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mobil: 602 370 677

Na územním pracovišti 
v Dobříši dojde 
k omezení provozu 
a změně umístění spisu

Od 1. června 2016 dojde na 
územních pracovištích Finanč-
ního úřadu pro Středočeský 
kraj k organizační změně a  ke 
změně umístění spisů poplatní-
ků. Spisy budou z těchto územ-
ních pracovišť přesunuty na 
jiná územní pracoviště v rámci 
FÚ pro Středočeský kraj. 

Územní pracoviště, na kterém 
dojde ke změně umístění spisu: 
Územní pracoviště v Dobříši
Mírové nám. 1551, 263 01 DOBŘÍŠ
Spravující územní pracoviště, 
na kterém bude nově umístěn 
spis od 1. 6. 2016:
Územní pracoviště v Příbrami 
Čs. armády 175, 261 01 PŘÍBRAM 

Poplatníkům se místně přísluš-
ný finanční úřad (Finanční úřad 
pro Středočeský kraj) nezmění, 
proto nebudou vydávána žádná 
nová rozhodnutí o registraci.
Na územním pracovišti v  Dobříši 
budou zajišťovány následující 
oblasti výkonu státní správy, 
a  to příjem veškerých podání 
a poskytování součinnosti ob-
čanům (například při podávání 
žádostí a daňových přiznání), 
pořizování a ověřování výpi-
sů z  digitalizované části spisu 
v rozsahu Daňové informační 
schránky, vystavování potvrzení 
včetně potvrzování stavu osobní-
ho daňo vého účtu, poskytování 
základních informací k oblastem 
činnosti finanční správy a distri-
buce daňových tiskopisů.
Tyto činnosti budou zajišťová-
ny v úřední dny, tj. v pondělí 
a ve středu od 8 do 17 hodin, 
s možným rozšířením v expono-
vaných obdobích (leden, březen).
Finanční úřad pro Středočeský 
kraj, Žitná 12, Praha 2, 250 02, 
tel.: 234 009 340.

Jiřina Plášilová, tisková mluvčí

    Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí  červen | 2016 

Otázka: Chce vedení města mě-
nit rekreační zónu Brodce na za-
stavitelné území? 
Odpověď: Nechce, protože rekre-
ační zóna Brodce v územním plá-
nu v nyní diskutované části není. 
Zastavitelné území je v Brodcích 
v územním plánu už řadu let. Úřad 
územního plánování, jako přísluš-
ný orgán státní správy (ne vede-
ní města), nyní pouze plní svou 
povinnost a stanovuje prostřed-
nictvím zastavovací studie, kudy 
mohou vést budoucí komunikace, 

jak se lokalita odkanalizuje apod. 
K vlastní realizaci jakékoli výstavby 
je nutná dohoda vlastníků pozem-
ků, přičemž město jich vlastní zhru-
ba třetinu. Bude tedy v případě 
výstavby sítí jen jedním z podílníků 
na výstavbě. Nedojde-li k dohodě, 
nestaví se.
Část stávající chatové osady je již 
nyní využívána k trvalému bydle-
ní, ne pro rekreaci, přičemž jsou 
zaznamenávány stále častější stíž-
nosti např. na nakládání s odpady 
a zejména s odpadními vodami.  

O čem se ve městě mluví
Říká se, že je „na každém šprochu pravdy trochu…“ 
Pokud je však těch „šprochů“ už trochu moc a začnou 
převažovat nad druhou částí tohoto úsloví, tedy nad 
skutečným stavem věcí, je to už na pováženou. Rád 
bych se tedy prostřednictvím médií vyjádřil k několika 
tématům, která jsou v poslední době na veřejnosti dis-
kutována.

Otázka: Jak je to se zástavbou na 
Dukelském náměstí?
Odpověď: Není žádným tajem-
stvím, že populace v naší zemi 
stárne. Ve schválených záměrech 
města a také v programech praktic-
ky všech volebních stran je, mimo 
jiné, výstavba dalšího domu s pe-
čovatelskou službou. Vzhledem 
ke klientele takovéhoto zařízení je 
vhodné, aby tento typ sociálního 
bydlení byl poblíž centra města, 
nikoli na jeho okraji. Jako vhodná 
lokalita pro umístění takovéhoto 
zařízení se vedení města jeví místo 
poblíž zařízení stávajícího, tj. domu 
s pečovatelskou službou čp. 443, ...

pokračování na straně 2

Dobříšské májové slavnosti 2016, sobota 21. 5. : Milá a neformální návštěva pana hejtmana Středočeského  kraje, 
Ing. Miloše Petery, bohatý program na pódiu, řada zajímavých atrakcí a doprovodných programů, rekordní účast 
 diváků a nádherné počasí... 
Zcela zaplněné náměstí tleskalo nejen koncertu pana Václava Neckáře a kapely Portless, ale i malým gymnastům 
a gymnastkám, orlicím, sokolkám, dětem z mateřských a základních škol, tanečnicím ze ZUŠ a místním kapelám... 
Všem účinkující děkujeme za skvělé výkony... 



