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Dokončení stavebních 
úprav budovy čp. 230

Na konci měsíce března byly do-
končeny stavební úpravy neby-
tových a kancelářských prostor 
v domě čp. 230 na Mírovém ná-
městí. Byly upraveny kanceláře 
ve dvou podlažích včetně neby-
tových prostor, užívaných býva-
lou lékárnou. Do nových prostor 
v přízemí se již s předstihem 
nastěhovala městská policie. Ve 
druhém podlaží bylo nově upra-
veno kromě kanceláří i sociální 
zařízení a kuchyňka. Do oprave-
ných kanceláři v prvním patře se 
přestěhovali pracovníci odboru 
správních agend, konkrétně úse-
ku přestupkového řízení. Do pod-
kroví, kde nebyly prováděny žád-
né úpravy, se po městské policii 
přestěhovali pracovníci odboru 
místního rozvoje, úseku správy 
majetku a správy pohřebiště.

Ing. Jitka Šafářová, 
referent odboru místního rozvoje

Změna sídla části 
odboru správních agend 
a obecního živnostenského 
úřadu města Dobříš

Dne 10. 4. 2017 byla provedena 
změna sídla odboru správních 
agend z přízemí budovy Mírové 
náměstí 119 na adresu Mírové 
náměstí 230. Jedná se o  část 
odboru, konkrétně oddělení 
projednávání přestupků v  do-
pravě a občansko-správních 
přestupků, které se v současné 
době nachází v prvním nadzem-
ním podlaží budovy čp. 230. Do 
prvního nadzemního podlaží se 
rovněž přesunulo projednávání 
přestupků úsekového měření 
a kancelář vedoucího odboru 
správních agend a obecního živ-
nostenského úřadu.

Bc. Zdeněk Černohorský, DiS., 
vedoucí odboru správních agend 

a obecní živnostenský úřad
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Květnový Dobříšský 
regionální trh na novém 
místě

V květnu nás čeká již 
2.  Dobříšský regionál-
ní trh v tomto roce. 
Nově se trhy přesou-

vají na Dobříšské tržiště za Ko-
páčkovým domem!
Přijďte si nakoupit čerstvé regionál-
ní potraviny, poslechnout si příjem-
nou hudbu a užít si skvělou atmo-
sféru, která na každém trhu panuje.
Květnové trhy se konají v sobotu 
13. 5. od 8.00 hod. na Dobříš-
ském tržišti za Kopáčkovým do-
mem. Těšíme se na vás!!!
Pavel Bodor, tel.: 731 266 464, 
e-mail: pavel.bodor@dokas.cz,
Nikol Sevaldová, tel.: 721 708 808, 
e-mail: trhy@mestodobris.cz.

Město Dobříš chystá 
3. kulatý stůl 

Téma „Řešení budoucí výstavby 
městské knihovny a komunitní-
ho centra v Dobříši“.
Termín je stanoven na pondělí 
5.  června 2017 od 18.00 hodin, 
společenský sál KD Dobříš. Pro více 
informací sledujte www.mesto-
dobris.cz. 

Realizováno v rámci: Projekt Efek-
tivní správa Zdravého města Dobříš, 
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/00
02924

Dopravní výchova 
v Dobříši

Dětské mobilní hřiště je od 5. 4. 
2017 v provozu. Slavnostního ote-
vření hřiště se zúčastnila radní pro 
bezpečnost a správu majetku měs-
ta, Ing. Markéta Čermáková, MBA, 
paní ředitelka Základní školy Dob-
říš, Lidická 384, Mgr. Eva Burešová, 
a strážník Bc. Václav Svoboda. Hned 
první den provozu se dopravní 
výchovy zúčastnilo 68  žáků dob-
říšských základních škol. Strážník 
městské policie Bc. Václav Svoboda 
nejprve seznámil žáky s pravidly sil-
ničního provozu, s povinnou výba-
vou kol a koloběžek na pozemních 
komunikacích, dále si již děti vzaly 
kola a koloběžky a vyzkoušely si 
různé dopravní situace na vlastním 
hřišti. Na závěr výuky děti obdrže-
ly refl exní pásky od města Dobříš. 
Musíme říci, že celý den se velmi vy-
dařil. Bylo vidět, že děti to moc baví 
a  že si z této výuky odnesly řadu 
vědomostí a praktických zkušenos-
tí. V dopravní výchově bude město 
Dobříš pokračovat po zbytek měsí-
ce dubna, května a června. Bude vy-
užíváno i zájemci z obcí ve správním 
obvodu města Dobříš, například ZŠ 
Stará Huť, Nečín. A to nejdůležitější 
nakonec – dne 10. 6. 2017 od 9.00 
do 18.00 bude dopravní hřiště ote-
vřeno široké veřejnosti, tak se na vás 
těšíme!

Ing. Markéta Samcová, 
odbor místního rozvoje

Projekt Efektivní správa Zdravého 
města Dobříš, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0
/0.0/16_033/0002924
Akce se koná v rámci kampaně „Dny 
bez úrazů“
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Poděkování sponzorovi 
dobříšských laviček
V dubnu tohoto roku byl mobiliář města dopl-
něn o další 3 městské lavičky typu ANTIK. Z toho 
dvě lavičky byly pořízeny díky sponzorskému 
příspěvku firmy ELDOR Dobříš, s.r.o. Byly umís-
těny do lokality u sádek a do lokality ul. Plk. Pe-
troviče (v blízkosti cukrářství Jarolímek). Nově 
pořízené lavičky budou sloužit ke spokojenosti 
obyvatel našeho města.
Město Dobříš, jménem pana starosty Mgr. Sta-
nislava Vacka, tímto děkuje firmě ELDOR Dobříš, 
s.r.o., za poskytnutí příspěvku na pořízení 2 ks 
městských laviček.

Lokalita u sádek (sponzor ELDOR DOBŘÍŠ, s.r.o.)
Ing. Markéta Samcová, odbor místního rozvoje

UPOZORNĚNÍ
Od 1. 8. 2017 do 31. 10. 2017 z důvodu 
rekonstrukce krovu a střechy bude kostel 
Povýšení sv. Kříže uzavřen pro veškeré ob-
řady!

Za město Dobříš Ing. Markéta Samcová  
a Ing. Markéta Flígrová, odb. místního rozvoje

Nové dobříšské tržiště zahájilo svůj provoz Velikonočním 
jarmarkem
Nové dobříšské tržiště, které se nachází ve dvoře 
za Kopáčkovým domem, bylo slavnostně ote-
vřeno v sobotu 15. 4. 2017. Velikonoční jarmark 
započal v 15.00 hodin, kdy všechny přítomné 
přivítal na novém pódiu starosta města Dobříše, 
Mgr. Stanislav Vacek, a organizátor akce, Pavel 
Bodor. Když vystoupila na pódium kapela Swing 
band Dobříš, bylo nové tržiště již zcela zaplně-
no návštěvníky akce. Lidé si mohli poslechnout 
skvělou hudbu, pochutnat si na dobrotách ve 
stáncích s občerstvením nebo si zakoupit výrob-
ky s velikonoční tematikou. Nechyběly ani veliko-
noční pomlázky, které Pavel Bodor rozdával všem přítomným. Na novém dobříšském tržišti vládla 
skvělá atmosféra, kterou v 17.00 hodin zakončilo vystoupení hudebního souboru „Patronky“.  

Nikol Sevaldová, propagace města

Podání žádostí o dotace ze středočeských fondů pro rok 2017

Město Dobříš a jeho příspěvkové organizace i v letošním roce využívají možnosti podání žádostí do 
programů z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2017. 
 Rekonstrukce hrací plochy a hlediště sportovní haly Dobříš (I. etapa celkové modernizace 

sportovní haly) s maximální výší dotace 500 000 Kč
 Součástí projektu je celková modernizace hrací plochy sportovní haly a úprava hlediště.
 Dobříšské májové slavnosti s maximální výší dotace 200 000 Kč
 Konání 16. ročníku této kulturní akce s bohatým programem připadá na 20. 5. 2017.
 Vytvoření kopie sochy sv. Judy Tadeáše s maximální výší dotace 500 000 Kč
 Socha sv. Judy Tadeáše se nachází před kostelem Povýšení sv. Kříže a její stav je již havarijní. 

Cílem projektu je vytvořit kopii sochy, která bude umístěna na místě stávající sochy. Originál pak 
bude umístěn v Muzeu Dobříš, kde bude chráněn proti povětrnostním a dalším vlivům, které 
degradují tuto památku.

 Modernizace podlahy sportovní haly při Základní škole Dobříš, Lidická 384, s maximální výší 
dotace 500 000 Kč

 Stávající stav podlahy tělocvičny lze označit za havarijní a hrozí zde vážné úrazy. Tělocvična je 
hojně využívána spolky a dalšími organizacemi města Dobříše – např. MFK Dobříš, Tenis Beran, 
občanské sdružení Dej mi šanci, trampolíny, pilates.

 Nákup mobiliáře a audiovizuální techniky pro Městskou knihovnu Dobříš s maximální výší 
dotace 50 000 Kč

Další aktuality k dotacím  
v roce 2017
Modernizace sběrného dvora Dobříš
Tento významný dotační projekt bude realizo-
ván v období 5/2017 – 8/2017. Zhotovitelem je 
firma PROFISTAV Litomyšl, a.s. Předmětem pro-
jektu jsou stavební práce související s obnovou 
povrchů, realizace opěrných zdí, oplocení a dále 
dodávka kontejnerů. Celková předpokládaná 
výše výdajů činí 10 707 692 Kč včetně DPH. 
Z toho dotace činí 7 217 465,60 Kč, zbývající část 
hradí město Dobříš.
Domácí kompostéry pro Svazek obcí regionu 
Dobříšsko a Novoknínsko
Probíhají přípravné práce na podání žádosti 
o dotaci z OPŽP na domácí kompostéry. Projekt 
se bude podávat za celý Svazek obcí regionu 
Dobříšsko a Novoknínsko. Do projektu se za-
pojily tyto obce – Dobříš, Chotilsko, Stará Huť, 
Velká Lečice, Čím. Prostřednictvím anket v jed-
notlivých obcích se nyní zjišťuje počet zájemců.
Dobříš – kostel Povýšení sv. Kříže – oprava 
krovu a střechy
Město Dobříš získalo dotaci ve výši 200 000 Kč 
na opravu krovu a střechy z Havarijního progra-
mu 2017 Ministerstva kultury ČR. Zhotovitelem 
díla se stala firma CASPINA, spol. s r.o., s kterou 
již město uzavřelo smlouvu o dílo. Celkové vý-
daje projektu činí 1 412 817,80 Kč včetně DPH. 
Stavební práce budou probíhat v termínu 
1. 8. 2017 – 31. 10. 2017.

Budování a modernizace odborných učeben 
a laboratoří při základních školách v Dobříši
Probíhají přípravné práce na podání žádosti 
o dotaci z IROP. Jsou zpracované projektové do-
kumentace včetně odborného vybavení pro Zá-
kladní školu Dobříš, Komenského 35, a dále pro 
2. základní školu Dobříš, Školní 1035. V rámci 
projektu vznikne celkem 5 odborných učeben, 
budou provedeny drobné venkovní úpravy 
zeleně a bude navázána spolupráce mezi zá-
kladními školami a mateřskými školami. Podání 
žádosti předpokládáme v červnu 2017. Celkové 
předpokládané výdaje činí cca 15  000 000 Kč, 
z čehož dotace činí 13 500 000 Kč, zbývající část 
hradí město Dobříš.
Rekonstrukce chladícího zařízení zimního 
stadionu Dobříš
Výběrová komise řídícího orgánu OPŽP zařadila 
předloženou žádost o dotaci na 1. místo v zá-
sobníku projektů, které budou finančně podpo-
řeny, pokud dojde k navýšení peněžních zdrojů 
pro dotčenou výzvu. Rozhodnuto by mělo být 
nejdéle v červnu tohoto roku.
Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš, Větrník
V těchto týdnech probíhá kontrola zadávací 
dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních 
prací. Po jejím schválení proběhne zveřejnění 
výzvy k podání cenových nabídek, výběr zho-
tovitele a uzavření smlouvy o dílo. Zahájení 
stavebních prací je odhadováno na červen le-
tošního roku.

Rozšíření služby vyzvedávání 
nedoručené pošty kurýrem
Městský úřad Dobříš oznamuje občanům měs-
ta, že od 1. dubna 2017 do konce října budou 
kurýrem nedoručené doporučené zásilky zasí-
lané adresátům z našeho úřadu k vyzvednutí, 
vedle stávající praxe, na recepci úřadu, Mírové 
náměstí 119.
Pondělí 7.30–17.00
Úterý 7.00–15.00
Středa 7.30–17.00
Čtvrtek 7.00–15.00
Pátek 7.00–14.30

Dále v Informačním středisku města Dobříše, 
na adrese Mírové náměstí 103 v době:
Pátek 14.30–17.00
Sobota 9.00–12.00 13.00–16.00
Neděle 10.00–12.00 13.00–16.00

Nikol Sevaldová, propagace města

Pietní akt u příležitosti státního 
svátku Dne vítězství – ukončení 
2. světové války 

Vedení radnice zve občany na pietní akt a polo-
žení věnce k uctění památky padlých, které se 
uskuteční na Dobříši v pátek 5. května od 10.00 
hodin na Mírovém náměstí u pomníku obětem 
2. světové války.
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Oslava Dne Země na Dobříši

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se konala na dobříš-
ském hřišti v ul. B. Němcové oslava Dne Země, 
tentokrát s tématem „Stavby ve všech podo-
bách“. Den Země je mezinárodně slavený envi-
ronmentální svátek, kterým deklarujeme zájem 
o naši planetu a životní prostředí kolem nás. 
Akce byla připravována zejména pro děti z ma-
teřských školek a prvního stupně škol základ-
ních, na své si však přišli i dospělí návštěvníci.

A co zajímavého jste mohli vidět? Studenti 
kvinty dobříšského gymnázia si připravili infor-
mace o různých typech staveb v přírodě i ve 
městě – mraveništi, ptačím hnízdě, bobří hrázi, 
pyramidě, iglú a rodinném domku – a poutavě 
je předávali účastníkům. Zástupci Vodohos-
podářské společnosti Dobříš umožnili dětem 

pohyb v  lanovém parku, představili části vo-
dovodního a kanalizačního potrubí a stavební 
stroje a nabízeli dobříšskou pitnou vodu k ob-
čerstvení. Pracovníci Dokasu Dobříš si připravili 
k prezentaci zase jinou stavbu – teepee, včetně 
funkčního ohniště, kde bylo možno se ohřát a za 
zvuků bubnů zpívat indiánské písně. S dobříš-
ským Skřítkovem se stavěly vysoké věže a jiné 
stavbičky.
Radost i budoucím návštěvníkům hřiště jistě 
udělala společnost Colloredo-Mannsfeld, s.r.o., 
vybudováním krásného dřevěného posezení. 
Dřevěný komplet postavila přímo na místě a da-
rovala občanům města. Zároveň předvedla i jiné 
druhy práce se dřevem.
Při výčtu zábavních atrakcí nelze zapomenout 
na obrovského nafukovacího ledního medvěda 
s iglú, u kterého se stály celý den fronty na klou-
zání, a stavební stroj stále plný skákajících dětí.
Počasí nám úplně nepřálo, naznačilo, proč se 
mu v dubnu říká aprílové. Teplota nestoupla 
celý den nad 6 oC, ale čas od času na nás vy-
kouklo sluníčko, aby se podívalo, co se na té 
Dobříši děje. V této situaci nafukovací lední 
medvěd i oheň v teepee najednou získaly další 
přidanou hodnotu. Den se však nesl v příjemné 
atmosféře, byl plný pohody a i z dětských tváří 
bylo zřejmé, že jsou přítomní spokojení, nadšení 
a udělali jsme jim akcí radost.
Děkujeme všem, kteří připravovali, vymýšleli, 
tvořili a bavili návštěvníky na jednotlivých sta-
novištích. Bylo vidět, že příprava dala hodně 
práce a úsilí.
Společně jsme prožili hezký den, věnovaný ze-
jména dětem a životnímu prostředí. Ukázalo se, 
že i když tématem jsou stavby, nemusí být vidět 
žádný panelák, cihla, tvárnice či střešní taška. Že 
nejkrásnější stavby jsou ty nejjednodušší a ty, 
které tady byly dávno před námi a postavit je 
není složité. Věříme, že akce přinesla i poučení 
a pomohla k zamyšlení, jak se máme k okolí své-
ho bydliště chovat.

