-
le. A když se již pytle začnou v garáži hroma-
dit, pak se v tomto stavu odloží u kontejneru. 
Vždy se určitě najde někdo, kdo za ně udělá 
„tu špinavou“ práci a odpad uloží do správné-
ho kontejneru. 
Milí občané, nepleme si stanoviště pro tříděný 
odpad se skládkou! Umíte si představit, že bys-
te si doma z čiré lenosti odkládali odpad kolem 
odpadkového koše? Patrně ne… Tak to, pro-
síme, nepraktikujte ani na veřejných místech. 
Děkujeme za pochopení. 

Pronájem restaurace 
„Na Rafandě“

Obec Stará Hu nabízí k pronájmu objekt re-
stauračního zařízení s kapacitou 30 míst u fot-
balového hřiště s venkovní zahrádkou. Objekt 
je po rekonstrukci, připraven pro studenou 
kuchyni. 
Zájemcům po dohodě umožníme prohlídku 
objektu. Příjem žádostí o pronájem je v kance-
láři obecního úřadu Stará Hu do 29. 5. 2015 
do 14 hod.

Protihluková stěna
Na základě množících se dotazů z řad občanů 
naší obce vás seznámíme s aktuálním stavem 
ve výstavbě protihlukového opatření (PHO) 
v části naší obce.
Dne 8. 4. 2015 proběhlo jednání ve věci říze-
ní o povolení zkušebního provozu stavby za 
účasti zástupců ŘSD, Ministerstva dopravy 
a vnitra, dodavatele stavby, Krajské hygienické 
stanice a obce Stará Hu. Bylo shledáno, že 
svodidla v jednom úseku nejsou dle normo-
vých parametrů. Do odstranění této závady 
nebude umožněn zkušební provoz. Do doby, 
než bude na rychlostní komunikaci R4 v místě 
stavby obnoven plnohodnotný provoz, tedy 
bez omezení průjezdu a rychlosti, nebude 
moci být provedeno ani kontrolní měření hluku 
provozu po komunikaci R4. Obec pochopitelně 
požadovala uvedení pozemků kolem stavby do 
původního stavu.
Ve věci stavby jako takové jsme žádali o pro-
pojení jižní a severní PHO. Všechny argumenty 
a odpovědi ze strany ŘSD jsou postaveny na 
tom, že pokud hluk v těchto místech nedosa-
huje nastavených limitů, nebude o výstavbě 
PHO v těchto místech uvažováno. Bohužel jsou 
tyto limity neustále navyšovány tak, aby bylo 
především ve velkých městech vůbec možné 
provozovat automobilovou dopravu. Ovšem 
místa, jako je právě naše obec, a především její 
určitá část, na toto opatření těžce doplácí. 

Zprávičky 
z mateřské 
školičky 

Odvalil se kamínek, narodil se pramínek… Tyto 
verše a další písně, tance a pohádky z tvor-
by básníka a spisovatele Jiřího Žáčka zazněly 
14. dubna v Památníku Karla Čapka ve Strži, 
při projektovém dopoledni. Dětem z mateřské 
školy věnoval básník Jiří Žáček krásnou knihu 
Malý čtenář, ilustrovanou Helenou Zmatlíko-
vou. V dubnu také proběhl v ZŠ a MŠ Stará Hu 
sběr starého papíru, zápis do MŠ, Den Země 
a setkání s vojáky v MŠ. Předškoláci byli od-
poledne 29. 4. 2015 v ZŠ vyzkoušet si, jak se 
budou cítit ve školních lavicích v projektu „My 
se školy nebojíme“. Přejeme všem dětem, rodi-
čům i jejich prarodičům krásný Máj. 

Kolektiv MŠ 
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Základní škola a Mateřská škola ve Staré Huti získala titul 
Důvěryhodná firma pro rok 2015. Průzkum prováděla 
společnost Centrum. Tohoto ocenění si velice vážíme. 

Měsíc duben byl plný zajímavých akcí. V úterý 14. 4. se v Památníku Karla Čapka setkali naši žáci 
se známým spisovatelem Jiřím Žáčkem. Děti předvedly svůj program a velice zvídavě pokládaly 
panu spisovateli záludné otázky. 15. 4. se uskutečnil sběr starého papíru a 20. 4. se žáci zúčast-
nili florbalového turnaje v Novém Kníně. 28. 4. proběhla beseda „Putování za starými řemesly“. 
29. 4. v dopoledních hodinách navštívili školu vojáci se svojí technikou. Odpoledne proběhla další 
hodina pro budoucí prvňáčky, tentokráte zaměřená na prvouku pod vedením Kateřiny Melšové.
Ani měsíc květen nebude na akce skoupý. 5. 5. školu navštíví hasiči. 13. 5. bude Český den proti 
rakovině – celonárodní veřejná sbírka. Naše škola se zapojila a bude prodávat symbol tohoto dne 
žluté kopretiny za minimální cenu 20 Kč.
18. 5. přijede návštěva z Afriky a to hudební skupina „Tam, tam Afrika“. Na toto setkání se velice 
těšíme. 27. 5. se uskuteční poslední setkání s předškoláky, zaměřené na výchovy pod vedením 
Marty Hejzlarové. Sami vidíte, že je toho opravdu hodně.