2� DOBŘÍŠSKÉ�LISTY

O čem se ve městě mluví

pokračování z titulní strany
...a to pochopitelně na pozemcích ve vlastnictví města. V předchozí verzi územního plánu se s tímto 
umístěním dokonce již počítalo, v současné verzi z něj vypadlo. Jedná se tedy o návrat k dřívější 
koncepci územního plánu. K tomuto záměru se mohou občané vyjádřit na veřejném projednání na-
vrhované změny územního plánu, případně na veřejném jednání zastupitelstva města, které bude 
mít tento bod na programu.
Otázka: Jak je to s uzavírkou silnice III/10226?
Odpověď: Silnice patří Středočeskému kraji. Z důvodu rekonstrukce mostu byla ve dnech 7.–8. 5. 
2016 povolena úplná uzavírka silnice III/10226, během které měla být odstraněna polovina mostu. 
Na druhou polovinu mostu mělo být umístěno mostní provizorium, po kterém měl být po dobu 
rekonstrukce veden silniční provoz řízený kyvadlově světelnou signalizací. Na základě statického po-
souzení levé části mostu rozhodl statik i o demolici druhé části mostu. Vzhledem k tomu je nutné 
zachovat úplnou uzavírku i nadále, a to pravděpodobně do 30. 9., kdy bude dostavěn celý most nový.
Otázka: Jaké jsou další plány radnice?
Odpověď: Se záměry radnice na období 2015 až 2020 byli dobříšští občané podrobně seznámeni 
v příloze lednového čísla Dobříšských listů. Tyto záměry jsou dostupné i v elektronické podobě Dob-
říšských listů zde: http://listy.dobris.net/img/2016/DL_01-2016.pdf 

Mgr. Stanislav Vacek, starosta

 � Rezignace Mgr. Jitky Urbanové, PhDr. Jana 
Bureše, Ph.D. a pana Mgr. Jana Bláhy na 
členství v kontrolním výboru

Předseda kontrolního výboru, Ing. Karel Vítek, 
CSc., krátce shrnul práci kontrolního výboru, 
kriticky se vyjádřil k nečinnosti některých členů 
kontrolního výboru, naopak kladně hodnotil 
práci Mgr. Jitky Urbanové, Ing. Lubomíra Mandí-
ka a Ing. Radka Štěrby. Mgr. Jitka Urbanová poté 
informovala zastupitele o svých zkušenostech 
s prací předsedy kontrolního výboru a vyjádřila 
obavu, že za jeho vedení nebude kontrolní vý-
bor fungovat. Z tohoto důvodu podala rezigna-
ci a distancovala se od rezignací pana Mgr. Jana 
Bláhy a pana PhDr. Jana Bureše, Ph.D.
ZM neschválilo návrh na snížení počtu členů 
kontrolního výboru na 5 členů, poté zvolilo dva 
nové členy kontrolního výboru: Mgr. Barboru 
Kobíkovou a Mgr. Tomáše Helebranta.

ZM vzalo na vědomí:
 � Zápis z jednání finančního výboru ze dne 

12. 4. 2016 
Tématem jednání finančního výboru byla ana-
lýza hospodaření Pečovatelské služby města 
Dobříše. Finanční výbor doporučil prověřit ener-
getickou náročnost budovy č.p. 443 a výměnu 
dveří v zadním traktu.

 � Přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů 
města k 31. 3. 2016 

Příjmy jsou plněny ve výši 28,7 % upraveného 
rozpočtu, tj. 45 449 tis. Kč.

Výdaje byly čerpány ve výši 14 %, tj. 25 918 tis. Kč.

ZM schválilo:
 � Rozpočtové opatření č. 2/2016, vč. přehledu 

o plnění rozpočtu k 31. 3. 2016
Celkový objem příjmové stránky rozpoč-
tu se touto rozpočtovou změnou navyšuje 
o 16 067 tis. Kč (příjmy celkem činní 174 671 tis. 
Kč) a výdajové stránky o 20 584 tis. Kč (výdaje 
celkem činní 205 458 tis. Kč). 
Plánovaný zůstatek na účtech (rezerva) bude po 
akceptovaných změnách činit 11 640 tis. Kč. 

 � OZV č. 1/2016 o veřejném pořádku ve městě 
Dobříši

Důvodem potřeby změny stávající vyhlášky je 
neregulace používání zábavné pyrotechniky. Na 
základě četných podnětů od občanů vyžadují-
cích zákaz zábavné pyrotechniky byla připra-
vena nová vyhláška o veřejném pořádku. OZV 
nově reguluje používání zábavné pyrotechniky, 
které je vyhláškou vymezeno na dny: 
30. 4. a 6. 12. každého roku od 18.00 do 22.00 hod.
31. 12. každého roku od 18.00 hod do 01.00 
hod. následující dne.
Nově je definována i doba nočního klidu. Výjim-
ky bude schvalovat rada města. 