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

Knihovna a spolkový dům: 2 v 1!
Změna je dobrá
Ve čtvrtek 20. dubna, tři minuty před půlnocí, odhlasovalo dvanáct dobříšských zastupitelů změnu 
projektu spolkového domu, a to jednohlasně. Věcné a zasvěcené připomínky jak mnoha občanů, tak 
samotných zastupitelů prokázaly, že aby spolkový dům mohl skutečně uspokojit kulturní a občan-
ské potřeby města a vhodným způsobem doplnit stávající nabídku volnočasových aktivit, je třeba 
upravit jeho koncepci. Po dlouhé a občas i bouřlivé debatě nakonec padlo jednohlasné rozhodnutí, 
že součástí nové budovy se stane též moderní knihovna. 
Spolky, kino, knihovna – komunitní centrum
Městská knihovna Dobříš tak po přestěhování do nových prostor bude moci dále zlepšovat své služ-
by nejen pro své čtenáře (kteří čítají přes 20 % dobříšských obyvatel), ale pro celé město: Spolky zde 
budou moci využívat prostory, odpovídající jejich potřebám (včetně samotných sálů a kluboven 
knihovny) a jsme připraveni provozovat i kino.
Konsensus místo rivality: skvělé!
Děkujeme Ing. Ivu Salcmanovi za to, že inicioval jednání o změně projektu, děkujeme přítomným 
občanům za velmi cenné podněty během tohoto jednání a děkujeme všem dvanácti zastupitelům, 
kteří byli schopni po šestihodinovém jednání věnovat další hodinu této otázce, odsunout stranou 
politickou hru a učinit ne zcela jednoduché – rozhodně však výborné – rozhodnutí. Milí čtenáři, ná-
vštěvníci knihovny, filmoví fanoušci, členové spolků i vy všichni, kdo hledáte vhodné místo pro své 
soukromé či občanské aktivity, těšte se: spolkový dům (ať už se bude jmenovat jakkoli) tu bude pro 
vás pro všechny. Těšíme se na něj a v něm na vás.

Za Městskou knihovnu Dobříš, jež má budoucnost, 
Romana Bodorová

Spolkový dům – diskusní 
kulatý stůl ve stylu 5 minut 
po 12. hodině

Vážení dobříšští občané, dovoluji si podělit se 
s vámi o poznatky z kulatého stolu k projektu 
spolkového domu v Dobříši, pořádaného měs-
tem Dobříš dne 16. 3. 2017. Projekt řeší kom-
pletní demolici stávající budovy bývalého kina. 
Projekt je odhadován na cca 44 mil. Kč a první 
stavební práce by mohly započít již koncem 
roku 2017. Podle informací, které jsme obdrželi, 
bude projekt finančně kryt ze dvou zdrojů, a to 
z vlastních, z rozpočtu města, a z úvěru poskyt-
nutého některým bankovním domem. Částka 
za projekt je na dobříšské poměry významná, 
a  proto je potřebné projektu věnovat maxi-
mální pozornost. Téměř dvouhodinová diskuse 
u kulatého stolu byla živá a plodná a ze všech 
podnětů z řad zastupitelů města Dobříš, růz-
ných spolků a dobříšských občanů bylo zřejmé, 
že převážil názor, že projekt by měl být vstříc-
nější na prostory sálu. Projekt spolkový dům je 
totiž koncipován jako multifunkční, kde se do 
malé až středně velikostní budovy „vměstná“ 
několik funkcí (malé divadlo s pódiem, kinosál, 
kavárna a prostory pro spolkovou činnost). Po 
podrobnějším seznámení zastávám názor, že 
projekt spolkový dům by měl plnit maximál-
ně dvě funkce, a to sice sálovou a spolkovou. 
Sálová znamená např. pořádání plesů, různých 
setkání, přednášek, workshopů apod., která by 
také souvisela s potřebami jednotlivých spolků 
na Dobříši. Jak se říká: „v jednoduchosti je síla“, 
a to platí dvojnásobně u projektu spolkový dům. 
Zadání současného projektu spolkového domu 
je poměrně diskutabilní, jelikož bylo konzulto-
váno již před nějakým delším časem a navíc se 
ankety zúčastnila pouze část spolkových orga-
nizací, a tudíž má nízkou vypovídající hodnotu. 
Uvítal bych tedy bohatší diskusi. Snaha součas-
ného vedení města Dobříš je vyhovět všem bez 
hlubší diskuse, a to pod heslem „Narveme tam, 
co se dá, ať je to vidět“. Je škoda, že tento pro-
jekt, který přesahuje svým charakterem desítky 
let, je konzultován s veřejností až takto pozdě, 
a nikoliv ve fázi studie, jak se to u obdobných 
projektů děje. Takto lze považovat diskusní ku-
latý stůl jako pouhé seznámení veřejnosti s pro-
jektem, který je zadaný a vytvořený současným 
vedením města Dobříš. Přesto děkujeme panu 
architektovi ze společnosti 4DS, spol. s r.o., kte-
rý zvládl své zadání od města Dobříš, nicméně 
zadání od vedení města Dobříš, a to v podobě 
multifunkce, která je jistě efektivní, avšak v men-
ším prostoru spíše přítěží než přidanou hodno-
tou. Oceňuji, že vedení města Dobříš uspořáda-
lo diskusní kulatý stůl s dobříšskou veřejností, 
bohužel ve stylu 5 minut po 12. hodině. 

Bc. Lukáš Zídek, předseda ODS Dobříš

Poznámka redakce
Na 18. veřejném zasedání Zastupitelstva města 
Dobříše, které se konalo 20. 4. 2017, byl projekt 
„spolkovému domu“ velmi diskutován a na zá-
věr bylo přijato toto usnesení: 
Usnesení č. 21/18/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše pověřuje  
Radu města Dobříše ukončit práce na projek-
tu spolkového domu a zahájit přípravu za-
dání projektu domu knihovny se spolkovou 
činností.
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Bující klientelismus v Dobříši 
Pořadí výstavby na zastavitelných pozemcích v Dobříši určuje v územním plánu kapitola An) na-
zvaná etapizace. Zástupce majitele poloviny jednoho takového pozemku (Ing. Michal Pernica) při 
jednání s komisí pro místní rozvoj dal najevo, že by rád, kdyby na tomto pozemku byla umožněna 
výstavba. Předseda komise a určený zastupitel pro územní plánování, pan Radek Vystyd, násled-
ně vydal ústní pokyn, na jehož základě stavební odbor vytvořil podmínky pro přednostní pořízení 
územní studie „Úvozová a Ke Bzdince“, která měla požadovanou výstavbu umožnit. Pan Vystyd si tak 
přisvojil kompetenci, která mu neplyne ani ze zákona, ani z organizačního řádu MěÚ Dobříš a termín 
„zneužívání pravomoci veřejného činitele“ mu zřejmě nic neříká. To celé pak posvětila Rada města 
Dobříše. 
Očekávali byste, že takovéto zákulisní machinace, jejichž konečným cílem je porušení závazných 
podmínek územního plánu a řady právních předpisů, budou drženy pod pokličkou? Nikoli v Dobříši. 
Radní Vystyd se výše uvedeným postupem „pochlubil“ na zasedání zastupitelstva dne 20. 4. 2017. 
Občané se tak dozvěděli, že mít „dobré vztahy“ s panem Vystydem a s komisí pro místní rozvoj se 
opravdu vyplatí. Ovšem jen do té doby, dokud je nerozkryje veřejnost, jak se v tomto případě stalo.
Nestačí vám výše uvedené informace a chtěli byste se o celém případu dozvědět více souvislostí? 
Ráda bych vám je sdělila. Jenže v Dobříšských listech to není možné. Mají totiž zavedené pravidlo, že 
měsíční příspěvky od veřejnosti mohou mít pouze 1 500 znaků, a ty jsem již vyčerpala. Podrobnosti 
o celé kauze se tedy budete muset dočíst z jiných médií. 

Jana Vlnasová

Poznámka redakce
Na 18. veřejném zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které se konalo 20. 4. 2017, byla zařazena 
do diskuze informace k projednávání územní studie Úvozová a Ke Bzdince, Dobříš. Po velmi dlouhé 
diskuzi mezi zastupiteli a občany města Dobříše zastupitelstvo přijalo následné usnesení:
Usnesení č. 19/18/2017/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše doporučuje odboru výstavby a životního prostředí, úřadu 
územního plánování Městského úřadu v Dobříši, aby z důvodu nesplnění podmínek etapi-
zace zástavby ukončil pořizování územní studie Úvozová a Ke Bzdince a neschválil možnost 
využití územní studie Úvozová a Ke Bzdince jako podkladu pro rozhodování v území a pro její 
územně plánovací dokumentace a její změny. 

Usnesením Zastupitelstva města Dobříš ze 
dne 23. 6. 2016 byl radě města uložen násle-
dující úkol:
Usnesení č. 2/12/2016/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí 
vyjádření zpracovatelky územní studie Brodce 
k  návrhům uvedeným v textu územního plánu 
Dobříš – v článku „An) Stanovení pořadí změn 
v  území (etapizace)“, zároveň doporučuje od-
boru výstavby a životního prostředí neschválit 
územní studii Brodce z důvodu nesplnění pod-
mínek etapizace výstavby stanovených v územ-
ním plánu a dále ukládá radě města přehodnotit 
pořadí zpracování územních studií, a tím pořadí 
zástavby uvedené ve schválené 3. koncepci roz-
voje lokalit města Dobříše v souladu s etapizací 
zástavby stanovenou v územním plánu.
Na základě uloženého úkolu Rada města Dobří-
še, na návrh úřadu územního plánování odboru 
výstavby a životního prostředí, zastoupeného 
Ing. Markétou Malou, ze dne 28. 6. 2016 přijala 
dne 12. 7. 2016 níže uvedené usnesení:
Rada města Dobříše – USNESENÍ 9/14/2016/RM
revokuje usnesení č. 21/23/2015/RM ze dne 4. 11. 
2015, kterým byla schválena 3. koncepce rozvoje 
lokalit města Dobříše v souvislosti se zpracová-
ním územních studií, zpracovaným v říjnu 2015.

USNESENÍ 10/14/2016/RM
schvaluje 4. koncepci rozvoje lokalit města 
Dobříše v souvislosti se zpracováním územních 
studií, zpracovanou v červnu 2016 a pořadí 
územních studií uvedené v koncepci dle návrhu 
úřadu územního plánování.
Pořadí pořizování územních studií dle návrhu 
úřadu územního plánování:
1. lokalita Z (04) na západním okraji města 
(v návaznosti na ulice Polní, Úvozová a Ke Bzdince)
2. lokality P5 (07), P8a(07), P8b(07), P6(07) – 
bývalé Rukavičkářské závody
3. lokalita Z3 (01) V Lipkách mezi komunikací 
č. 119 směr Sedlčany a sportovním areálem
4. lokalita Z4 (01) v Příbramské ulici na jižním 
okraji města – křižovatka ulic Příbramská, Anen-
ská a V Lipkách
5. lokalita K13 (08) – severní břeh rybníka Papež
6. lokalita Z14 (07) – Březová ul. II
7. lokality Z1 (09) až Z6 (09) v Brodcích
Z výše uvedených ověřitelných podkladů jed-
noznačně vyplývá, že předložený návrh pořadí 
pořizování územních studií a zastavování ploch 
jsem nestanovil já, ale že byl zpracován a ná-
sledně schválen na základě návrhu úřadu územ-
ního plánování.

Radek Vystyd, MPA

Vyjádření k územní studii 
„Úvozová ul. – Bzdinka“
Vzhledem k velké mediální pozornosti a proti-
chůdnosti některých vyjádření k projednávání 
územní studie v lokalitě ulice Úvozové si dovo-
lím osvětlit úlohu rodiny Colloredo-Mannsfeld 
v této kauze. Ve čtvrtek 20. 4. 2017 proběhlo 
veřejné zasedání zastupitelstva města, kde se 
tato otázka řešila. Bohužel jsem se z pracovních 
důvodů nemohl tohoto zasedání účastnit, tak 
volím alespoň tuto formu vysvětlení. 
Výše uvedená lokalita je podle platného územ-
ního plánu určena k zástavbě. Tato plánovací 
dokumentace ukládá vyhotovení územní studie 
v termínu do 31. 12. 2015. Nevím, proč tato stu-
die nebyla v tomto termínu vyhotovena a ani mi 
to nepřísluší hodnotit. Zpracování této studie se 
začalo v loňském roce, kdy byla svolána schůze 
vlastníků pozemků v dané lokalitě, aby komise 
pro místní rozvoj znala názory vlastníků. Byl 
jsem tedy jako zástupce největšího spoluvlast-
níka pozemků v dané lokalitě pozván na toto 
setkání. Vzhledem ke skutečnosti, že v  době 
schvalování územního plánu jsem pro rodinu 
Colloredo-Mannsfeld nepracoval a ani na Dob-
říši nebydlel, tak jsem vznesl dotaz k panu Collo-
redovi, jaké má s pozemky úmysly. Potvrdil mi, 
že on i paní Kristina C.-M., jako druhý spoluvlast-
ník, mají zájem na těchto pozemcích stavět, po-
kud to umožní územní plán. O této skutečnosti 
jsem také komisi pro místní rozvoj informoval 
a totéž jsem zopakoval na prvním veřejném pro-
jednávání této studie. Toť vše. Dál je vše v rukou 
stavebního úřadu a zastupitelů.
Velmi mne mrzí, kolik se kolem této kauzy obje-
vilo spekulací, fám a polopravd, které dehone-
stují nejen mou osobu, ale hlavně jméno rodiny 
Colloredo-Mannsfeld, jejíž vstřícný přístup při 
jednání s vedením města není zase až tak zcela 
běžný!

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

Upozornění na šetrné 
hospodaření s vodou v letním 
období 

Začátkem teplého období se zvyšuje nárůst od-
běru vody – především napouštěním bazénů 
a zaléváním zahrad. Zalévání kvalitní pitnou vo-
dou představuje zbytečné plýtvání – šetřete s ní!
Napouštění bazénů doporučujeme pomalu a při 
přivřeném ventilu mimo špičku, tj. od 22  hod. 
do 6 hod., aby nedošlo k zakalení vody ve vo-
dovodním řadu a následně v bazénu – buďte 
ohleduplní k ostatním!
Větší odběry konzultujte s námi na telefonním 
čísle 318 521 108.
Dobříšská pitná voda pochází z podzemních 
zdrojů brdských lesů, je důležitá a vzácná, šetře-
me s ní a chraňme životní prostředí.

Vyjádření člena zastupitelstva 

Na 18. veřejném jednání zastupitelstva města bylo v rámci diskuze k postupu při projednávání 
územní studie pro lokalitu ul. Úvozová – Ke Bzdince paní Janou Vlnasovou několikrát uvedeno moje 
jméno. Paní Vlnasová opakovaně veřejně prohlásila, že provádím jakési „zákulisní machinace“ v sou-
vislosti s výkonem své veřejné funkce předsedy komise pro místní rozvoj a člena zastupitelstva měs-
ta určeného pro komunikaci s úřadem územního plánování. Paní Vlnasová také několikrát naznačila 
své podezření z ovlivňování rozhodnutí orgánů státní správy ve věci projednávání výše uvedené 
územní studie, resp. ovlivnění pořadí zpracovávání územních studií podle platného územního plá-
nu a můj možný osobní prospěch z toho plynoucí.
Prohlašuji tímto, že uvedená prohlášení se nezakládají na pravdě. Na současně platné pořadí zpra-
covávaných územních studií jsem neměl přímý vliv, což dokladuji následujícím:
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Milí čtenáři i návštěvníci knihovny, co chystá 
knihovna v čase květů a lásky? Nejdříve pozor, 
pozor: státní svátky se blíží:

V PONDĚLÍ 1. a 8. 5. MÁME ZAVŘENO!

A co dále? Nabídka je široká:
Výtvarná dílna s Jíťou: KVĚTEN KVETE KVĚ-
TEM! – úterý 2. 5. od 12 do 18 hod.
Přijďte si vyrobit krásné kytičky z přírodnin 
i  z  krepového papíru, Jíťa vám pomůže. Vstup 
pro děti i dospělé volný, materiál zdarma. Pozor, 
tentokrát výjimečně v úterý!
NOC LITERATURY – středa 10. 5. od 19.00 na 
zámku Dobříš!