Dana Kunrtová

Ani letos bohužel počasí nepřálo školkáčkům a školákům, aby předvedly svá vystoupení u příle-
žitosti Jarních slavností na zahradě MŠ. Ale i tak bylo v prostorách mateřské školy co obdivovat. 
I přes chřipkovou epidemii, která na čas ochromila chod obou školních zařízení, se podařilo dětem 
i učitelkám vytvořit opět řadu báječných výrobků, které zdobí naše domovy. 
Děkujeme. 

Marie Guillenová 

Srdečně zveme na Den pejsků i muzejní noc!

Květen bude v Památníku Karla Čapka patřit dětem, milovníkům psů i filmové klasiky. V sobotu 
16. května od 14 hodin vypukne na Strži ve Staré Huti rej psů, psíků, pejsáčků a samozřejmě 
dětí. Odpoledne pro celou rodinu zahájí děti z místní základní školy, které si pod vedením paní 
Majzelové připravily vystoupení. Hned poté přijdou na řadu pejskové. Páníčkové je představí v psí 
promenádě publiku a porota vybere toho nejkrásnějšího, který si odnese Cenu Dášeňky. Nebudou 
chybět ani hry o drobné ceny a tradiční dort. Rezervujte si tak pro nás celé odpoledne... 

Významného životního 
jubilea se v měsíci květnu 
dožívají

Jaroslav Kobík, Vlasta Šináglová,
Božena Hlavatá, Jaroslav Milfait.
Srdečně blahopřejeme!

V měsíci květnu se svého životního jubilea do-
žívá i paní Kristina Váňová, ředitelka Památní-
ku Karla Čapka, dlouholetá zastupitelka naší 
obce, stejně tak dlouholetá členka a vedoucí 
Místního kulturního střediska, předsedkyně 
Společnosti bratří Čapků. Milá Kristíno, pře-
jeme hodně zdraví, hodně rodinného štěstí 
a nadále takový elán, se kterým se vrháš do 
nových výzev.

Petr Dragoun a zastupitelé

Poděkování

Rád bych poděkoval za blahopřání a věcný dar 
k mému životnímu jubileu. Čekal jsem na ten-
to okamžik dlouhých 70 let, ale návštěva paní 
Anny Pechanové a paní Lenky Kubátové stála 
za to čekání. Byl to milý a příjemný večer. Po-
děkování také patří Obecnímu úřadu a SPOZ, 
kteří tak mile pečuje o nás „staříky“. Jsem rád, 
že bydlím právě ve Staré Huti.

Cyril Mareš

Chceme touto cestou poděkovat všem, kdo se 
přišli 7. 4. 2015 rozloučit s naší drahou ma-
minkou, babičkou, prababičkou a tchyní paní 
Bertou Balíčkovou. Děkujeme za projevenou 
soustrast a podporu v naší velké bolesti. Moc 
děkujeme paní Dagmar Majzelové za krásnou 
řeč. 

Moc děkují Jana s rodinou a Fanda s rodinou.

Pan Václav Krýda, bývalý vedoucí zahradník 
Zámecké zahrady na Dobříši, by se 31. 5. 2015 
dožil 88 let, žel už 11 let není mezi námi. 

Vzpomíná rodina.

Fotbal – Mistrovská 
utkání jaro 2015 
  3. 5. 2015 Dal. Dušníky – St. Hu 10.15 hod.
  9. 5. 2015 St. Hu – Vlt. Borotice 17.00 hod.
16. 5. 2015 SK Petrovice – St. Hu 17.00 hod.
23. 5. 2015 St. Hu – Počepice 17.00 hod.
30. 5. 2015 Obořiště – St. Hu 17.00 hod.

SOUPEŘ JE VŽDY „KRUŤÁK“, 
TAK PŘIJĎ FANDIT, JSI-LI HUŤÁK!

Na sobotu 30. května jsme v Památníku 
Karla Čapka pro vás připravili nezapome-
nutelný program. V rámci muzejní noci pro-
mítneme film, který dnes patří mezi filmovou 
čapkovskou klasiku – Člověk proti zkáze. Pro 
zájemce bude rovněž připravena komentova-
ná prohlídka. Doporučujeme rezervaci míst. 
Doufáme, že si u nás v květnu přijdou na své 
velcí i malí a moc se na vás těšíme! Více o na-
šich programech naleznete na www.capek-ka-
rel-pamatnik.cz.
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