 � Smlouvy o poskytnutí daru na sociální a ne-
ziskovou oblast pro rok 2016 – příspěvky 
nad 20 tis. Kč

A to: 45 000 Kč pro Proxima Sociale, o.p.s.; 
40 000 Kč pro Sdružení „Dej mi šanci“; 50 000 Kč 
pro Farní charitu Starý Knín; 80 000 Kč pro 

Stručné informace ze zastupitelstva města
11. zasedání Zastupitelstva města Dobříše se uskutečnilo dne 28. dubna 2016 ve společen-
ském sále KD. Bylo přítomno 19 členů ZM. Z jednání se předem omluvili: Mgr. Jaroslav Musil 
a Ing. Denisa Havlíčková.

Regulace či zákaz hazardních her ve městě?
V úvodu jednání starosta města Mgr. Stanislav Vacek informoval přítomné, že jsou připraveny ná-
vrhy OZV regulující nebo  zakazující hazard. Nejen s ohledem na schválenou legislativu, ale také 
na základě požadavku ze zasedání ZM dne 11. 2. 2016, byl na jednání ZM pozván host, zástupce 
Krajské hospodářské komory, Mgr. Václav Ulrych, který přítomné zastupitele a veřejnost informoval 
o možnostech a úskalích regulace a zákazu hazardních her ve městě, o související legislativně, a to 
zejména v souvislosti s nově schváleným zákonem „o hazardu“.  
Jako další host k tomuto tématu vystoupil pan František Tratina, který je sám ze závislosti na ha-
zardních hrách vyléčen a v současné době se zabývá problematikou hazardního hráčství a s tím 
souvisejícími patologickými jevy, aktivně se věnuje léčbě patologických hráčů a spolupracuje se 
zákonodárci při přípravě související legislativy.
Po vystoupení obou hostů se rozvinula živá diskuze na toto téma. Řada členů ZM  položila 
hostům své dotazy a vyjádřila své názory na tuto problematiku.

 Rodinné centrum Dobříšek, z. s.; 205 000 Kč pro 
Stéblo, z. s.; 50 000 Kč pro Klub vojenské historie 
Příbram.

 � Smlouvu o zřízení věcného břemene služeb-
nosti inženýrské sítě (lokalita Na Čihadlech)

 � Směnnou smlouvu – pozemky v k. ú. a obci 
Dobříš (lokalita Na Prachandě)

Předmětem smlouvy mezi městem a panem P. P. 
je směna části pozemku ve vlastnictví města 
Dobříše, parc. č. 1433/3, o výměře 78 m2 ozna-
čeného v GP jako díl a), za část pozemku parc. 
č.  1433/21, o výměře 78 m2 označeného v GP 
jako díl c). Po provedení směny pozemku pak 
všechny pozemky pod komunikací U Pivovaru 
u  křižovatky s komunikací Pražská budou ve 
vlastnictví města Dobříše.

 � Darovací smlouva s DOKAS Dobříš, s. r. o. – 
pozemek pod přístavbou vrátnice

Smlouvu mezi městem Dobříš, jako dárcem, 
a DOKAS Dobříš, spol. s r. o., jako obdarovaným, 
jejímž předmětem je bezúplatný převod vlast-
nického práva k části pozemku parc. č. 950/1 
o výměře 38 m2 za účelem narovnání majetko-
právních vztahů mezi vlastníkem přístavby bu-
dovy č.p. 455. 

 � Nepeněžitý vklad věcí movitých a nemo-
vitých v areálu vodárny Chotobuš, Dobříš, 
do majetku Vodohospodářské společnosti 
Dobříš, spol. s r. o.

Jedná se o objekt vodárny Chotobuš včetně movi-
tých věcí jako příslušenství vodárenského systému 
a přilehlého pozemku. Účelem darování nemovi-
tostí je zamýšlená rekonstrukce celého objektu vo-
dárny (výměna střešní krytiny a oplocení, oprava 
vnitřních prostor vodárny, které by po rekonstrukci 
měly sloužit jako úpravna vody z vodního zdroje 
Jezírko). V další etapě rekonstrukce je plánováno 
zabudování čerpací stanice na užitkovou vodu 
a  vybudování archivu a skladových prostor pro 
Vodohospodářskou společnost Dobříš, spol. s r. o.

 � Schválení spolufinancování akce – „Nákup 
nového zásahového dopravního automobi-
lu pro potřeby ORP Dobříš"

Přijetí závazku na spolufinancování akce ve výši 
550 000 Kč je podmínkou přidělení dotace z MV. 
Očekává se ale přijetí dotace ze Středočeského 
kraje ve výši 350 000 Kč, tím pádem by byla spo-
luúčast města reálně nižší – 200 000 Kč. 