Letos vám ve spolupráci se zámkem Dobříš po-
prvé představujeme literární svátek, probíhající 
souběžně v mnoha městech po celé republi-
ce. V  předvečer otevření festivalu Svět knihy 
se konají veřejná čtení ve více než 50 českých 
a v dalších 20 evropských městech. Na Dobříši 
se můžete těšit na ukázky z novinek evropské 
literatury v podání známých herců Zdeňky Žád-
níkové a Lukáše Langmajera. Čtení bude pro-
bíhat v historických prostorách zámku Dobříš 
s hudebním doprovodem příbramského sboru 
CantaVera. Vstup volný!
PROBOUZÍME VZPOMÍNKY aneb ÚVOD DO 
REMINISCENCE – čtvrtek 11. 5. od 18.00 do 
20.30 hod.
S PhDr. Hanou Janečkovou o aktivním využívá-
ní vzpomínek k zapojení starších lidí do života 
společnosti, k probuzení jejich aktivity a posí-
lení mezigeneračních vztahů v domácím pro-
středí, v komunitách i v institucích. Centrum pro 
komunitní práci střední Čechy nabízí program 
i občerstvení zdarma. Realizováno za podpory 
Evropské unie. V případě zájmu zajistí pořada-
tel péči a program pro vaše dítě se zdravotním 
postižením, kontaktujte jej na tel. 775 760 353 či 
e-mailové adrese hana.petakova@cpkp.cz. 
COCKTAIL BAR KNIHOVNA – sobota 13. 5. od 
9 do 12 hod.
Oslavte s námi Mezinárodní den koktejlů: bě-
hem sobotních výpůjčních hodin se knihovna 
změní na přívětivý Cocktail bar s dámskou ob-
sluhou. A co byste nečekali: je to zadarmo (zato 
ale striktně nealko)!
PETR PLACÁK: MŮJ BOJ – úterý 16. 5. od 
18.00 od 17 hod. (přeloženo z dubna)
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.
ZLATOVLÁSKA – středa 17. 5. od 17 hod.
V rámci celostátní akce Celé Česko čte dětem 
pro vás Divadlo Knihovna připravilo scénické 
čtení krásné veršované pohádky Josefa Kai-
nara. Vhodné zejména pro děti od 5 do 10 let, 
ale krásný Kainarův jazyk určitě ocení i dospělí. 
Vstup volný.
DEN PRO JOSEFA KAINARA – čtvrtek 25. 5. od 
17 hod.
Slavnostní vyhlášení výsledků celostátní literár-
ně-výtvarné soutěže s doprovodným progra-
mem a občerstvením. Ceny předá předsedkyně 
poroty, oblíbená spisovatelka Dagmar Urbán-
ková.
Libor Bureš: ČTENÁŘI SVĚTA – po celý květen
Výstava barevných fotografií, které zachycují 
čtenáře na všelijakých místech po celém světě. 
To vás pobaví!
TÝDEN PRO DĚTI – čtvrtek 1. – středa 7. 6.
K Mezinárodnímu dni dětí opět pořádáme 
velkou pátrací soutěžní hru po celém městě 
– a tentokrát ještě dál... Letos máme obzvlášť 
vypečené úkoly – ale ty krásné věcné a knižní 
ceny stojí za trochu námahy... Malé děti mohou 
soutěžit s dospělým doprovodem. Herní plány 
a více informací najdete v knihovně a na našich 
webových stránkách.
Výtvarná dílna s Jíťou: KÁMEN A STROM 
– pondělí 5. 6. od 12 do 17 hod.
Pár kamínků a kousek drátku – a je z toho krásný 
strom! Vstup volný, materiál zdarma.
ČAPKOVSKÉ DRAMATIZACE S FRANTIŠKEM 
ZBORNÍKEM – čtvrtek 8. 6. – sobota 10. 6.
Seminář pro knihovníky, učitele i veřejnost. Zku-
šený lektor Fr. Zborník, práce v týmu, dramatiza-
ce vybraného díla bří Čapků, doprovodný pro-
gram. Kapacita velmi omezena! Více informací 
a přihlášky na www.knihovnadobris.cz.
ČTENÁŘSKÝ KLUB – zahájení
Otvíráme nový čtenářský klub pro dospě-
lé. Čtete rádi? Máte-li chuť se sejít jednou až 
dvakrát do měsíce s dalšími vášnivými čtená-
ři, vyměnit si s nimi žhavé tipy a seznámit se 
s nabídkou našich knižních novinek a tipů od 
nás knihovníků, přihlaste se nám! Neformální 
setkání v příjemné klubovně s kávičkou či ča-
jem – nezní to lákavě?

Milí čtenáři, přejeme vám dny plné slunce a ve-
čery plné dobrých knih a šest dní v týdnu se na 
vás těšíme v knihovně!

Romana Bodorová

Krátce ze správy majetku 
města

Městský mobiliář
Nový herní prvek za 71 694 Kč nebo 12 no-
vých laviček. Tak přesně toto bychom mohli 
pořídit. Místo toho jsme stejné finanční pro-
středky museli vynaložit na opravy a údržbu 
mobiliáře za první čtvrtletí roku 2017! Příklad 
za všechny – ve Fričově ulici, vedle věžáku, vy-
držel úplně nový koš (umístěný na opakovanou 
žádost občanů) pouhé dva dny, o neustálých 
opravách laviček, sloupků a dopravního znače-
ní ani nemluvě. Vandalové se opravdu činili… 
Chtěla bych poprosit všechny „hrdiny“, kteří pře-
perou odpadkový koš, lavičku či lampu, aby svůj 
talent a sílu zaměřili spíše na aktivity ku prospě-
chu všech, abychom za ně nemuseli stále tyto 
opravy platit. Jen připomenu, že jejich jednání 
je minimálně přestupkem s možností sankce dle 
příslušných právních předpisů.
Městská zeleň
S nadcházející sezónou přicházíme s novinkou, 
která by měla napomoci ke spokojenosti obča-
nů s údržbou městské zeleně. Od 12. 4. 2017 je 
pro občany veřejně přístupná, speciálně uprave-
ná vizualizace dat pasportu zeleně, která se vě-
nuje sekání zeleně na veřejných prostranstvích. 
Aplikaci najdete na webových stránkách měs-
ta www.mestodobris.cz – v novém mapovém 
portálu GIS Dobříš pod názvem „Mapa sekání 
veřejné zeleně“. Občan tam uvidí mapu města, 
rozdělenou do jednotlivých ploch, a po kliknutí 
do plochy se objeví na postranním panelu infor-
mace jako název plochy, datum sekání a případ-
ně poznámka. Termíny jednotlivých sečí budou 
neustále aktualizovány, jednak podle toho, jak 
provozně budou seče dokončovány, a dále po-
dle aktuálních klimatických podmínek. V této 
aplikaci najdete i známé a osvědčené hlášení 
závad: v rámci ikony „Změna aplikace“ lze vybrat 
odkaz na hlášení závad, kam lze posílat různé 
připomínky či reklamace k právě probíhajícím 
sečím. Tuto aplikaci jsme vymysleli pro vás ob-
čany s využitím vlastních zaměstnanců i softwa-
ru města a věříme, že je to další krok ke zlepšení 
celkové údržby zeleně ve městě. Jako kompen-
zace ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin, 
podle ustanovení § 9 odst. 1 ZOPK, byla realizo-
vána v 03 – 04/2017 náhradní výsadba a to: 
	20 ks dřevin druhu třešeň pilovitá (Prunus 

serrulata „Kazan“) ve Zborovské ulici
 3 ks dřevin druhu bříza bělokorá (Betula pen-

dula) na školní hřiště mezi ZŠ Komenského 
a 2. ZŠ

 14 ks dřevin druhu javor babyka (Acer cam-
pestre „Elsrijk“) v Rukavičkářské ulici

 5 ks dřevin druhu javor mléč (Acer platanoides 
„Globosum“) bylo přesazeno pracovníky Vo-
dohospodářské společnosti Dobříš, spol. s r.o., 
v rámci rekonstrukce původního vodovodního 
a kanalizačního potrubí z Mírového náměstí 
do ulic Příbramská (3 ks) a U Ovčína (2 ks).

Ještě bych chtěla poděkovat členkám Okrašlo-
vacího spolku Dobříš, konkrétně paní Marii Ja-
vorské a paní Heleně Kahounové, za nezištnou 
pomoc při zvelebení a osázení části Komen-
ského náměstí. Tato spolupráce bude nadále 
pokračovat, a tak věřím, že letos bude náměstí 
Dobříše rozkvetlejší a barevnější, než bývalo 
v letech minulých. 

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

Knihovna v květnu: dílna, cocktail bar, 
Zlatovláska, bojovník i Noc literatury
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 � 5. 5. Sto zvířat – ELEPHANTOUR 2017

Kapela STO ZVÍŘAT vchází do své dvacáté sed-
mé sezóny jistým krokem a s písní na rtech. Pro 
rok 2017 si tahle devítičlenná parta sestavila 
klubový program sešitý ze svých největších pe-
cek a hitovek, a tudíž se diváci mohou těšit na 
své oblíbené songy jako Píseň, Poprvé, Alice se 
dala na pití, Podpaží, Nejkratší cesta, Škola a dal-
ší, které ke zvířecí koncertní atmosféře neodmy-
slitelně patří. 
Společenský sál KD, pátek 5. května 2017 od 
20.30 hod. Předprodej vstupenek v Trafice 
u  Davida. Vstupné: předprodej 200 Kč, na 
místě 250 Kč.

 � 11. 5. VIII. salon výtvarníků Dobříšska
Tradičního výtvarného salonu, který se vždy těší 
velkému zájmu veřejnosti, se i tento rok zúčastní 
více než 30 vystavujících, profesionálních i ama-
térských výtvarníků z našeho regionu. Letošní 
ročník se opět uskuteční na volné výtvarné téma. 
Výtvarníci tak mohou popustit uzdu své fantazii 
a představit témata a výtvarné techniky, které je 
oslovují a jsou jim blízké. Většinu vystavených 
děl budou tvořit obrazy, dále pak výšivky, kraj-
ky, dřevořezby, keramika a jiné objekty z rozlič-
ných materiálů. Věříme, že i letošní salon bude 
vítanou příležitostí k příjemnému setkání tvůr-
čích osobností našeho regionu. Výstavu uvede 
Mgr. Jaroslav Slanec. O hudební doprovod 
se postarají děti ze Základní umělecké školy 
v Dobříši pod vedením MgA. Lucie Tóth.
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž výstavy 
se uskuteční ve čtvrtek 11. května 2017 od 
19 hodin. Výstava potrvá do neděle 4. červ-
na 2017. Otevřeno: PO–ČT 8.30–16.00 hod., 
NE  14.00–16.00 hod a 20. 5. během Dobříš-
ských májových slavností (od 13 do 19 hod.) 
Vstup zdarma.

 � 13.–19. 5. Festival ochotnických divadel 
Letos se uskuteční již 12. ročník této divadelní 
přehlídky. V KD zahrají divadla z Prahy, Staré 
Huti, Čenkova, Kytína, Kamýku n. Vltavou, Žeb-
ráku a na závěr i místní divadelní soubor Kruh 
Dobříš, který festival zajišťuje po stránce tech-
nické, pořadatelské i hostitelské ve spolupráci 
s KS Dobříš. Festival je součástí DMS 2017. Pro-
gram festivalu je zveřejněn na www.kddobris.cz 
a http://divadlokruh.webnode.cz
Společenský sál KD Dobříš. Začátky všech 
představení od 19.30 hod. VSTUP DOBRO-
VOLNÝ. 

www.kddobris.cz

KULTURA KVĚTEN
 � 20. 5. Dobříšské májové slavnosti

Již pošestnácté se sejdeme na tradičních „má-
jovkách”. Věříme, že vás letošní nabídka nezkla-
me a jako každý rok zavládne na dobříšském 
náměstí a přilehlých prostranstvích úžasná at-
mosféra...
Hlavní hvězdy DMS 2017: Ivan Hlas a Etc... 
a kapela Oceán. 
Programem na pódiu provází Josef Libický 
a Jitka Doubravová 
Více informací o programu na webu a FB kul-
turního domu, informačního střediska a města 
Dobříše. 

 � 28. 5. Taneční čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. 
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal… Na 
všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlovací-
ho spolku Dobříš. 
Společenský sál KD, neděle 28. května od 
17 hodin, vstupné dobrovolné.

Jiskřivé fotografie Pavla Rejska 
a The Plastic People of the 
Universe

Našlapaný horní sál kulturního domu v Dobříši. 
Malé děti, mládež, rodiče, padesátníci, šedesát-
níci i sedmdesátníci poslouchají a nasávají at-
mosféru krásných zemitých skladeb The Plastic 
People of the Universe. Jsou v tom vzpomínky 
i současnost a možná i budoucnost. Krásné, jis-
křivé fotografie Pavla Rejska, kde se na pozadí 
každé fotoaparátem zachycené momentky ode-
hrává nevyřčený hluboký životní příběh. Krátké, 
sympaticky nemotorné, o to autentičtější a lid-
štější úvodní slovo Pavla, po kterém má člověk 
chuť jej obejmout. Lidé si živě povídají, nikam 
nepospíchají, smějí se a jsou slavnostní, jsou si 
blízko. Takto bych zachytil atmosféru krásné ver-
nisáže fotografií Pavla Rejska. Díky, Pavle.

Ivosh Salcman

12. DIVADELNÍ FESTIVAL 
OCHOTNICKÝCH  

SOUBORŮ 
13. 5. – 19. 5. 2017

Sobota 13. května 
Divadelní spolek S bojkou v zádech, 

VŠE PRAHA
VZTAHOLOGY 

režie: Michaela Jankulárová, 
hudba: Karel Kořínek

Neděle 14. května  
Divadelní soubor DEHET – STARÁ HUŤ

DÁMSKÝ KREJČÍ
napsal: Georges Fedeayu, režie: Janek Váňa

Pondělí 15. května 
Divadlo za vodou – ČENKOV

BÍLÁ PANÍ
napsala: Lída Boudová, režie: týmová práce

Úterý 16. května 
Kytínští švábíci – KYTÍN

DĚDA NEBOJSA aneb Všichni tam musíme
na motivy hry J. Koloděje 

napsala D. Čechová, režie: Bedřich Gregorini
  

Středa 17. května
Divadelní spolek KAMÝK nad Vltavou

S ČERTY NEJSOU ŽERTY
na motivy pohádky B. Němcové 

napsal Hynek Bočan, režie: P. Halada

Čtvrtek 18. května
Divadlo K. J. Erbena – ŽEBRÁK

SBOROVNA
napsal: K. Břehový, režie: František Lorenc

Pátek 19. května
Divadelní soubor KRUH – DOBŘÍŠ

POSTEL PRO ANDĚLA aneb Všude lítá peří
napsal: J. Koloděj, režie: Táňa Staffová

KULTURNÍ DŮM DOBŘÍŠ – SPOLEČENSKÝ SÁL

Začátky všech představení od 19.30 hodin 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!

Festival zajišťuje po stránce technické, 
pořadatelské i v roli hostitelské divadelní 

soubor KRUH Dobříš ve spolupráci  
s KS Dobříš.

Festival je součástí Dobříšských májových 
slavností 2017.

Noví občánkové Dobříše

Dne 23. 3. 2017 byli v Zrcadlovém sále na 
zámku Dobříš přivítáni noví občánkové:
Jiří Ruml, Tobiáš Pancíř, Kamila Dušková, Jind-
řich Chalupa, Kateřina Štrausová, Nikola Hro-
níková, Jakub Nájemník, Karin Kotalová, Eliška 
Doleželová, Nela Kopáčková, Aneta Dušková, 
Eliška Kubečková.

Jitka Klimtová, odbor správních agend 
a obecní živnostenský úřad

Připravujeme na červen

  2. 6. Festival Americké jaro – Drew Peter-
sen – vítěz American Pianists Awards

  8. 6. Vernisáž výstavy studentů Gymnázia 
K. Čapka Dobříš

  9. 6. Schodiště – koncert
10. 6. Kuklík Tyjátr – Balada ze Sherwoodu, 

2. repríza
18. 6. Taneční čaje (Pozor, z důvodu rekon-

strukce KD o týden dříve)
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Dobříšské májové slavnosti 2017

   9.30–9.55

10.05–10.30
10.30–10.40

10.40–10.55
11.00–11.15
11.20–11.35
11.50–12.20

12.00–12.30

13.00–13.40
13.45–14.05

14.05–14.25
14.40–15.40

15.55–16.25
16.30–17.15

17.20–18.20

Hosté slavností
19.00–20.00 Ivan Hlas & Etc… 
Písničkáře, hudebníka a autora nesmrtelných songů Ivana Hlase na 
Dobříši mimořádně doprovodí neméně proslulá kapela Etc... Ivan 
Hlas se proslavil především písněmi k filmu Šakalí léta, za něž v roce 
1993 obdržel Českého lva za nejlepší hudbu. Je držitelem dvou cen 
Akademie populární hudby a autorem řady hitů jako například Ma-
lagelo, Karlín nebo Miláčku, vrať se. Některé z nich na Dobříši jistě 
zazní...
20.15–20.30 Trampolíny Praha 
– tradiční artisticko-sportovní exhibice
21.00–22.30 Oceán
Kultovní českobudějovickou kapelu netřeba dlouze představovat. Je-
jím členem byl v letech 1985 až 1993 zesnulý zpěvák Petr Muk. V roce 
2011 obnovila kapela svoji činnost se zpěvačkou Jitkou Charvátovou. 
Loni, po pětadvaceti letech, vydal Oceán nové album „Ve smíru“, které 
se dočkalo velké pochvaly od kritiků i fanoušků. Na pódiu nicméně 
zazní i staré hity, které znáte a máte rádi...