ZM neschválilo:
 � Pořízení změny územního plánu č. 3  

– a) lokalita Brodce 
S obavami o další vývoj tohoto území a k pláno-
vané územní studii se postupně vyjadřovali čle-
nové ZM: I. Salcman, J. Melša, J. Urbanová, K. Ví-
tek, I. Lenerová, R. Řechka, M. Vávra, F. Kahoun, 
A. Böhm. Na tyto dotazy a připomínky k pláno-
vanému zpracování územní studie postupně re-
agovali starosta S. Vacek, R. Vystyd, S. Holobrada 
a vedoucí odboru výstavby a životního prostře-
dí A. Harmanová. 
ZM uložilo městskému úřadu, aby zajistil od 
autora územní studie Brodce doplnění této 
studie o vyjádření k bodům vycházejícím 
z  textu územního plánu Dobříš – stanovení 
pořadí změn v území (etapizace).

 � Pořízení změny územního plánu č. 3  
– b) lokalita Západní zóna

Na základě posledních soudních rozhodnutí, 
oznámení o zahájení opakovaného stavebního 
řízení a vzájemných konzultacích doporučila 
komise pro oblast ekologie a komise pro místní 
rozvoj iniciovat změnu územního plánu v území 
ulice Západní.
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Pro změnu územního plánu RM navrhla změnu 
koeficientu zastavění plochy a max. výšku 
zástavby 15 m. 
Úvodní slovo přednesl pan Radek Vystyd, před-
seda komise pro místní rozvoj, doplnil jej staros-
ta Mgr. Stanislav Vacek s tím, že město Dobříš 
má zájem vstoupit do této kauzy, aby mohly být 
splněny požadavky občanů, kteří bydlí v této 
lokalitě.
Velmi složitou a dlouhotrvající kauzu, kterou 
provází řada soudních rozsudků popsal z pohle-
du tzv. starousedlíků p. Ing. Petr Karásek, MBA, 
LLM. V diskuzi se k němu se svými negativními 
stanovisky připojili také Ing. Lubomír Mandík 
a  pan Filip Kahoun. Na tato vystoupení reago-
vali postupně další zastupitelé ve snaze získat 
jasné požadavky „starousedlíků“ v kauze lokalita 
Západní zóna.
Po dlouhé dizkuzi uložilo ZM radě města vy-
pracování dohody o narovnání ve věci kauzy 
lokalita Západní zóna, vzniklé na základě 
veřejného projednání a za předpokladu za-
pracování požadavku ze strany účastníků 
Ing Lubomíra Mandíka a Ing. Petra Karáska, 
MB, LLM, že v dohodě bude zapracováno 
zbourání věže, ubourání řadového domu 
a  následně přilehlý pozemek využít na par-
kovací stání pro lokalitu Západní zóna. 

 � Žádost o prominutí příslušenství pohledáv-
ky (poplatku z prodlení)

Jedná se o pohledávku města Dobříš ve výši 
202 997 Kč, na nájemném, kterou uplatnilo vůči 
panu L. S.

Diskuze
 � Kontejnery na tříděný odpad – Hálkova ulice 

Žádost dvou rodin o přehodnocení umístění 
kontejnerů v blízkosti jejich domů z důvodu 
zvýšeného nepořádku a hluku v této lokalitě. 
Po diskuzi členů ZM se zástupci obou rodin ZM 
uložilo radě města v rámci plánu svozu se-
parovaného odpadu zrušit lokalitu Hálkova 
a posílit nejbližší současné lokality, např. 
v ul. Partyzána Svobody (u pekárny), a to vše 
formou změny přílohy OZV č. 1/2015 o odpa-
dech.

Zdroj: zápis ZM, red. kráceno

Dotace 1. ZŠ Dobříš 
Název programu: Ministerstvo financí ČR – Pro-
gram 298213 – Podpora rozvoje a obnovy ma-
teriálně technické základny regionálních škol 
v okolí velkých měst.
Celkové odhadované náklady: 37 544 357  Kč 
včetně DPH 
Požadovaná dotace: 26 281 000 Kč  
Realizace: r. 2016 a r. 2017
Dne 11. 4. 2016 přišlo oznámení o registraci 
akce a vyčlenění peněžních prostředků ve stát-
ním rozpočtu na námi podaný záměr. 
Stručný popis projektu: Projekt řeší navýšení 
kapacity ZŠ Komenského, Dobříš, která je dlou-
hodobě naplněna na maximální úroveň a škola 
je nucena mnoho žáků prvních i vyšších roční-
ků u zápisu odmítat. Navrhované úpravy řeší 
nástavbu s učebnami, přístavbu šaten, úpravu 
varny a dalších souvisejících prostor budovy 
(sociální zařízení, bezbariérový přístup, optima-
lizace únikových cest). Celková kapacita by měla 
být pomocí těchto opatření navýšena o 50 žáků. 
V  současné době je s projektantem řešen har-
monogram akce, a to tak, aby co nejméně za-
sáhla do běžného chodu školy. 