Dětské hřiště u kina   
10.00–17.00 Kolotoč řezbáře Matěje – vyřezávaný kolotoč na 
ruční pohon pro nejmenší. Jízda za 10 Kč.
14.00–16.00 RC Dobříšek – Místo pro rodinu – party stan, vý-
tvarná dílnička, skákací hrad 
10.00–16.00 Jízda na ponících – jezdecký areál Míšánek, z.s. 
Spodní část hřiště u kina.

11.00–17.00 Program Divadla Studna 
11.00–11.50 Princ Jaromil
Loutková pohádka ...doznívá flašinet, oponka se otevírá a lidoví 
umělci rozehrávají jarmareční příběh o princi, jemuž ke štěstí po-
může moudrost potulných komediantů... V případě nepříznivého 
počasí v KD.

13.00–17.00 Úžasný svět her 
Děti si společně s rodiči mohou zahrát originální hry – Střelba z děla – no-
vinka, Střelba z kuše – novinka, Čára, Za devatero...
Divadlo Studna popustilo uzdu fantazii a vytvořilo hry zcela nové a unikát-
ní. Některé hry jsou poznávací, jiné prověří zručnost, zdatnost či postřeh.
13.00–17.00 Loutkový atelier
Přijďte si do stanu stvořit vlastní loutku nebo masku. (Bez věkového omezení.)
13.00–16.15 Mobilní planetárium – zábavně-vzdělávací programy pro  
 malé i velké!
Šest projekcí:  13.00 JAK MĚSÍC PUTOVAL KE SLUNCI (pro předškoláky), 
 13.30 PTAČÍ OSTROV (6–8 let), 
 14.05 ASTRONOMIE PRO DĚTI (6–8 let),    
 14.45 NEUVĚŘITELNÝ VESMÍR (od 10 let), 
 15.25 ZPÁTKY NA MĚSÍC (od 10 let), 
 16.00 ZASNĚNÝ VE VESMÍRU (bez rozdílu věku).   
Vstupné na jednu projekci 20 Kč. Omezená kapacita (20–25 osob na projek-
ci), zajistěte si vstupenky včas. Předškoláci maximálně s jedním rodičem! 
Časy začátku filmů se mohou nepatrně lišit. 
Předprodej vstupenek od 2. 5. a v den slavností do 16.00 hod. v Infor-
mačním středisku Dobříš. Více o filmech na www.kddobris.cz a www.
mobilniplanetarium.cz/filmy/.

Mírové náměstí 
  9.00–20.00 Stánek Pesoklubu Dobříš – přijďte se seznámit s činností 

spolku a útulku 

12.00–13.00 Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů – poulič-
ní hraní na Alejce 

Husův parčík
10.00–12.30 Dobříšský sportovec – tradiční akce oblíbená u dětí i do-

spěláků. 

14.00–16.00  Kdo si hraje, nezlobí – program pro děti nejen školou povinné

Kopáčkův dům 
10.00–14.00 Muzeum (rukavic) Dobříš – výstava „Za poklady ze sta-

rých šperkovnic, truhel a skříní“

Tržiště za Kopáčkovým domem
10.00–11.00 Staropražské písničky – heligonky
11.00–12.00 Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů
13.00–14.00 Program ZUŠ Dobříš (hudba, tanec)
14.15–15.00 SILUETH ROCK
15.00–16.00 Kouzelník Magistr Kelly
16.30–17.30 Wocaties Band 
18.00–19.00 ROMA BAND
20.00–21.00 Judas Priest Revival ST

Muzeum hraček – zámek Dobříš
10.00–16.00 Jedinečná soukromá sbírka hraček – vstup zdarma!

Kulturní dům 
13.00–19.00 8. salon výtvarníků Dobříšska – výstavní sál KD. Vstup volný!

Parkoviště za sokolovnou
14.00–22.00 D FIGHT, z.s., chill out zone – skate a BMX exhibice za hu-

debního doprovodu, a další atraktivní program nejen pro 
mladou generaci.

Kostel Nejsvětější Trojice 
16.00–17.00 Malý koncert v kostele Nejsvětější Trojice (u zámku). 

Hudba starých mistrů (Handel, Bach, Corelli, Telemann 
a další). Varhany (Květoslav Vtípil), housle (Anna Vtípilová), 
violoncello (Magdalena Vtípilová). 

Hřiště v Lipkách 
10.00 Program MFK Dobříš – nejmladší fotbalisté – zápas předpřípravek.

Dobříš – nádraží ČD
Vlak na Dobříš – tradiční nostalgická jízda parním vlakem
Z Prahy-Braníka do Dobříše vyjede parní vlak v čele s lokomotivou „Ušatá“ 
z roku 1935. Po příjezdu, ve 12.32 hod., zahraje kapela Vlak na Dobříš 
a její hosté 13.50 – vyhlídková jízda z Dobříše do Malé Hraštice a zpět. 

Další program – sobota 20. 5. 2017 

1. ZŠ – Sboreček, taneční kroužek Kalamajka, zum-
ba a mažoretky
2. ZŠ – pěvecké vystoupení žáků
Slavnosti zahájí starosta města Mgr. Stanislav 
Vacek 
2. MŠ – tanečky a písničky pro radost
Taneční škola Double Cookies – streetdance 
RC Dobříšek – vystoupení taneční přípravky
ZUŠ Dobříš – junior kapela (rock, pop)

Spanilá motorkářská jízda – Kolocentrum Moto-
shop Dobříš

Swing band Dobříš 
Sbory Aglaia a Rukavičky – zpěváci ze ZUŠ 
a Gymnázia K. Čapka
TJ Sokol Dobříš – taneční vystoupení žen, aerobik
ZUŠ Dobříš – Malý dechový orchestr ZUŠ a taneč-
ní obor
Jirka Řehulka a Malý beat – folk-rock
Gymnastika Dobříš, o.s. – pódiovka, trampolína, 
akrobacie
Aerobik studio Orel Dobříš – závodní a dětský 
aerobik + soutěž

Sobota 20. 5. 2017 – Hlavní pódium

Programem vás na pódiu provází Josef Libický a Jitka Doubra-
vová.
Stánky s občerstvením, suvenýry a dalším zajímavým sortimentem. 
Pouťové atrakce od 18. 5. do 21. 5. v horní části náměstí.
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13. 5 – 19. 5.  Divadelní festival ochotnických souborů. KD Dobříš, společenský sál. 
15. 5. – 19. 5.  Výstava výtvarných prací žáků 9. ročníku, ZŠ Komenského – zámek Dobříš – Ko-

nírna, vernisáž výstavy 15. 5. od 17.00 hod.
19. 5. XIV. turnaj v deskových hrách – Klubovna T.O. Zlatý list, Dělnická 1603 (Papežanka) 

od 17.00 hod.
21. 5.  Hasičská soutěž „O pohár starosty města Dobříše“ pořádaná ve spolupráci 

s JSDH Dobříš. Zúčastní se družstva místních i přespolních sborů – kategorie muži, 
ženy. Stánek s občerstvením a dobrá nálada zajištěna. 

 Stánek Pesoklubu Dobříš – činnost spolku a útulku Dobříš, který se stará o opuště-
né psy. Přijďte poznat naše psí kamarády a zeptat se na cokoli z oblasti chovu pejsků. 
Louka za rybníkem Papež od 11.00 do 18.00 hod.

Z důvodu konání DMS na Dobříši bude v termínu od 18. 5. 2017 od 6.00 hod. (čtvrtek)  
do 21. 5. 2017 (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 pouťových atrakcí. Během uzavírky bude 
provoz sveden obousměrně do ulice Bezručova.

V sobotu 20. 5. 2017 bude uzavřena pro provoz motorových vozidel:
– část hlavní komunikace II/114 v úseku od křižovatky u Tyršova nám. ke světelné křižovatce 
na Mírovém nám. 
– část 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.

Vlak na Dobříš

V sobotu 20. května v 10.00 hod. vyjede z nádraží Praha-Braník parní vlak do Dobříše, v čele s lo-
komotivou „Ušatá“ z roku 1935. Vlak zastaví ve stanicích Vrané nad Vltavou, Měchenice, Čisovice, 
Mníšek pod Brdy a Malá Hraštice. Doba potřebná pro doplnění vody do parní lokomotivy v Měche-
nicích bude vyplněna písničkami skupiny BUFFOON‘S STEAM ENGINES (Kašparovy parní stroje). 
Po příjezdu do žel. stanice Dobříš ve 12.32 hod. je v prostorách nádraží připraven koncert skupiny 
Vlak na Dobříš s hosty.
Ve 13.50 se parní vlak vydá na výletní jízdu z Dobříše do Malé Hraštice a zpět. Návrat vlaku do Prahy 
je plánován s odjezdem z Dobříše v 16.06 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 me-
zinárodní pokladně. Místa k sezení jsou ke každé jízdence zdarma.
Více informací na www.cd.cz/zazitky.

PŘÍJEZD ODJEZD  PŘÍJEZD ODJEZD
 10:00 PRAHA-BRANÍK 17:31 
10:15 10:35 Vrané nad Vlt. 17:10 17:12
10:41 11:36 Měchenice 17:01 17:03
11:56 11:57 Čisovice 16:42 16:44
12:07 12:08 Mníšek p/B. 16:32 16:35
12:19 12:20 Malá Hraštice 16:18 16:19
12:32  DOBŘÍŠ  16:06
 
PŘÍJEZD ODJEZD  PŘÍJEZD ODJEZD
 13:50 DOBŘÍŠ 14:42 
14:02  MALÁ HRAŠTICE  14:30

Doprovodné akce 13. 5. – 21. 5.

Dopravní informace – DMS 2017

Krámek Rukama Nohama se přestěhoval a spustil nový web

Originální výrobky z textilní dílny Rukama Nohama nakoupíte na nové adrese. Dílna i krámek se pře-
stěhovaly do prostor bývalého zlatnictví v ulici Pražská 271. Co tady pořídíte? Například praktické 
nákupní či dárkové tašky, kabelky, zástěry, batůžky pro děti, kapsáře, polštářky, košíčky, ubrusy, ale 
i trička potištěná krásnými obrázky dobříšského výtvarníka Miro Pograna. Všechny výrobky šijí ma-
minky handicapovaných dětí a další lidé z Dobříšska, kteří mají malou šanci uplatnit se na trhu prá-
ce. Svým nákupem tak pomůžete konkrétním lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, ale nevzdali 
se a díky svým šikovným rukám se znovu staví na nohy. Krámek i dílna fungují pod Farní charitou 
Starý Knín. Otevřeno od 2. května. Máme i nový web, kde si můžete zboží prohlédnout a případně 
objednat/zamluvit i z pohodlí domova: www.rukama-nohama.cz.

10. dobříšská želva 2017
6.–7. května 2017
Sdružení modelářů zve všechny milovníky mo-
delářského hobby i širokou veřejnost na tradiční 
modelářskou výstavu pro dospělé i děti Dobříš-
ská želva 2017. 
I letošní, již celkově desátý ročník, přinese řadu 
zajímavého: Hlavní výstava „Dobříšská želva” po-
trvá dva dny, bude probíhat v sobotu 6. května 
(14.00–18.00) a neděli 7. května (10.00–
15.00) před kulturním domem v Dobříši. 
Samozřejmostí jsou tradiční doprovodné akce. 
Sobotní odpoledne zpestří venkovní výstava 
stabilních motorů, příjezd závodních veteránů 
Fiat Clubu MX1 z Pardubic a účast dobové vo-
jenské techniky a veteránů. V sobotu v podve-
čer je naplánováno setkání a beseda s Josefem 
Jindrákem, dobříšským patriotem a především 
vynikajícím vrtulníkovým pilotem, příslušníkem 
11. vrtulníkového pluku a hlavním zkušebním 
pilotem bitevních vrtulníků AČR. Beseda bude 
probíhat ve velkém sále kulturního domu. 
Nedělní program výstavy obohatí účast auto 
a  moto veteránů z Dobříše a Kytína. Zájemci 
o dálkově ovládané modely budou moci zhléd-
nout a případně vyzkoušet RC modely terén-
ních aut v dynamické ukázce na přírodní mini-
dráze u  KD. Navštivte proto Dobříšskou želvu 
i  vy – a  přivezte jakékoli modely, které máte! 
Laická veřejnost je nejčastějším hostem naší 
akce, a především jí chceme ukázat modelaři-
nu ve všech jejích podobách, a otevřít dveře do 
kouzelného světa modelů i dalším zájemcům. 
Program a aktuality naleznete také na webové 
adrese www.dobrismodel.cz.
Těším se na vaše reakce i na setkání s vámi. 

Za organizační tým Dobříšské želvy
Tomáš Vokurka, e-mail: t.vokurka@post.cz

tel.: 728 074 851

Tradiční dobročinný bazar oděvů

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Dobříši pořádá od 8. 5. do 12. 5. 2017 tradiční 
dobročinný bazar oděvů. 
V prostorách fary a kostela v Dobříši (Husova uli-
ce 1556) je připraveno kvalitní ošacení a obuv 
pro dospělé i děti, vše dovezené od partner-
ských farností z Německa. V nabídce jsou i drob-
né předměty, nádobí a hračky. Otevírací doba: 
09.00–12.00; 13.00–18.00. Nabídka dětského 
zboží končí již 11. 5. ve 12.00. Bazar končí v pá-
tek 12. 5. v 11.30. Výtěžek akce jde na podporu 
všestranné sborové činnosti. Věříme, že si vybe-
rete a srdečně vás zveme!

Za FS ČCE v Dobříši Mgr. Ing. Samuel Hejzlar, 
farář, tel.: 603 578 108

Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 4. května 2017 se bude při příleži-
tosti svátku svatého Floriána – patrona hasičů 
– konat den otevřených dveří na stanici HZS 
Dobříš, ul. plk. B. Petroviče 601. 
Profesionální i dobrovolní hasiči spolu se záchra-
náři se v době od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 
do 15.30 hod. těší na vaši návštěvu. Děti v  do-
provodu svých učitelů nebo rodičů si mohou 
prohlédnout areál stanice, uvidí ukázky hasičské 
techniky, vozidla zdravotnické záchranné služby 
a čekají je i zábavné a vědomostní soutěže.

kpt. Bc. Irena Dvořáková, úz. odbor HZS Příbram
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Duben v ZŠ Dobříš, 
Lidická
Uplynul měsíc a my jsme pro-

žili hezkých pár věcí. Proběhlo několik projek-
tových dnů i několik divadelních představení. 
Projekt nazvaný „Zdravý životní styl“ nás poučil 
o tom, jak zdravě žít a jak daleko k tomu máme. 
Jak se máme chovat ve společnosti, nám ná-
zorně předvedla Míša Dolinová a Láďa Ondřej 
v představení „Trapas nepřežiju“. Všichni jsme se 
těšili na Velikonoce, představa pěti volných dnů 
byla lákavá. Abychom věděli, co vše se o těch-
to svátcích slaví, nás poučila beseda v Městské 
knihovně v Dobříši. Na nově zbudovaném do-
pravním hřišti, za dozoru pracovníka městské 
policie pana Svobody, jsme se stali účastníky 
silničního provozu. Moc nás to všechny bavilo 
a pro velký úspěch si návštěvu ještě zopakuje-
me. 12. dubna jsme se vydali do Příbramě do 
Hornického muzea. Ještě před tím jsme navští-
vili velikonoční jarmark v ZŠ a OU Příbram Pod 
Šachtami. Strávili jsme tu příjemnou hodinu 
–  měli jsme možnost nakoupit drobné veliko-
noční dárky a také pozdravit některé své kama-
rády, kteří již naši školu opustili. Poté jsme už 
pospíchali na „Velikonoce v hornickém domku“. 
Tady jsme si vyzkoušeli, jak se před 100 lety 
slavily hornické Velikonoce. Pletení pomlázek, 
zdobení perníků a vajíček nebo pečení jidášů 
všechny zaujalo. Závěr celého výletu byl v Hor-
nickém muzeu, tam na nás čekal vláček a cesta 
do hornické štoly. Na Březové Hory jsme se po-
dívali z věže Ševčinského dolu. Potom už rychle 
zpět na autobus směr Dobříš s příjemnými zážit-
ky vstříc Velikonocům. Žáci 6.–9. ročníku   

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. Monika Housková

Hokejbal v Mníšku pod Brdy – postup do krajského kola

Naši žáci 
v krajských kolech 
olympiád

V měsíci dubnu jsme se z úspěchů našich žáků 
radovali hned dvakrát. Kateřina Mikysková 
(7.  ročník) obsadila krásné 3. místo v okresním 
kole Biologické olympiády a postoupila do kraj-
ského kola. Elvis Clareboats (9. ročník) získal 
6.  místo v krajském kole Anglické olympiády. 
Krajská kola pořádá Talentcentrum při NIDM. 
Poděkování za reprezentaci školy patří nejen 
žákům, ale také vyučujícím, kteří se jim věnují – 
RNDr. Janě Melicharové a Lucii Jindrákové, MBA.