Přístavba nového pavilonu 5. MŠ Dobříš – 
 žádost
Celkové náklady: 21 863 000 Kč 
Požadovaná dotace: 19 522 545 Kč 
Spoluúčast města: 2 340 455 Kč 
Z Fondu rozvoje výukových kapacit mateřských 
a základních škol – MŠMT – přišlo zamítnutí žá-
dosti o dotaci na projektový záměr „Přístavba 
pavilonu 5. MŠ v Dobříši“. Prioritně byly podpo-
řeny projekty s vysokým stupněm stavební při-
pravenosti, s reálným předpokladem ukončení 
do 1. 9. 2016. Z tohoto důvodu nebyl náš pro-
jekt do hodnocení vůbec zařazen. Bylo dopo-
ručeno podat novou žádost do Integrovaného 
operačního programu (IROP), jehož výzva č. 14 
je zacílena na podporu kapacit mateřských škol. 
V souladu s podmínkami výzvy č. 14 byl projekt 
dopracován a včetně všech povinných příloh 
byl dne 22. 4. 2016 podán na IROP. 
Stručný popis projektu: Předmětem projek-
tu je zděná přístavba nového pavilonu 5.  MŠ. 
Výstavbou vzniknou 2 třídy o celkové kapacitě 
56 míst. Projekt zahrnuje ve velké míře i vyba-
vení nového pavilonu. Současně bude navýše-
na kapacita kuchyně a upravena vzduchotech-
nika. 

Dotace chodníky – žádost
V současné době je zpracována projektová do-
kumentace pro provedení stavby. Projektová 
dokumentace řeší obnovu chodníků i veřejného 
osvětlení. 
Předpokládané náklady: 18 mil. Kč bez DPH 
(tj. 21,78 mil. Kč s DPH) 
Předpokládaná dotace: 90 % z uznatelných 
nákladů.
Žádat se bude z Integrovaného regionálního 
operačního programu – výzva č. 18 – Podpora 
bezpečnosti dopravy a cyklodopravy. Podmín-
kou získání dotace je souhlas vlastníků dotče-
ných pozemků. 

Slavnostní otevření půjčovny městských kol 
v Dobříši 
Dne 29. 4. 2016 v 10.00 hodin se uskutečnilo 
slavnostní otevření půjčovny městských kol. 
K  projížďce lze využít městská kola, případně 
kola vlastní. Půjčovna městských kol byla vybu-
dována za podpory Ministerstva pro místní roz-
voj, z Národního programu podpory cestovního 
ruchu a je součástí projektu – „Po Dobříši a okolí 
na kole“. 
V rámci realizovaného projektu, který je zamě-
řen na rozvoj cykloturistiky v regionu Dobříš-
ska, byla vybudována půjčovna městských kol, 
nakoupeno celkem 10 městských kol, instalo-
váno 15 infostojanů s cykloturistickou mapou 
a další drobný mobiliář. V rámci projektu vznik-
la i cykloturistická mapa, která vyšla ve výtisku 
3 000 ks. 

Nový automobil MP 
Úkolem Městské policie Dobříš je reagovat na 
četná oznámení od občanů, ale též zajišťovat 
spolupráci se složkami integrovaného záchran-
ného systému v Dobříši, což zvyšuje požadavky 
na využitelnost služebního vozidla. 
Stávající služební vůz MP, Škoda Fabia, byl po-
řízen v roce 2008. Od tohoto roku byl využíván 
nepřetržitě 24 hodin denně. Za tuto dobu bylo 
najeto přes 350 000 km. Vůz vykazoval stále 
větší závady, které vyžadovaly nákladné opravy. 
Vzhledem k těmto skutečnostem se jeho další 
provoz v přímém výkonu služby ukazuje jako 
ekonomicky velmi ztrátový. Proto byl navržen 
nákup nového vozidla. Z rozpočtu města pro 
rok 2016 byly vyčleněny finanční prostředky 
pro nákup nového služebního vozidla ve výši 
420 000 Kč s DPH. Na základě výběrového řízení 
pak bylo pořízeno vozidlo tovární značky Škoda 
Yeti, které budou strážníci využívat pro své slu-
žební potřeby a účely. Starší vozidlo bude slou-
žit již jen jako náhradní vozidlo. 
Od nového služebního vozidla se očekává pře-
devším jeho větší využitelnost k praktickému 
výkonu služby MP (např. převoz odchycených 
psů) a lepší průjezdnost terénem (např. chatové 
oblasti v zimním období). 

Krátce z tiskové konference města Dobříše  
– 27. dubna 2016
Aktuální informace podal novinářům starosta města Mgr. Stanislav Vacek a pracovnice odboru vnitř-
ních věcí paní Nikol Sevaldová.

Modernizace sběrného 
dvoru v Dobříši
Ještě v letošním roce by mělo dojít k moderniza-
ci sběrného dvoru v Dobříši. Město Dobříš bylo 
úspěšné v rámci dotačního řízení a jeho žádost 
o dotaci byla vybrána k podpoře. Předmětem 
projektu je navýšení kapacity sběrného dvoru 
na kapacitu 2 170 tun odpadů/rok. Plánované 
stavební práce spočívají v opravě stávajících 
zpevněných ploch areálu a vybudování opěrné 
zdi. Pro navýšení kapacity sběrného dvoru je na-
vrženo nové vybavení sběrného dvoru různými 
typy kontejnerů pro třídění odpadů. Předpoklá-
dané celkové náklady akce činí 12 911184,35 Kč, 
předpokládaná výše dotace činí 8 640 510,63 Kč, 
zbývající část hradí město Dobříš. 