Eva Kašparová, 2. ZŠ Dobříš

Zprávy 
ze ZŠ TRNKA
Ve dvou předvelikonočních 

dnech se v naší škole uskutečnil zápis do budoucí 
první třídy. Přivítali jsme celkem 27 dětí, které ve 
skupinkách společně plnily 8 úkolů směřujících 
k vysvobození Jeníčka a Mařenky. Kromě obvyk-
lých úloh zjišťujících školní zralost čekala děti také 
spolupráce na společném díle. Rodiče zatím měli 
možnost hovořit s paní ředitelkou a zástupkyní 
zřizovatele školy o svých očekáváních a možnos-
tech, které jim naše škola může nabídnout. Těší-
me se tedy na 16 nových žáčků, kteří v září used-
nou do lavic v nově zrekonstruované třídě.

V měsíci květnu vás zveme na podvečerní 
ochutnávku muzikoterapie s paní Sylvií Kro-
bovou, která se uskuteční ve čtvrtek 4. 5. – po-
čet míst je omezen, proto je nutná rezervace 
na info@zstrnkadobris.cz. Podrobnější informa-
ce o  této i ostatních akcích najdete na našich 
webových stránkách www.zstrnkadobris.cz.

S mírným předstihem vás zveme také na naše 
červnové akce:
8. 6. – setkání na téma Jak rozvíjet kritické 
myšlení
18. 6. – odpolední Zahradní slavnost
Těšíme se na vás!

ZŠ TRNKA, Příbramská 938, Dobříš

Pozvánka na výstavu výtvarných 
prací 9. tříd

Mezinárodní matematická soutěž

251 žáků prvního stupně se v březnu zúčastnilo mezinárodní matematické soutěže Matematický 
klokan 2017. Mezi deset nejlepších řešitelů v kategorii Klokánek v okrese Příbram se dostal: Bene-
dikt Španěl (5. B), Karolína Fialová (5. B) a Jindřich Havránek (5. A). Žákům děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy. Mgr. Eva Cacková

Ve dnech 30. a 31. března se v Mníšku pod Brdy 
konal hokejbalový turnaj, kterého se zúčastnili 
chlapci z 1. stupně. Ve čtvrtek nás odjela repre-

zentovat dvě družstva z 1. až 3. třídy a v pátek bo-
jovala o medaile dvě družstva ze 4. a 5. třídy. Do 
celého turnaje vstoupili chlapci s chutí a s nad-
šením, což se projevilo při hře, ve které všichni 
odvedli poctivý výkon. 1., 2. a 3. třída se vrátila 
se dvěma poháry za 1. a 3. místo, 4. a 5. třída při-
vezla také dva poháry – za 1. a 2. místo. V první 
kategorii postup vybojovalo družstvo ve slože-
ní: Hrazdíra, Micka, Panuška, Nerad, Dekastello 
a ve druhé kategorii se o postup zasloužili žáci: 
Obermajer, Kšána, Vázler, Vondruška, Vávra, Ma-
reš a Pavrovský. Všem hráčům držíme palce do 
krajského kola a děkujeme za pěknou reprezen-
taci naší školy.

Mgr. Václava Petrásková
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Výměnný pobyt v Quedlinburgu
Ve dnech 3.–7. 4. 2017 jsme my, žáci 1. a 2. ročníku Gymnázia K. Čapka v Dob-

říši, navštívili krásné německé město Quedlinburg. Ještě před setkáním s německými studenty za-
pojenými do tohoto projektu jsme si prohlédli také památník Bitvy národů u Lipska a muzeum při-
bližující napoleonské války i život Napoleona Bonaparta.

Po příjezdu do partnerské školy 
v  Quedlinburgu nás čekalo milé 
přivítání paní ředitelkou i studenty 
a byli jsme seznámeni s programem 
na příští dny. Pak už následoval od-
jezd s našimi hostiteli do jejich ro-
din. Všichni se o nás po celou dobu 
svědomitě starali. Zajišťovali nám 
stravu a ubytování, abychom mohli 
načerpat energii, protože program 
našeho pobytu byl plný aktivit.
Hned následující den jsme na-
vštívili muzeum soli v Halle. Sůl se 
zde získávala již v dávné minulosti 

a i dnes je těžba soli pro město významná. Následoval oběd v místní univerzitní menze a procházka 
městem, kterým nás provázeli němečtí studenti.
Další den jsme otestovali své kuchařské umění, když jsme si společně připravovali oběd včetně zá-
kusku ve školní kuchyni. S plnými žaludky jsme začali pracovat na našem projektu, ve kterém šlo 
o porovnání svátků, zvyklostí a tradic v našich rodných zemích. Nadcházející den nás čekal výšlap 
na horu Brocken, nejvyšší vrchol severní části Německa. Na Brockenu se podle pověsti konaly slety 
čarodějnic. Příroda v okolí je chráněna a trochu připomíná přírodu na Šumavě. Zbývající čas jsme 
v Quedlinburgu využili na nákupy. Závěrečnou slavnostní večeři jsme si vychutnali všichni pohro-
madě v místní restauraci a večer jsme si zpestřili hraním bowlingu.
Páteční den jsme si prošli historickou část Quedlinburgu. Toto město má velké množství zachova-
lých hrázděných domů, a je proto zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Po 
prohlídce města jsme prezentovali naše práce, ve kterých jsme představili svátky a tradice typické 
pro Českou republiku a Německo. Pak už následovalo rozloučení a cesta domů. 
Na závěr tohoto vydařeného projektu, který byl finančně podpořen Česko-německým fondem bu-
doucnosti, můžeme už jen říci, že se těšíme, až němečtí studenti zavítají do Čech.

Bára Šantorová a Adéla Chemišincová, Gymnázium K. Čapka Dobříš

Pomoc (nejen) pro rodiny s dětmi. 
Farní charita Starý Knín pomáhá 
v Dobříši, od 2. května na nové adrese

Dostala se vaše rodina do problémů? Obraťte se na Farní charitu Starý Knín, která vám může pomo-
ci. V rámci projektu „Farní charita Starý Knín pomáhá rodinám s dětmi i v roce 2017“ nabízí psycho-
terapeutické a právní poradenství i pomoc speciálního pedagoga. Odborná pomoc je poskytována 
zdarma formou individuálního poradenství, seminářů a tréninkových aktivit. Obrátit se na nás mo-
hou všechny rodiny, které jsou ohroženy vážnou krizí a snaží se předcházet problémům, jež nejsou 
schopné řešit samy. Nebojte se nás kontaktovat na tel.: 730 925 459 či na e-mailové adrese pora-
denstvi@socialnipece.cz nebo přijďte osobně na nové kontaktní místo v Pražské ulici č. 271, Dobříš 
(každý všední den od 8 do 12 hod.).
Na novém místě nedaleko náměstí v budově bývalého zlatnictví naproti tzv. staré lékárně se pak 
budou konat například volnočasové kroužky pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, or-
ganizovat se opět bude potravinová pomoc a přesune se sem i dětský klub. Během prázdnin se 
v domě uskuteční dva příměstské tábory. Na nové místo se přestěhoval i charitní projekt na podpo-
ru pracovních příležitostí pro sociálně znevýhodněné lidi z Dobříšska – textilní dílna a krámek Ru-
kama Nohama. Všechny informace o činnosti charity na webových stránkách: www.socialnipece.cz.
Aktivity projektu „Farní charita Starý Knín pomáhá rodinám s dětmi i v roce 2017“ jsou podpořeny z do-
tačního programu Rodina.

Zveme vás na seminář týkající se náhradní rodinné péče

Víte, kolik dětí v naší republice 
musí vyrůstat mimo svoji rodinu?
Přemýšlíte o tom, zda byste chtěli 

těmto dětem pomoct?
Přijďte si s námi popovídat o tom, jaké jsou for-
my náhradní rodinné péče u nás.
Na našem semináři se například dozvíte, jaká 
je cesta adoptivních rodičů a jaká je cesta pěs-
tounů, jaké děti tuto péči potřebují a kdo je to 
pěstoun na přechodnou dobu.

Rádi vám odpovíme na tyto a mnoho dalších 
otázek.
KDY: 18. 5. 2017 od 17.30 hodin
KDE: Skřítkov – dětský svět zábavy, Na Zlaté 
stezce 1056, Dobříš
Seminářem provede a na vaše otázky odpoví 
Bc. Jan Vrzáček, sociální pracovník Střediska ná-
hradní rodinné péče. VSTUP VOLNÝ 
Těšíme se na vás.

Dětský domov Korkyně

Muzejní spolek Dobříšska 
vydává novou publikaci  
„Dobříš, město rukavic“

Dne 6. dubna byla u příležitosti slavnostního za-
hájení sezony Muzea Dobříš vydána a symbolic-
ky pokřtěna publikace „Dobříš, město rukavic“. 
Autory publikace jsou členové Muzejního spolku 
Dobříšska, pan Ing. Josef Šefránek a pan Karel Bed-
nář. Jedná se již o druhou publikaci vydanou Mu-
zejním spolkem Dobříšska, kdy podnětem k vydání 
této publikace byla snaha připomenout slávu a tra-
dici rukavičkářského řemesla a především 150  let 
trvání výroby rukavic na Dobříšsku. Navazuje tak na 
stálou expozici rukavičkářství Muzea Dobříš. 
Publikace vychází v nákladu 1 000 kusů a lze ji 
zakoupit v Informačním středisku města Dobříše 
za cenu 100 Kč. V informačním středisku je stejně 
tak stále možné zakoupit i publikaci „Židé v Dob-
říši“ od autorky Jindřišky Rosenbaumové, kterou 
Muzejní spolek Dobříšska vydal na konci loňské-
ho roku. 

Letní příměstské 
tábory s ČÁPEM 
– pojďte s námi oživit dobříšské 
a novoknínské báje a pověsti

Obecně prospěšná společnost ČÁP pro vás již 
podruhé pořádá letní příměstské tábory. Pro-
jekt je spolufinancován z Evropského sociálního 
fondu v rámci Operačního programu Zaměstna-
nost. Letos budeme objevovat místa opředená 
tajemstvím, hledat ukryté poklady, pátrat po 
stopách, které zavál čas… Připravili jsme pro 
vaše děti 5 týdenních turnusů (první začíná 
10. 7.), ve kterých na děti čekají výpravné expe-
dice do tajemných koutů naší minulosti, každý 
den hry a soutěže, koupání a vodní bitvy, výlety 
pěšky, vlakem i busem, výtvarné a rukodělné 
tvoření, každý týden animační program. Stejně 
jako loni bude vaše děti táborem provázet tým 
mladých aktivních vedoucích, kteří mají zkuše-
nosti s prací s dětmi. Tábor je určený pro všechny 
děti z 1. stupně ZŠ, včetně přípravných tříd (včet-
ně dětí se sociálním či zdravotním znevýhodně-
ním). Podrobnější informace naleznete na našich 
internetových stránkách www.dccap.cz.
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Muzeum Dobříš slavnostně zahájilo svou třetí 
sezónu
Ve čtvrtek 6. dubna pořádalo Muzeum Dobříš přátelské setkání partnerů, díky nimž se mohl tento 
výjimečný projekt před dvěma lety zrodit, a spolu s nimi slavnostně zahájilo již třetí sezónu. 
Čtvrtečním nevšedním dopolednem provázel Petr Větrovský, který se nebál přítomné hosty i tak 
trochu vyzpovídat.

Dobříš sobě
Vážení příznivci, podporovatelé a přátelé projektu obnovy varhan v kostele Nejsvětější Trojice 
v Dobříši, opět se můžeme zapojit do soutěže „MÁME VYBRÁNO“.  
Stačí kliknout, dát svůj hlas a nic to nestojí:
www.mamevybrano.cz – hlasování – vybrat památku 145 – Dobříš: Obnova varhan.
Do 21. května můžete hlasovat pro veřejné sbírky na obnovu památek v kategorii Cena veřejnosti 
v rámci soutěže MÁME VYBRÁNO. Již šestým rokem ji organizuje Institut pro památky a kulturu. 
Prvních 10 sbírek s nejvyšším počtem hlasů si rozdělí 100 tisíc korun.
První místo obdrží 30 tisíc korun, druhé 20 tisíc korun a třetí 15 tisíc korun. Dalších sedm sbírek v po-
řadí dostane příspěvek po 5 tisíci korunách. Výsledky budou vyhlášeny během slavnostního večera 
30. května 2017 v klášteře dominikánů v Praze po ukončení konference o fi nancování památek.
Projekt je pořádán ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem. 
Aktuální informace o konferenci i soutěži veřejných sbírek naleznete na stránkách MÁME VYBRÁNO. 
V loňském roce jsme se umístili na 4. místě a obdrželi částku ve výši 5 000 Kč. Stav na transparentním 
účtu pro obnovu varhan je ke dni uzávěrky Dobříšských listů 715 000 Kč.
Děkujeme za Váš hlas. Sdružení pro obnovu dobříšských varhan

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

V květnu zveme na dvě výstavy, které se bu-
dou konat v prostorách Pastoračního centra 
sv. Tomáše (ul. Na Nábřeží 1650):
Od 2. 5. bude přístupná dětská výtvarná výsta-
va CESTA KAMENE, kterou připravila výtvarná 
dílna pod vedením Zuzany Hutňanové. Slav-
nostní vernisáž výstavy proběhne až 9. 5. od 
16.30. Výstava potrvá do 25. května.
V neděli 28. 5. od 10.30 vás srdečně zveme na 
vernisáž výstavy s názvem VÝLETY. 
Přijďte se potěšit z výtvarných prací dětí z tvo-
řivého kroužku Barvička, který vede v pastorač-
ním centru Fanča Vandasová. Výstava bude ke 
zhlédnutí do 22. června. 
Tuto akci fi nančně podpořilo město Dobříš.