Ing. Markéta Samcová, odbor místního rozvoje
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Jarní zamyšlení
Po šedivé a pošmourné zimě vysvitlo sluníčko a rázem je vše veselejší. Svítí i na šedivé náměstí, 
jehož úpravy je nutno ještě dokončit. Bohužel, až teprve nyní se podařilo ukončit pro město značně 
nevýhodnou smlouvu s projektantskou firmou z roku 2008 a město může konečně začít s přípravou 
studie na stavební úpravy náměstí. 
Na situaci nás upozorňují i sami občané. V minulých dvou vydáních Dobříšských listů se objevily 
články paní MUDr. Veselé a paní Pinkové, které si zde posteskly nad stavem dobříšského náměstí. 
Obě dámy mají ve svých článcích pravdu a musím s nimi souhlasit. Ale právě proto, že bude ještě 
zapotřebí stavebních úprav náměstí, není možné v tuto chvíli provádět definitivní osázení zelení, 
i když bychom byli rádi, kdyby město rozkvetlo.
Takže se máme smířit s tím, že bude náměstí dále šedé a bez květin? To rozhodně ne. Komise pro 
správu majetku proto navrhla osázet náměstí prozatím alespoň kvetoucími květinami v truhlících, 
které budou rozmístěny na Mírovém a Komenského náměstí a také na lampách veřejného osvět-
lení, tak jak zde v období Vánoc vídáme vánoční výzdobu. Dobříšské náměstí tedy opět rozkvete! 
A jakmile bude vyřešeno náměstí po stránce stavebních úprav, přijde na řadu i komplexní dořešení 
zeleně na náměstí a v jeho okolí. Aby byla Dobříš opět udržovaným městem uprostřed zeleně!

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

Sociální byty místo hřiště na Dukelském náměstí?
V minulých dnech se na mě obrátila řada obyvatel Dobříše s dotazem na navrženou výstavbu by-
tových domů na Dukelském náměstí. Tento návrh byl pro mě rovněž překvapením, ani zastupitelé 
města s ním nebyli předem seznámeni.  
Shrňme si fakta: Radnice předkládá tzv. „změnu č. 2 územního plánu města Dobříše“, která by měla 
být projednána (schválena) zastupiteli na červnovém jednání zastupitelstva města. Zároveň bylo 
na úřední desce městského úřadu zveřejněno pozvání na veřejné projednání změny ÚP dne 25. 5. 
2016. Do této změny č. 2, která se původně týkala pouze nevelkého pozemku v lokalitě pod Bzdin-
kou, se od vedení města nyní dostaly nové návrhy, včetně změny charakteru Dukelského náměstí 
tak, aby na něm bylo možno stavět bytové domy. 
Odmyslíme-li si fakt, že se změnami územního plánu města by se mělo obecně šetřit a ke změnám 
v územním plánu by mělo docházet na základě transparentně diskutované, strategické a koncepční 
práce, je nutné se ohradit především proti změně územního plánu v lokalitě Dukelského náměstí. 
Navrhovaná revize ÚP v lokalitě Dukelského náměstí spočívá ve změně stávajícího dětského hřiš-
tě a klidové zóny s parkovou zelení na lokalitu s možností výstavby bytového domu se sociálními 
byty s výškou zástavby až dvou nadzemních podlaží s podkrovím. Je nutné zdůraznit, že Dukelské 
náměstí není především potřeba jakkoliv měnit – je zde udržovaný park, klidová odpočinková zóna 
před budovou DPS a především funkční hřiště. Změna ÚP této lokality s budoucí možností výstavby 
domů, resp. bytů pro sociální účely, vzbuzuje oprávněnou nevoli obyvatel Dobříše, kteří proti této 
revizi ÚP sepsali odmítavou petici. 
Domnívám se, že město Dobříš již dnes vlastní dostatek majetku, který by v rámci menších finanč-
ních investic mohlo pro podobné účely využít. Např. v akčním plánu města na období 2016–18 je 
jako prioritní projekt uvedena stavební úprava zastřešení č.p. 38 (poliklinika) pro sociální využití – 
20 bytových jednotek. Jak tedy máme rozumět záměru radnice zastavět sociálními byty Dukelské 
náměstí? Jako zastupitelka za ODS, které záleží na transparentním a racionálním rozvoji města Dob-
říše, s tímto záměrem nesouhlasím. 

Jitka Urbanová, zastupitelka města Dobříše

Otevření Bike boxu pro návštěvníky města
29. 4. 2016 proběhlo slavnostní otevření Bike boxu a půjčovny městských kol, která si můžete zapůj-
čit v Infocentru města Dobříše. Pro návštěvníky jsme rozšířili pracovní dobu infocentra, a to o víken-
dech. V sobotu dopoledne od 9.00 do 12.00 si můžete v infocentru vyzvednout doporučenou poštu 
z městského úřadu a využít klasických služeb, jako je kopírování, faxování apod. i veškerých služeb 
pro turisty. Soboty odpoledne od 13.00 do 16.00 a neděle 10.00–12.00 a 13.00–16.00 slouží přede-
vším návštěvníkům města. V tomto čase si mohou zakoupit suvenýry, pohlednice, mapy, vypůjčit 
městská kola či získat informace o zajímavých místech a typech na výlety v okolí města.

Pracovnice IC Dobříš
 
Půjčovna městských kol a městská 
kola byla pořízena za přispění pro-
středků státního rozpočtu České re-
publiky z programu Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR.

Úpravy místní komunikace 
v ul. Fričova, Dobříš

CZ.1.15/1.1.00/85.01974
Projekt, který měl za cíl obnovu povrchů ulic Fri-
čova a Školní včetně přilehlé křižovatky hlavní 
ulice Příbramská × Fričova × Husova, byl dokon-
čen přesně před rokem. Stavební úpravy proved-
la společnost Strabag, a.s. V rámci této akce došlo 
také k obnově a rozšíření stávajících parkovacích 
stání a k několika drobným úpravám, které vze-
šly z připomínek místních obyvatel. Finanční 
prostředky ve výši 4 364 772,90 Kč byly čerpány 
ze strukturálních fondů EU prostřednictvím ROP 
NUTS2 SČ. Zbylé náklady ve výši 3 514 724,44 Kč 
byly hrazeny z rozpočtu města. Celkové náklady 
činily dohromady 7 879 497,34 Kč.
Realizaci projektu předcházela výměna starých 
inženýrských sítí (vodovod a kanalizace), aby se 
předešlo pozdějším zásahům do nového povr-
chu komunikace. Projekt se nyní nachází v tzv. 
udržitelnosti, kdy je třeba dokládat poskytova-
teli dotace zprávy o současném stavu řešených 
ploch.

Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová

Pár slov ke správě 
majetku
Pečovat o majetek města není zrovna jedno-
duchá záležitost. Jednak je město limitováno 
rozpočtem, jednak se jedná o nikdy nekončí-
cí činnost. A co že to pořád město na majetku 
opravuje? A proč? Opravován je veškerý měst-
ský mobiliář, tedy lavičky, odpadkové koše, 
lampy na veřejné osvětlení, herní prvky… 
A  většinou je to z důvodu vandalismu – chce-
te-li – svévolného poškozování majetku města 
různými osobami, a že se jedná o neblahý jev na 
ústupu, se zrovna říci nedá. Inu – posuďte sami: 
Opravy a údržba – mobiliář 
rok 2015 119 024 Kč 
rok 2016 (1–4/2016) 109 255 Kč
Půjdou-li vandalové dál tímto tempem, kupec-
kými počty dostáváme za rok 2016 úctyhodnou 
částku 327 765 Kč. Za tuto částku by se daly 
pořídit například 3 posilovací sestavy s 10 lavič-
kami pro teenagery nebo komplet nové dětské 
hřiště. Bohužel, město bude muset namísto 
toho vynaložit finanční prostředky na prevenci 
tohoto rozmáhajícího se jevu. Opravdu si myslí-
me, že ničit věci je hrdinství?

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

Uzávěrka příspěvků  
do prázdninového vydání  

Dobříšských listů  
bude 20. června 2016.  

Redakce DL – Mgr. J. Kastnerová,  
tel.: 318 521 302, kd@dobris.net

www.mestodobris.cz
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Dopravní automobil pro SDH
Místní jednotka dobrovolných hasičů získá díky dotaci z Ministerstva vnitra (GŘ HZS ČR) a dále díky 
dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ještě v tomto roce nový dopravní automobil. Jedná se o do-
pravní automobil, který je určený pro přepravu 
členů SDH města Dobříše. Dopravní automo-
bil bude využíván k zajištění ochrany obyvatel, 
k  omezení škod na životním prostředí, při mi-
mořádných událostech a přednostně bude vyu-
žíván pro technické zásahy, jako je odstraňování 
překážek – padlých stromů, vyvrácených značek, 
likvidaci obtížného hmyzu, při povodních jako 
výpomoc. Předpokládané celkové náklady akce 
činí 1 000 000 Kč, dotace MV ČR – 450 000 Kč, do-
tace Středočeského kraje – 244 562 Kč, zbývající 
část hradí město Dobříš.