Podle slov radního města Dobříše Radka Vy-
styda, který je zároveň strůjcem původní my-
šlenky, se nápad na vytvoření rukavičkářského 
muzea zrodil již daleko dříve, ale teprve v roce 
2013 začal nabírat reálnější podobu. Že začát-
ky nebyly vůbec jednoduché, potvrdila i jeho 
manželka Marika Vystydová, která ačkoli si po-
steskla nad spoustou času stráveného kolem 
tvorby muzea namísto rodinných víkendů, byla 
a stále je jeho velkou oporou a v nápadu na 
vytvoření muzea svého muže od začátku pod-
porovala.
Že bez vůle, zarputilosti a podpory se zázraky 
nedějí, potvrdila slova Zdeňky Žádníkové, která 
je sama ženou velkých činů a dobrých skutků, 
a zdůraznila fakt, že jedině my, jakožto lidské 
bytosti, máme možnost dělat a tvořit něco 
krásného a mimořádného a poděkovala Radku 
Vystydovi a všem ostatním za tento počin.
Slovy chvály a obdivu nešetřili ani ostatní hos-
té a partneři muzea, mezi nimiž vyjádřila svůj 
vztah k Dobříši i náměstkyně ministra kultury 
JUDr. Kateřina Kalistová nebo poslankyně Mgr. 
Helena Langšádlová. Dámy se navíc zhostily 
důležité role, když byly požádány, aby pokřtily 
publikaci „Dobříš, město rukavic“, kterou v  le-
tošním roce vydal Muzejní spolek Dobříšska.
Přátelské setkání k příležitosti zahájení sezóny 
si stejně jako loni nenechal ujít ani bývalý hejt-
man Středočeského kraje, Ing. Miloš Petera, 
který měl vloni milou povinnost pokřtít unikát-
ní produkt Muzea Dobříš v podobně luxusního 
páru kožených rukavic jedinečného vzhledu, 
které Muzeum Dobříš mimo jiné nabízí jakožto 
připomínku jedinečné a nenapodobitelné prá-
ce rukavičkářů. 
V současné době se navíc muzejní spolek může 
pyšnit již dvěma vydanými publikacemi, které 
obohacují a doplňují stálou expozici rukavič-
kářství a židovství. Autorkou první z nich je 
Mgr. Jindřiška Rosenbaumová, která s Muzeem 

Dobříš úzce spolupracuje v rámci nejrůzněj-
ších workshopů na téma židovství. Jak sama 
říká, díky muzeu může pracovat v oboru, který 
studovala a který je pro ní srdeční záležitostí. 
Publikace „Židé v Dobříši“ vyšla již v loňském 
roce za významné podpory Nadačního fondu 
obětem holocaustu, který je od počátku vý-
znamným partnerem Muzea Dobříš. 
V pořadí druhá publikace vydaná Muzejním 
spolkem Dobříšska, jejímiž autory jsou čle-
nové muzejního spolku a významní dobříšští 
rukavičkáři, Ing. Josef Šefránek a Karel Bednář, 
nese název „Dobříš, město rukavic“, a jak název 
napovídá, popisuje Dobříš jako významné cen-
trum rukavičkářské výroby. Na tuto skutečnost 
jsou obyvatelé města právem hrdí, což vyjádřil 
starosta města Dobříše Mgr. Stanislav Vacek 
i  ostatní zástupci vedení města, kteří se čtvr-
tečního zahájení sezony zúčastnili.
Skutečnost, že se celý nápad na vytvoření Mu-
zea Dobříš podařilo dotáhnout do zdárného 
konce a že funguje již třetím rokem, je záslu-
hou řady nadšených lidí, kteří obětovali svůj 
čas i fi nanční prostředky. Zasloužili se tak o to, 
že téměř vymírající rukavičkářské řemeslo zů-
stane v Dobříši zachováno a že přízvisko „měs-
to rukavic“ Dobříši stoprocentně náleží a i díky 
Muzeu Dobříš minimálně snad po několik dal-
ších desetiletí náležet bude. Návštěva orientačních 

běžců ze švédské Tumby
Výprava orientačních běžců ze švédské Tumby, 
která přijala pozvání místního klubu OK Dobříš, 
strávila týden během velikonočních svátků na 
sportovním soustředění v naší republice. Tum-
ba se nachází asi 30 km jihozápadně od Stock-
holmu, tedy podobně jako je Dobříš vůči Praze. 
Součástí jejich pobytu byly především tréninky 
ve zdejších terénech, mj. i společně s dětmi z OK 
Dobříš, našel se ale i čas na krátkou prohlídku 
Dobříše a Mníšku pod Brdy a také navázání přá-
telství s českými orienťáky. Kamil Arnošt



12� DOBŘÍŠSKÉ�LISTY

KVĚTEN V DOBŘÍŠKU  
V období od 14. května do 18. června 
se připojíme ke kampani „Rodina 
v  centru pozornosti“ v rámci celo-

roční kampaně Sítě pro rodinu, z. s., „Rodina 
nemusí jít do prčic”. 
U příležitosti Dne rodin vyhlašujeme výtvarnou 
soutěž pro děti „Rodina za sto let“. Podmínky 
soutěže naleznete na našich webových strán-
kách. 
Také jsme se rozhodli zapojit do kampaně „Ro-
dina offline“, jejíž součástí je sběr starých mo-
bilních telefonů, které dále poputují do celostát-
ní sbírky ZOO Praha. Více se dozvíte na www.
dobrisek.cz. 
Potkat nás můžete také 20. května na Dobříš-
ských májových slavnostech při vystoupení Ta-
neční přípravky a odpoledne na hřišti u kina.
VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“ – vstup-
né 15 Kč člen / 30 Kč nečlen RC. Herničku pro ve-
řejnost 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.

TÝDNY V DUCHU 
PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ 2017
Ve všední dny od 8.00 do 16.00 hod. 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 Danielou 
Koubkovou a Václavem Koubkem;
31. 7. – 4. 8.   pro děti od 6 do 8 letse Stáňou 
Bedřichovou a Bárou Bedřichovou;
21. 8. – 25. 8. pro děti od 8 do 12 let s ak. malí-
řem Mirem Pogranem a Johanou 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 Alenou 
Krejčovou 
Děti si vyzkouší dramatizaci pohádky, výrobu kos-
týmů 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. Hravou 
formou si zopakují to, co přes prázdniny zapo-
mněly, a ještě se naučí něco nového.

Informace a přihlášky Kateřina Nekvapilová 
nebo na www.dobrisek.cz, tel.: 608 906 559.

MIMOŘÁDNÉ AKCE:
Čtvrtek 4. května od 17.00 do 18.30 hod. – 
ŠPERKOVÁNÍ – s Alenou Marešovou si vyrobí-
me krásný náhrdelník nebo náušnice, kterými 
můžete obdarovat svoji maminku, které bu-
dou slavit na celém světě svůj svátek v neděli 
14.  května. RC Dobříšek. Informace Katka Ne-
kvapilová (608 906 559) Rezervace nutná.
Úterý 9. května od 16.00 hod. – CESTA KAME-
NE – vernisáž výstavy dětí z výtvarného krouž-
ku Výtvarka se Zuzkou lektorky Mgr. Zuzany 
Hutňanové. Vestibul Pastoračního centra sv. 
Tomáše.
Čtvrtek 11. května od 9.00 do 11.00 hod. – 
ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI – se záchranářem 
Robertem Svobodou s praktickým nácvikem 
a  ukázkami s možností krátkodobého hlídání 
dětí. Vstupné 200 Kč, 50 Kč / dítě. RC Dobříšek. 
Informace Petra Štochlová (603 199 265). Rezer-
vace nutná. 
Pondělí 15. května od 8.00 hod. – příjem vý-
tvarných děl na téma „Rodina za sto let“ dle 
jednotlivých kategorií. Svá dílka mohou děti no-
sit do středy 31. května do 17.00 hod.
Pondělí 15. května od 14.30 do 18.00 hod. – 
DEN RODIN oslavíme na hřišti RC. Těšit se mů-
žete na skákací hrad, hry a výtvarnou dílničku. 
V případě nepříznivého počasí se akce ruší. 
Čtvrtek 18. května od 19.00 do 21.00 hod. – 
OBDOBÍ VZDORU – osmnáct měsíců a z malého 
andílka se rázem stane čertík k pohledání. „NE, 
NE a NE“ je na denním pořádku. Odložte příruč-
ky a pojďte si o výchově povídat s Mgr. Kateři-
nou Neubauerovou, DiS. Batole zůstane stejné, 
ale vy změníte své vnímání a postoj k  chování 
dítěte. Vstupné 100 Kč, 50 Kč / dítě. RC Dobří-
šek. Informace Petra Štochlová (603 199 265).  
Rezervace nutná.
Čtvrtek 1. června od 14.30 do 18.00 hod. – 
oslavte s námi DEN DĚTÍ na hřišti RC. Těšit se 
můžete na různé hry a soutěže a drobné občer-
stvení. V případě nepříznivého počasí se akce 
ruší.

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. 

Rodinné centrum Dobříšek, z. s. • Na Nábřeží 1650, 263 01 Dobříš
IČO 26542820 • č.ú. 107-7733010267/0100 • www.dobrisek.cz • https://www.facebook.com/dobrisek

Rodinné centrum Dobříšek 
a Pastorační centrum 
sv. Tomáše 
vás srdečně zvou 
na výstavu

CESTA KAMENE
Na všechny se těší
Výtvarka se Zuzkou

Výstava bude přístupná ve vestibulu
Pastoračního centra sv. Tomáše 
od 2. května 2017, slavnostní zahájení bude
v úterý 9. května v 16.30 hodin.

Zámek dětem je jen 
v Dobříši a už se blíží

Srdečně zveme všechny děti, rodiče i prarodiče 
na akci ZÁMEK DĚTEM, na které čeká návštěvní-
ky bohatý hudební a zábavný program na zám-
ku Dobříš. 
V sobotu 17. června 2017 od 10 do 17 hod. se 
přijďte odreagovat od starostí všedních dní 
a  zažít nezapomenutelný den se svou rodi-
nou. 

Bavit vás bude oblíbený šašek Vašek, skvělé 
hudební duo Vanda a Standa, vtipnou pohád-
ku „O perníkové chaloupce“ zahraje Klaunské 
divadlo Jeníčka a Mařenky, těšit se můžete na 
interaktivní kouzelnické vystoupení, chybět 
nebude ani návštěva královské rodiny a jako 
hlavní host se na zámek letos chystá ikona sou-
časné dětské hudební scény Míša Růžičková. 
Jako každý rok jsou pro všechny návštěvníky 
i letos připraveny soutěže o krásné a hodnot-
né ceny, pohádková stanoviště ve francouz-
ském parku s nejrůznějšími úkoly, zpřístupněny 
budou také zámecké komnaty, připravena jsou 
i nejrůznější vystoupení a samozřejmě stánky 
s občerstvením i suvenýry. I pro letošní rok sa-
mozřejmě máme připravený „skákací hrad“ 
pro děti ZDARMA.
Více informací o cenách vstupného a dalších 
benefitech budeme postupně zveřejňovat na: 
www.zamekdetem.cz a na našem facebooku: 
www.facebook.com/ZamekDetem.

Uzávěrka příspěvků  
do červnového vydání Dobříšských listů  

bude 18. května 2017.  
www.listy.dobris.net 

 
Redakce DL: p. Nikol Sevaldová 

Mírové náměstí 103 – Infocentrum, 
tel.: 318 523 422, 778 417 631, 
dobrisskelisty@mestodobris.cz

Město Dobříš 
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš,  

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

www.mestodobris.cz
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Kulturní program
6. května – Rybí festival 
– Sádky Colloredo-Mannsfeld Dobříš
9. května – Koncert 
– Hudební festival Antonína Dvořáka
18. května – Absolventský koncert ZUŠ 
Dobříš

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

Orientační běh je zábavný a pestrý sport v pří-
rodě pro celou rodinu. Sport, kde nerozhoduje 
jenom fyzická kondice, ale i to, jak umíte pře-
mýšlet. Sport, který je takovou malou bojov-
kou a  nabízí dobrodružství v krásném lesním 
prostředí. Zkuste si orienťák, bude vás bavit. 
Orientační běh patří mezi moderní sporty v pří-
rodě a jeho popularita každým rokem roste. Pře-
svědčit se o tom můžeme i při závodě, který se 
uskuteční koncem května u nás na Brdech a kde 
budou kromě tratí pro registrované závodní-
ky připraveny i jednoduché trasy pro příchozí 
a rodiče s dětmi. Mapu a další specifi cké vyba-

vení zajišťují pořadatelé, takže to jediné, co pro 
účast na akci potřebujete, je sportovní oblečení 

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …

V sobotu 6. května pro vás chystají naši ko-
legové rybáři Rybí festival. Již třetí ročník 
Rybího festivalu se uskuteční na sádkách 
Colloredo-Mannsfeld v Dobříši – ulice Party-
zána Svobody 17, od 10.00 do 17.00 hodin. 
Čeká vás zábava pro celou rodinu, pro děti jsou 
připravené atrakce a hry, po celý den hudební 
doprovod v podání kapely Starlings, ale hlavně 
ochutnávky rybích specialit, kuchařská show, 
vaření přímo na podiu a soutěž regionálních 
restaurací. Přijďte v tento den ochutnat báječ-
né rybí pochoutky. Více informací naleznete na 
www.rybifestival.cz.

Týmy z Aerobik studia Orel Dobříš zazářily 
na prvních závodech v sezóně

Prvním jarním víkendem jsme v Aerobik studiu Orel Dobříš zahájili dlouho očekávanou závodní 
sezónu. Na premiérovém závodě v Liberci náš nejzkušenější tým vybojoval rovnou zlatou medaili. 
Tímto začala doslova medailová smršť. Během následujícího víkendu zabojovaly týmy o další skvělá 
umístění. Domů jsme tak z Kladna a Nymburku přivezli stříbrné i bronzové medaile. Na pražském 
závodu „Žij pohybem“ pak naše svěřenkyně ze stepových kategorií vybojovaly úžasná dvě první 
místa, děti ze show „Bleskovky“ třetí místo a Zumba tým druhé místo. Z plzeňského závodu jsme 
pak přivezli zlaté i bronzové medaile. Doposud jsme tak procestovali téměř půl republiky a získali 
celkem 9 cenných kovů. Ovšem sezona se ještě nepřehoupla ani do své druhé poloviny, a tak pevně 
doufáme, že počet těchto krásných umístění ještě vzroste. Pokud byste rádi naše závodní týmy vi-
děli v jejich plné síle, máte možnost v sobotu 20. května na Dobříšských májových slavnostech, kde 
se představí nejen naše závodní týmy, ale také všechny děti navštěvující dětské kurzy. Společně tak 
budeme moci na dobříšském náměstí vytvořit nezapomenutelnou atmosféru! 

V prvním květnovém týdnu, v úterý 9. květ-
na, se můžete těšit na další koncert v podání 
Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. 
Koncert začíná v Zrcadlovém sále v 19.00 hodin 
a vystoupí PhilHarmonia Octet Prague. Součás-
tí koncertu bude slavnostní křest CD Music for 
Wind Instruments. Koncert probíhá za podpory 
města Dobříše a vstupenky si můžete zakoupit 
prostřednictvím webových stránek festivalu 
a portálu Ticketportal.cz.
Další koncert pro vás připravuje ZUŠ Dobříš. 
Ve čtvrtek 18. května pro vás připravují žáci, 
absolventi a učitelé ZUŠ Dobříš absolventský 
koncert v Zrcadlovém sále zámku Dobříš, který 
se bude konat od 18.00 hodin. 
V druhé polovině května bude z důvodu na-
táčení uzavřen francouzský park a anglický 
park, více informací a konkrétní datum uzavře-
ní bude na našich webových stránkách www.
zamekdobris.cz. Děkujeme za pochopení.

Poděkování

Děkuji všem přátelům a známým, kteří se v tak 
velkém počtu zúčastnili pohřbu mé manželky 
Marie Kloudové dne 7. 4. 2017 v kostele Nejsvě-
tější trojice v Dobříši, i těm, kteří zaslali písem-
nou kondolenci.

Karel Klouda

Touto cestou chceme poděkovat pohřební služ-
bě Jiří Kotrch za vypravení pohřbů našich dra-
hých zesnulých, paní Marie Kloudové a pana 
Evžena Koupého. Děkujeme za vstřícný a empa-
tický přístup k pozůstalým a především za dů-
stojně zorganizované smuteční obřady.

Rodina Kloudova, Koupá a Jílkova

Vzpomínky
10. 5. 2017 to bude 10 let, 
co nás navždy opustil pan 
Jiří Mašek, muzikant z Dob-
říše. Děkujeme Ti, tatínku, za 
cestu, kterou jsi s námi šel. 
Za ruce, které nám tolik po-
máhaly. Děkujeme za to, že 
jsi byl. Za každý den, který 
jsi s námi žil. Nikdy nezapo-
meneme.

Za celou velkou rodinu dcera Věra a syn Jiří 

Dne 30. 5. to bude již 5 let, 
co nás navždy opustila naše 
milovaná manželka, mamin-
ka, babička a prababička 
paní Zdenka Kubátová, roz. 
Chvátalová.

S láskou stále vzpomíná 
manžel Václav, syn Vašek 
a dcera Irena s rodinami.

Orientační běžci zvou na Kazatelnu
a nadšení pro pohyb v přírodě a dobrodružství. 
Dobříšský závod se uskuteční v sobotu 27. květ-
na v  okolí vrcholu Kazatelna. Centrum závodu 
bude ve sportovním areálu Vlaška. Registrace 
do nesoutěžních kategorií je možná i  v  den 
závodu, a to přímo na Vlašce v době 9–10 hod. 
Podrobnější informace závodu budou před 
akcí k  dispozici na webových stránkách www.
okdobris.cz. Pořadatelé děkují majiteli lesa, spo-
lečnosti Colloredo-Mannsfeld, s.r.o., za možnost 
uskutečnit závod v krásném prostoru okolí Ka-
zatelny a také městu Dobříš za dlouhodobou 
podporu klubu. Lesu a sportu zdar!

OK Dobříš – oddíl sportů v přírodě
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Gymnastika Dobříš
Velká sportovní výprava 18 závodnic a závod-
níků, trenérů, rozhodčích a rodičů se zúčastni-
la krajského přeboru ve sportovní gymnastice 
v  sobotu 18. 4. v Týnci nad Sázavou. Závod byl 
zároveň nominací na republikové fi nále v Dou-
bí u Třeboně 16.–17. 5. 2017. A jak se naše děti 
umístily? V kategorii mladších žákyň I., r. nar. 
2006 a mladší, zvítězila Natálie Jagerová a stala 
se krajskou přebornicí a s dalšími dvěma závod-
nicemi z Bělé a Říčan bude reprezentovat Středo-
český kraj ve fi nále v Doubí. Další pořadí: Daniela 
Knejzlíková 9., Anna Kučerová 12., Anežka Liško-

vá 26., Nikola Matějů 27. V kategorii mladší žákyně II. těsně pod postupovým místem skončila jako 7. 
Nikola Dlouhá, 8. Ema Kukolová, 20. Michaela Matějů, 21. Eliška Skálová. Starší žákyně IV. – 6. Aneta 
Marečková, 8. Julie Sládečková. Dorostenky – 1. Markéta Marečková, 2. Jana Picková, 3. Natálie Po-
lívková – všechny postupují do republikového fi nále za Středočeský kraj. Děvčata jsou studentkami 
dobříšského gymnázia a i při náročnosti studia poctivě dochází na tréninky a soustředění, což se jim 
vyplatilo. Gymnastice se věnují u nás v oddíle i chlapci. V kategorii mladších žáků I. obsadil 4. místo 
Marek Kuncl, 5. Tobias Kvasnička, 6. Vojtěch Tkáč, 7. Ondřej Hošek. Všem závodnicím a závodníkům 
děkujeme za vzornou reprezentaci Gymnastiky Dobříš a města Dobříše. Přejeme nominovaným zá-
vodnicím 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 Pilousová, 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 sportování a zdravému životnímu stylu. Závěrem si dovoluji pozvat širokou veřejnost na naše 
chystané akce – vystoupení na Dobříšských májových slavnostech, 19. 6. Sportovní akademii s hosty 
v dobříšské sportovní hale od 17.00, a den poté 20. 6. na 1. ročník pohárového závodu v novém 
sportu TeamGym (trampolína, akrobacie, skupinová sestava). V každém družstvu cvičí 12 dětí najed-
nou. Tento sport je velmi populární v severských zemích a u nás v republice se postupně rozšiřuje. 
Uvidíte všechny věkové kategorie od r. nar. 2009 a starší. 

Jitka Holcová, předsedkyně Gymnastiky Dobříš, o.s.

Celkem vybráno za pokuty: 79 100 Kč
Celkem přestupků: 170

Vybírám z oznámení:
1. 3. ve 13 hod. Volné pobíhání psa na Větr-
níku. Napadení psa psem se odehrálo v mís-
tech, kde je volný pohyb psů zakázán. Stíž-
nost byla podána strážníkům bezprostředně 
po napadení na služebně MP. Ke zranění psů 
však nedošlo. Majitelka neuvázaného psa byla 
upozorněna na místa v Dobříši, kde se smí 
a kde se naopak nesmí pohybovat pes s a bez 
vodítka.
18. 3. 13.30 hod. Pes bez pána. Volně se 
pohyboval u hřbitova. Jednalo o křížence 
Labradora. Majiteli psa byla uložena bloková 
pokuta. 
1. 3. v 18.30 hod. Opilec na silnici u rybní-
ka Papež. Opilec byl namol opilý. Muž ležel 
na zemi a stěžoval si na silnou bolest nohou. 
Strážníci přivolali rychlou záchrannou službu. 
Muž jevil známky silné podnapilosti. Byla pro-
vedena dechová zkouška. Výsledek: 3,22 pro-
mile! Jednalo se o muže z ubytovny Sluníčko. 
Věc si převzala Policie ČR. 
2. 3. v 18 hod. Strážníci asistovali hasičům. 
Vlivem silného větru se uvolnily plechy na 
střeše v ulici Rosovické. Zásah hasičů byl 
nutný. 
15. 3. Strážníci pomáhali. Na parkovišti Pe-
nny Marketu na Mírovém náměstí uzavřel tla-
pou vozidlo pes. Uvnitř vozu „lítal“ sem a tam, 
až se mu podařilo vozidlo zevnitř uzamknout. 
Nešťastný řidič požádal strážníky o pomoc. 
Strážníci muži pomohli.
17. 3. Nenašel někdo červenorůžové dioptric-
ké brýle? Kontaktujte prosím strážníky na tel. 

602 370 677. A naopak. Postrádá někdo klíče 
od vozidla Škoda? Byly nalezeny v ulici Bo-
ženy Němcové. Postrádá někdo dále klíče na 
červené šňůrce, které byly nalezeny u Kolo-
centra? Přijďte na služebnu MP.   
17. 3. v 19 hod. Agresivní kocour. Kocour se 
pohyboval v ulici Na Ligruse. Jedná se o „stra-
káče“. Kocour údajně napadá lidi i kočky. Bo-
hužel nebyl hlídkou nalezen. 
Z 18. 3. na 19. 3. Vandal opět „zaúřadoval“. 
Stalo se v noci. Poničené dopravní značky, la-
vičky, stojany na prádlo, to vše většinou v sa-
motném středu města. Takové chování se ne-
bude tolerovat. Strážníci zkoumají kamerový 
záznam.
24. 3. v 5.15 hod. Ubytovna Sluníčko. Muž 
byl uzavřen na WC. Údajně se mu udělalo ne-
volno. Později zjištěno, že pán měl silné bolesti 
břicha. Byla přivolána rychlá záchranná služ-
ba. Zdravotníci muže převezli do příbramské 
nemocnice. 
28. 3. ve 23.30 hod. Ležící muž na silnici. Opět 
alkohol, kdy muži bylo naměřeno 3,58 promi-
le. Jednalo se o muže, r. nar. 1972. Byl odvezen 
na ubytovnu, kde se ho ujali příbuzní. 

V současné době strážníci řeší celkem 3 vra-
ky vozidel. Celkem od začátku roku 2017 je 
jich již 5. Vozidla odstavená bez TK, emisí, po-
vinného ručení. Majitelé byli upozorněni vý-
zvami. Je nutno zmínit, že vozidla bez RZ, bez 
TK a povinného ručení nelze odstavovat, ale 
ani provozovat na pozemní komunikaci, ale 
ani na jejich součástech, tj. např. na parkovi-
štích. Povinnost pojištění odpovědnosti musí 
být splněna právě i v případě ponechání vo-
zidla na pozemní komunikaci. 

PROGRAM ZÁPASŮ 
MFK DOBŘÍŠ – KVĚTEN

Muži A
  6. 5. sobota 17.00 MFK Dobříš – Jankov
13. 5. sobota 17.00 Doubravka – MFK Dobříš 
20. 5. sobota 17.00 MFK Dobříš – Čížová
27. 5. sobota 17.00 MFK Dobříš – Sedlčany
Muži B
  7. 5. neděle 17.00 MFK Dobříš – Borotice
14. 5. neděle 17.00 Sp.Příbram B – MFK Dobříš 
21. 5. neděle 17.00 MFK Dobříš – Nečín
Dorost starší (mladší)
14. 5. neděle 10.15 (12.30) MFK Dobříš – Beroun
Žáci starší 
13. 5. sobota 10.00 MFK Dobříš – Pavlíkov
Žáci mladší 
14. 5. neděle 15.00 MFK Dobříš – Obecnice
17. 5. středa 17.00 MFK Dobříš – Nový Knín
28. 5. neděle 14.45 MFK Dobříš – 1. FK Příbram

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

Areál MFK – V Lipkách 1021. Kontaktovat nás 
můžete na tel. č. 724 077 264. 

K adopci – Daisy – 7 let, 32 kg 
Kříženka německého ovčáka, 
do útulku ji odložila majitelka, 
která si ji již nemohla nechat. 
Daisy je po seznámení velmi 
přátelská, výborně hlídá, milu-
je míčky. Je extrémně čistotná 
a v kotci nic neničí, vhodná 
i do bytu.
K adopci – Sofi e – cca 10 let, 
7 kg 
Kříženka nejspíše krysaříka, 
odchycena na Dobříši za so-
kolovnou. Byla extrémně za-
blešená a celkově zanedbaná. 
Nyní je již naprosto v pořádku 
a čeká na svého nového maji-

tele. Vhodná spíše ke starším lidem, se kterými 
bude moci být neustále v kontaktu. Pouze do 
bytu. 

K adopci – Lassie 
(světlá) a Andulka 
(černá) – 1,5 roku, 
18 kg
Kříženky, odloženy 
do útulku původní 
majitelkou, která 
se vydávala za ná-

lezkyni. Holky byly naprosto nesocializované 
a  nezvyklé na vodítko, což už se podařilo od-
bourat. Milují děti, nemají problém s ostatními 
psy. Vhodné spíše k mladší a aktivní rodině, je 
možné adoptovat je odděleně. 

Tito a další naši pejsci se na vás budou těšit 
na májových slavnostech u stánku Pesoklu-
bu! 

Činnost Městské policie Dobříš za měsíc březen 2017
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Městská policie v poslední 
době zaznamenala stále častější 
dotazy na problém domácího 
násilí
Nejčastější dotazy občanů. Stručně. 
Uvedu nejdůležitější oprávnění policisty, ne 
strážníka, rozhodnout o možnosti vykázání 
ze společného obydlí a zákazu vstupu do něj. 
Podle zákona o Policii ČR v případě, lze-li na 
základě zjištěných skutečností s ohledem na 
předcházející útoky důvodně předpokládat, že 
se osoba dopustí nebezpečného útoku proti 
životu, zdraví, nebo svobodě, nebo zvlášť 
závažného útoku proti lidské důstojnosti, je 
policista oprávněn vykázat tuto osobu z bytu 
nebo domu společně obývaného s útokem 
ohroženou osobou, jakož i z bezprostředního 
okolí společného obydlí. Policista je opráv-
něn tuto osobu vykázat i v její nepřítomnos-
ti. Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne 
jeho provedení. Tuto dobu nelze zkrátit ani 
se souhlasem ohrožené osoby. Součástí toho-
to vykázání je vymezení prostoru, na který 
se vykázání vztahuje. Není-li vykázaná osoba 
vykázání přítomna, poučení o jejích právech 
a povinnostech v souvislosti s vykázáním jí 
policista poskytne při prvním kontaktu. Ne-
souhlasí-li vykázaná osoba s vykázáním, může 
proti němu na místě podat námitky. Vykáza-
ná osoba je povinna: opustit neprodleně 
prostor vymezený policistou, zdržet se vstupu 
do prostoru, zdržet se styku nebo navazování 
kontaktu s ohroženou osobou, vydat policisto-
vi na jeho výzvu všechny klíče od společného 
obydlí, které drží.
Policista dále vykázanou osobu poučí o ná-
sledcích neuposlechnutí výzvy. 
Vykázaná osoba má právo: vzít si ze spo-
lečného obydlí věci sloužící její osobní potře-
bě, osobní cennosti a osobní doklady, vzít si 
v průběhu vykázání ze společného obydlí věci 
nezbytné pro její podnikání nebo pro výkon 
povolání; právo lze uplatnit jedenkrát a pouze 
v přítomnosti policisty. 
Policista poučí ohroženou osobu o možnosti 
podání návrhu na vydání předběžného opat-
ření, možnosti využití psychologických, sociál-
ních nebo jiných služeb v oblasti pomoci obě-
tem násilí. Územní rozsah prostoru, na který se 
vykázání vztahuje, určí policista podle míry 
požadavku účinné preventivní ochrany osoby 
ohrožené útokem. Do 24 hodin od vstupu poli-
cisty do společného obydlí zašle policista kopii 
úředního záznamu o vykázání příslušnému in-
tervenčnímu centru a soudu, který je příslušný 
k rozhodnutí o návrhu na vydání předběžné-
ho opatření. Pokud ve společném obydlí žije 
nezletilá osoba, zašle kopii o vykázání v této 
lhůtě i příslušnému orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí. Policista ve lhůtě 3 dnů od vy-
kázání provede kontrolu, zda vykázaná osoba 
dodržuje povinnosti vyplývající z vykázání. 
Strážník má oprávnění k tomuto vykázání pou-
ze jako nezúčastněná osoba a dále poskytu-
je součinnost a asistenci Policii ČR. Městská 
policie nedisponuje zákonným právem vyká-
záním osoby z bytu, ale poskytuje preventivní 
pomoc, tj. osobní konzultace a poradenství. 

Zpracovala strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš

I cyklista je v silničním provozu řidičem…
Jízdní kolo není jen dopravním prostředkem, ale čím dál oblíbenějším sportovním náčiním pro 
využití volného času. Ročně se u nás prodá mnoho jízdních kol, což představuje obrovskou masu 
cyklistů. Cyklisté patří obecně k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. Mohou však také 
zranění ostatním účastníkům způsobit. Protože v silničním provozu dochází k celé řadě kolizních 
situací, je na místě připomenout i cyklistům jejich povinnosti. Kdo je cyklista a jaké jsou jeho po-
vinnosti? Cyklista je zákonem o silničním provozu definován jako řidič nemotorového vozidla. Jeho 
základní povinností je proto chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval 
život, zdraví, nebo majetek jiných osob, ani své vlastní, nepoškozoval životní prostředí ani neohro-
žoval život zvířat.

Dále musí zejména:
 Plně se věnovat řízení jízdního kola, sle-
dovat situaci v silničním provozu, dodržovat 
pravidla provozu na pozemních komunikacích 
a řídit se světelnými, případně doprovodnými 
akustickými signály, dopravními značkami, 
dopravními zařízeními a pokyny osob opráv-
něných k řízení provozu na pozemních komu-
nikacích a k zastavování vozidel a plnit další 
povinnosti řidiče. Na pozemní komunikaci se 
na jízdním kole jezdí: při pravém okraji vozov-
ky, cyklista smí jet i po pravé krajnici, ale nesmí 
ohrozit nebo omezit chodce. Cyklisté smějí jet 
jen jednotlivě za sebou. Dítě mladší 10 let smí 
na silnici, místní komunikaci, jet na jízdním 
kole, ale jen pod dohledem osoby starší 15 let, 
to však neplatí pro jízdu na chodníku… tzn., že 
dítě do 10 let může chodníku na kole užít, ale 
nesmí ohrozit chodce.
 Mít vždy jízdní kolo vybavené dle platných 
předpisů. Měl by být řádně oblečen tak, aby 
byl dostatečně viditelný, a měl by být vybaven 
bezpečnostními prvky, které jej ochrání, pří-
padně mohou zmírnit následky nepředvídatel-
ných událostí. Cyklista mladší 18 let je povinen 
za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného 
typu a  mít ji nasazenou a řádně připevněnou 
na hlavě. Za snížené viditelnosti musí mít cykli-
sta za jízdy rozsvícena světla, vepředu i vzadu, 
což je stanoveno podle zákona.
 Dbát zvýšené opatrnosti: zejména k dětem, 
osobám s omezenou schopností pohybu a orien-
tace, invalidním občanům. Zde bych také v této 
souvislosti chtěla promluvit k maminkám, které 
na chodníku nedostatečně hlídají své malé děti, 
a stávají se situace, kdy děti narazí kolem do no-
hou procházejících lidí nebo naopak jsou chodci 
poraženy. Připomínám, že za dítě vždy zodpo-
vídá rodič a musí mít své dítě pod dohledem. 

 Vyvarovat se alkoholických nápojů nebo 
jiných návykových látek, a to během jízdy, ale 
i před jízdou. Cyklista pod vlivem alkoholu jed-
noznačně vykonává činnost, při níž by mohl 
ohrozit život či zdraví lidí nebo poškodit ma-
jetek, čímž se dopouští buď přestupku, nebo 
trestného činu. Za přestupek mu může být ulo-
žena pokuta až do výše 50 000 korun.
 Vyvarovat se jízdy bez držení řídítek, nesmí 
se držet jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízd-
ní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a nesmí 
vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení 
kola, při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapa-
dlech.
 Vyvarovat se na kole přejezdu přes přechod 
pro chodce. Pokud jedete na kole a chcete vy-
užít přechodu pro chodce, abyste se dostali 
na protější stranu ulice, pak po přechodu pro 
chodce musíte vždy jízdní kolo vést vedle sebe 
– pokud možno po své pravé straně blíž k okra-
ji přechodu, abyste neohrozili ostatní chodce.
Městská policie Dobříš obdržela podněty od 
občanů Dobříše na neukázněné cyklisty, ze-
jména v ulicích Boženy Němcové, Čs. armády, 
ale i v  jiných částech města, kde poukazují 
zejména na jízdu po chodnících, kdy ohrožu-
jí procházející chodce. Tyto přestupky budou 
řešeny a postihovány v souladu s platnou le-
gislativou. Závěrem – není možné uvést po-
drobně všechny informace týkající se cyklistů. 
Tato problematika však bude náplní přednášek 
strážníka-preventisty, Bc. Václava Svobody, na 
základních školách, tedy pro nejohroženěj-
ší skupinu cyklistů. Dále plánujeme na téma 
bezpečnosti a prevence kriminality přednášky 
i pro dobříšskou veřejnost. Podrobnější infor-
mace k problematice naleznete na stránkách 
města www.mestodobris.cz.

strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš 

Foto: Dopravní hřiště na zimním stadionu – strážník městské policie Bc. Václav Svoboda seznamuje žáky 
s pravidly silničního provozu, s povinnou výbavou kol a koloběžek na pozemních komunikacích.
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Zastupitelstvo obce schválilo:
�	rozpočtovou změnu č. 3/2017
�	Kupní smlouvu mezi Obcí Stará Huť, panem 
Zdeňkem Spáčilem a paní Ing. Šárkou Spáčilo-
vou na nákup pozemku parc. č. 335/36 o výmě-
ře 1 m2 v k.ú. Stará Huť
�	Kupní smlouvu mezi Obcí Stará Huť a pa-
nem MUDr. Petrem Jedličkou na nákup pozem-
ku parc. č. 328/161 o výměře 618 m2 v k.ú. Stará 
Huť; pozemek rozšíří areál mateřské školy
�	záměr prodeje části pozemku parc. č. /835/1 
v k.ú. Stará Huť o výměře 91 m2. Jedná se o na-
rovnání majetkového vztahu
�	Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Huť 
a  Ing.  Arch. Petrem Kouřimským na projekto-
vou dokumentaci k nové stavbě budovy MŠ 
v obci Stará Huť pro stavební povolení
�	Obecně závaznou vyhlášku obce Stará Huť 
č. 1/2017 o regulaci provozování některých ha-
zardních her na území obce. Od 1. 1. 2018 by 
tedy neměla být provozována na katastrálním 
území obce Stará Huť žádná hazardní hra dle 
výše uvedené vyhlášky.
�	Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene – služebnosti a smlou-
vu o právu provést stavbu Stará Huť, č. IV-12-
6020653/VB/01 (8126) mezi Obcí Stará Huť 
a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035
�	Smlouvu o zřízení věcného břemene č. stav-
by IP-12-6009350/1 mezi Obcí Stará Huť a spo-
lečností ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035
�	Smlouvu o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti EP-12-6003030/1 mezi Obcí Stará Huť 
a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035
�	Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Huť 
a  společností Elektromontáže P.S.D., s.r.o., IČ: 
25126768, na dodávku a montáž výměny 75 ks 
svítidel veřejného osvětlení za nová svítidla 
s LED zdrojem s kompletní instalací
�	Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě v systému 
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 

2019 uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., 
o  silniční dopravě, ve znění pozdějších před-
pisů, (linka č. 338, 361, 437), kdy se Obec Stará 
Huť stává účastníkem této smlouvy
�	uzavření Smlouvy o úvěru na případné fi -
nancování koupě kulturního domu ve Staré 
Huti, č.p. 79, pozemek  parc. č. st. 412 v k.ú. 
Stará Huť, s Českou spořitelnou, a.s. a zajištění 
úvěru budoucími rozpočtovými příjmy obce
�	zpracování aktualizace záměru skupinové-
ho vodovodu Dobříšsko-Novoknínsko formou 
studie.

Zastupitelstvo obce Stará Huť bere na vědo-
mí úpravy rozpočtu obce na rok 2017 vyplýva-
jící ze zpráv č. 1–3 Ministerstva fi nancí ČR.

V diskusi starosta informoval o nabídce na 
vypracování Strategického rozvojového plánu 
Obce Stará Huť. Nejprve bude oslovena MAS 
Brdy-Vltava s možností realizace tohoto plánu. 
Paní Buňátová z č.p. 313 žádá o vybudování 
přípojky vodovodu a kanalizace k jejímu po-
zemku. 
Pan Klika se dotázal, zda jsou nové skutečnost 
v jednání ohledně bývalé skládky Dobříš. Sta-
rosta odpověděl, že zatím ne. Dále se pan Klika 
dotazoval, zda se jedná o vybudování zabezpe-
čení železničního přejezdu v ulici Ke Hřišti. Sta-
rosta odpověděl, že v této věci Obec již kontak-
tovala fi rmu SŽDC, která se zatím nevyjádřila.
Dále pan Klika znovu připomenul výročí 120 let 
od založení základní školy, vysvěcení kapličky 
a vyjetí prvního vlaku na trase Praha Dobříš 
a dotazoval se, zda obec počítá s vydáním pu-
blikace k těmto výročím. Paní Váňová odpově-
děla, že Památník Karla Čapka vydal nedávno 
informační brožuru k naučné stezce, kde jsou 
všechny informace k historii obce. Následně 
byla navržena pracovní skupina ve složení pan 
Klika, paní Váňová a pan Hanus pro přípravu 
projektu připomenutí výše uvedených výročí.

Pozvánka

Dne 7. 5. 2017 proběhne od 18.00 hod u pří-
ležitosti oslav Dne vítězství položení věnců 
k památníku u vstupu do obce a poté k pa-
mátníku padlým u kulturního domu.

Úklid obce

V sobotu dne 8. 4. 2017 proběhl úklid obce. 
Celkem se zúčastnilo na 80 občanů. Moc nás 
těší, že se zapojilo hodně dětí včetně dívčího 
házenkářského oddílu. Celkem se odvezlo 
1,2 tuny odpadu. Děkujeme všem, kdo se za-
pojili do této akce. Ať už organizovaně v sobo-
tu, nebo kdykoli během týdne. Děkujeme také 
všem dětem i dospělým ze základní školy, kteří 
se postarali o úklid hřiště před školou a pro-
stranství kolem školy.

Zprávy z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce, 
konaného dne 10. 4. 2017:

Zprávičky z mateřské školičky

Milí čtenáři,
s dubnem přišlo jaro i k nám do školky. Se 
zimou jsme se rozloučili v Příbrami na lední 
revue, vyměnili výzdobu oken a  pustili se do 
vítání jara velikonočním jarmarkem i s krátkým 
zahradním vystoupením. Studené počasí nás 
v jarních hrátkách nezastavilo, ba naopak! Slu-
níčku držíme palce a náležitě jsme mu to dali 
najevo při příležitosti oslav Dne Země. Písnič-
ky, básničky, hry, vyprávění, tvoření i úklid za-
hrady doprovázely tento den. V dubnu k nám 
přijelo divadélko s představením „S písničkou nejen o dopravě” a také jsme zahájili dětmi dlouho 
očekávaný plavecký výcvik v Příbrami, hurá! Měsíc jsme zakončili opět vesele – uspořádali jsme 
s dětmi rej čarodějů a čarodějnic, to vám byla nádhera!
Teď už se těšíme na zážitky a dobrodružství, které nám přinese další měsíc. To nejdůležitější, co nás 
čeká, je zápis do naší školičky a den otevřených dveří. Tímto vás srdečně zveme a těšíme se na vás! 
Sluníčko a veselou náladu do celého jara přeje MŠ Stará Huť.

Kristýna Kadlecová

My se školy nebojíme 
– program pro 
budoucí prvňáčky

Pět setkání se uskuteční každou středu od 
13.30 do 14.15 hod.
  3. 5. 2017 s paní učitelkou Pileckou
10. 5. 2017 s paní učitelkou Chroumalovou   
17. 5. 2017 s paní učitelkou Ošťádalovou    
24. 5. 2017 s paní učitelkou Halenkovskou
31. 5. 2017 s paní učitelkou Kuchynkovou
Informační schůzka pro rodiče prvňáčků ke 
školnímu roku 2017/2018 se uskuteční v úterý 
6. 6. 2017 od 15.30 hod. v ZŠ Stará Huť. 

A máme tu máj, květen – nejkrásnější měsíc 
v roce 
10. května 2017 se opět naše škola zapojí do 
celonárodní veřejné sbírky Český den proti 
rakovině a budeme prodávat symbol tohoto 
dne žluté kopretiny za minimální cenu 20 Kč. 
Koncem měsíce uspořádáme školní kolo v re-
citaci a zúčastní se všichni žáci naší školy. Tři 
nejlepší postoupí do oblastního kola, které 
se uskuteční začátkem června v Památníku 
K. Čapka ve Strži.
25. května. 2017 se žáci druhé třídy seznámí 
s muzikoterapií a pohovoří s dětskou lékařkou 
o důležitosti zdravé výživy.
1. června 2017 oslavíme mezinárodní den 
dětí a navštívíme „Skřítkov”.

Dana Kunrtová
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Děti ze Základní školy ve Staré Huti si při  
plnění dalšího úkoly z projektu Recyklohra-
ní připomněly, že důležité je nevyhazovat 
přístroje do běžných popelnic a kontejnerů, 
ale odvézt je do sběrného dvora či sběrného 
místa a předat bezplatně dále k recyklaci, 
protože na jejich výrobu bylo použito mno-
ho surovin, které se po recyklační úpravě dají 
znovu upotřebit ke zhotovení nových věcí. 
Do zpětného odběru spadají elektropřístro-
je určené pro použití v  domácnosti či firmě 
a  může je bezplatně odevzdat občan i pod-
nikající osoba. 

Házená

Začaly mistrovské soutěže 
První utkání na novém povrchu zrekonstruova-
ného hřiště sehrály 14. 4. 2017 ženy. Současně 
to byl  i jejich první zápas ve II. lize na domá-
cím hřišti, ve kterém podlehly S. Blovice 13 : 16. 
O  týden později, kdy začala utkání oblastního 
přeboru pro muže a žačky, prohrály i druhý zá-
pas, tentokrát s Plzní - Újezdem 11 : 19. Ostatní 
týmy byly úspěšné. Muži vyhráli nad Spoji Praha  
23 : 12 a mladší žačky porazily nejprve družstvo 
Spojů 15 : 8 a ve druhém utkání koeduky stejné-
ho oddílu 10 : 3. 

j.s.

Naše děvčata se v dubnu také zúčastnila turnaje v Žatci. Strohou informací, že skončila na předpo-
sledním 9. místě bychom jistě nikoho příliš nezaujali. Je ovšem nutné dodat, že se jednalo o turnaj 
starších žaček. Naše děvčata tedy většinu zápasů odehrála s fyzicky i hráčsky podstatně zdatněj-
šími soupeřkami. Z pohledu rodiče však musím konstatovat, že sehrála zápasy se ctí a obrovským 
nasazením. To dokazovaly i poměrně velké sympatie ostatních diváků při posledním zápase, kde 
si děvčata uhájila svou pozici. Celý turnaj proběhl za nádherného slunečného počasí. O to horší, 
vpravdě aprílové, si užili při sobotním utkání (22. 4.), kdy od rána pršelo. Pravdou je, že zápasy 
mužů i žen proběhly za podstatně vydatnějšího deště, než oba zápasy děvčat, kdy se jako zázra-
kem vždy poněkud protrhaly mraky a bylo snesitelně. Každopádně všem děkujeme za báječnou 
podívanou a sportovní zážitky.

Marie Guillenová

Vychovatel/ka školní družiny

Od 1. 9. 2017 hledáme vychovatele/vychova-
telku do školní družiny při ZŠ Stará Huť, po-
žadujeme min. SŠ vzdělání pedagogického 
směru. 
V případě zájmu či pro získání bližších informa-
cí volejte na tel. č. 732 490 501 (v prac. dnech 
10–16 hod.) nebo pište na e-mail: hostakova.
zssh@centrum.cz

Významného životního 
jubilea se v měsíci květnu 
dožívají

paní Karolína Smetanová, Miloslava Císa-
řová, Marie Tellingerová a pánové Bedřich 
Jonáš, Vladimír Kozohorský, Jan Vondráček 
a Rudolf Černý.

Srdečně blahopřejeme!

Fotbal

Mistrovská utkání jaro 2017 
  6. 5. SK Obory – TJ Stará Huť             17.00 hod.
13. 5. TJ Stará Huť – Kamýk n. Vlt. 17.00 hod.
20. 5. SK Petrovice B – TJ Stará Huť 17.00 hod.
28. 5. TJ Sokol Jesenice – TJ St. Huť  17.00 hod.

Na Rafandě pivo dáte, na fotbal se podíváte. 
Když to dobře dopadne, tak i klukům zatleskáte.

Pro bezmála 25 aktivních mladých fotbalistů 
začala na začátku dubna jarní mistrovská sezo-
na, i když počasí vybízelo spíše na lyže než na 
hřiště.
Po zdařilé zimní přípravě ve starohuťské školní 
tělocvičně jsme v březnu odehráli 3 přípravná 
utkání na venkovních hřištích. Starší příprav-
ka s  chlapci z Rosovic na umělce na Dobříši 
a doma ve Staré Huti na umělé trávě s Prostřed-

ní Lhotou. Delší cestování za přípravou měla 
mladší přípravka.
Kluci a jedno děvče změřili své síly s děvčaty 
stejného věku ze Slavie Praha. Utkání se hrálo 
na jejich hřišti v Edenu. Bylo velmi vyrovnané 
a  fanouškovská kulisa z obou táborů si neza-
dala se známým pražským derby slavných S. 
Výsledek utkání 12 : 10 pro domácí děvčata 
ukazuje i náš gentlemanský přístup ke hře 
a soupeři.
V dubnu pak začala naše mistrovská soutěžní 
utkání. 
Starší přípravka odehrála tyto zápasy:
Stará Huť – Prostřední Lhota     4 : 20
Nový Knín – Stará Huť 19 : 8
Stará Huť –   Počepice 10 : 9

Mladší přípravka bojovala úspěšně takto:
Stará Huť – Pičín 11 : 10
Prostřední Lhota – Stará Huť    8 : 11

Program dětí v měsíci květnu

Družstvo mladší přípravka
  7. 5. SK Litavan Bohutín – TJ St. Huť 10.00 hod.
13. 5. TJ Stará Huť – FC Višnová 11.00 hod.
21. 5. Sokol Pičín – TJ Stará Huť 10.00 hod.
27. 5. TJ St. Huť – TJ Prostř. Lhota 11.00 hod.

Družstvo starší přípravka 
  7. 5. TJ Sokol Dublovice – TJ St. Huť 10.00 hod.
20. 5. TJ Prostř. Lhota – TJ St. Huť 10.30 hod.
24. 5. TJ Stará Huť – SK Nový Knín 17.00 hod.
28. 5. TJ Sokol Počepice – TJ St. Huť 13.00 hod.

Přijďte nás podpořit svými hlasivkami přímo 
na hřiště. Občerstvení otevřeno.
Případné zájemce o sportování v kolektivu 
dětí ročníků 2007–2010 zveme na fotbalové 
tréninky každé úterý a čtvrtek od 17.00 hodin.

Jiří Nechyba

Památník Karla Čapka 

srdečně zve na další ročník Dne pejsků, který 
se uskuteční v sobotu 27. května od 14 hodin. 
Jedná se  o zábavné odpoledne pro celou rodi-
nu, v němž proběhne také soutěž o Cenu Dá-
šeňky pro nejsympatičtějšího pejska a na závěr 
účastníkům rozdělíme psí dort. Srdečně zveme!

Letos v září uplyne pět let od otevření Naučné 
stezky Karla Čapka v  okolí Památníku. Tři okru-
hy této stezky jsou  hlavně za pěkného počasí 
využívány mnohými turisty, dospělými i dětmi. 
Nainstalované panely jim předávají informace 
o historii místa a přírodních i jiných zajímavos-
tech, zájemci mohou plnit úkoly podle pracov-
ních listů. Dobře jim poslouží i mapka a brožura 
vydaná Památníkem Karla Čapka. I v nepřízni-
vých podmínkách – za deště a chladu – proběhl letos na stezce Den Země s programem a sběrem 
odpadků v okolí. Doufáme, že stezka bude ještě řadu let sloužit všem, kdo dokážou ocenit půvab 
krajiny, kterou prochází, nepoškozují její vybavení a chovají se šetrně k okolní přírodě.
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Příbram VRosovice - HolšinyDobříš, Zborovská
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