Ing. Markéta Samcová, odbor místního rozvoje

Oslava Dne Země na Dobříši
V pátek 22. dubna 2016 se na hřišti Boženy Němcové konala již tradiční akce k oslavě Dne Země. 
 Každý rok zde prezentujeme jiné téma, spojené s životním prostředím. Letos to byla Energie ve 
všech svých podobách. A skutečně jste ji mohli potkat na každém kroku.
Program byl plný vzdělávání, sportování, zkoušení nových věcí a dovádění na hřišti. Studenti kvarty 
Gymnázia K. Č. Dobříš si připravili pro děti z mateřských školek a 1. stupňů základních škol poutavou 
prezentaci o uhlí, sluneční, atomové, geotermální či vodní energii. Zároveň ukázali při různých vý-
tvarných technikách, jaká energie je v lidech. 
Návštěvníci mohli vidět prezentace dobříšských firem, které mají k energii blízko, ať už k energii 
elektrické (Energon Dobříš), ke skryté energii ze dřeva (Colloredo-Mannsfeld) nebo k vodní energii 
 (Vodohospodářská společnost Dobříš). Vodohospodářská společnost Dobříš vystavovala přímo na 
hřišti výsledky výtvarné soutěže „Voda a  ener-
gie“, o vítězi nechala rozhodnout návštěvní-
ky akce. V  odpoledních hodinách se konalo 
slavnostní vyhlášení vítězů, ti obdrželi věcné 
dary a  jejich obrázky budou umístěny v Mu-
zeu Dobříš. Za návštěvu stál také stánek Hnutí 
Brontosaurus. Zde byla předvedena síla slunce 
na slunečním vařiči, na kterém se v době oběda 
dokonce uvařily brambory. Je potřeba připome-
nout i zábavné orientační běhy.
K odlehčení vzdělávací části děti také plně vy-
užily aktivní centrum Raketa Nasa a nafukovací 
horolezeckou stěnu. Za jejich přítomnost je po-
třeba poděkovat společnosti Anbremetall a Energon Dobříš. Kromě všech výše zmíněných organi-
zací děkujeme i společnosti EKO-KOM, a. s. a Elektrowin a. s. za věcné dary do soutěže.
I počasí nám drželo palce, aby se celý den vydařil. I díky slunečnému dni vypadaly děti na hřišti 
nadšeně a spokojeně. 
Tato akce vznikla zásluhou mnoha lidí rozdílných profesí, kteří se jí věnovali zejména ve svém vol-
ném čase a bez nároku na honorář. Je nutné vyzdvihnout, že jde každý rok o ojedinělou akci, která 
již není jinde k vidění. Nejde o putovní akci, kterou můžete potkat na mnoha místech republiky, ale 
o akci připravenou dobříšskými pro dobříšské. Děkujeme všem za jejich pomoc.
Možná již teď můžeme prozradit, co chystáme na příští rok. V roce 2017 budeme oslavovat Den 
Země s tématem „Stavby ve všech podobách“. Doufáme, že se již nyní těšíte na pokračování a že se 
při něm opět sejdeme v tak hojném počtu jako letos. 
Věříme, že si děti z Dobříše i širokého okolí celý den příjemně užily, mnoho nového se dozvěděly 
a zážitky jim dlouho vydrží. 

Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 

Uklizeno po Týdnu Země 
V letošním roce proběhl na Dobříši již osmý 
ročník Dne Země. Tento den se slaví po celém 
světě dne 22. dubna. Je propagací environmen-
tálního hnutí a oslavou ochrany životního pro-
středí. V  našem městě pořádáme tradičně „Tý-
den Země“, který je zaměřen na úklid veřejných 
prostranství a okolí města, letos byl v termínu 
18. (pondělí) – 24. (neděle) dubna. Ve stejném 
období se pořádají i další akce se zaměřením na 
propagaci ochrany životního prostředí. 
Při úklidu opět přiložili ruku k dílu žáci a studenti 
dobříšských škol i neziskové organizace působí-
cí na Dobříši. Zapojili se i lidé nikde neorganizo-
vaní, jen se snahou pomoci uklidit naše město. 
Za celý týden bylo sesbíráno 2,51 tun směsného 
odpadu a 0,496 tun pneumatik.

K osvěžení při práci sloužila soutěž o největší 
kuriozitu při sběru odpadu, která je také tradiční 
součástí celé akce. Odborná porota ze zaslaných 
příspěvků vyhodnotila pro 1. místo fotku dětí 
od dobříšských dobrovolných hasičů, obsahující 
kelímek a kartáček na zuby. Porotu zaujalo, že při 
úklidu města lze provést i celkovou ústní hygie-
nu. Na druhém místě skončilo foto černé podpr-
senky klučičího oddílu T.O. Zlatý list a holčičího 
skautského oddílu Minnehaha. Pravda je, že moc 
podprsenek se po městě nepovaluje a tento úlo-
vek je skutečně možné považovat za kuriozitu při 
sběru. 3. místo obsadila 5.A dobříšské 2. ZŠ s foto-
grafií krabičky s Marilyn Monroe, která vypadala 
na odpadek zvláště zachovale. Všichni vítězové si 
odnesli poukaz na krásný dort od Cukrárny Stáňa 
a drobné dárky od města Dobříš.
Všem zapojeným organizacím, všem uklízejícím 
účastníkům akcí, dětem, studentům i dospělým 
občanům z Dobříše i z okolí děkujeme. S Vaší 
pomocí jsou dobříšská veřejná prostranství i pří-
roda Dobříše opět zelené, krásné a čisté.  

Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru 
výstavby a životního prostředí  

ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ S VODOU V LETNÍM OBDOBÍ

V letním období se obecně zvyšuje odběr vody díky nárůstajicí teplotě, napouštěním bazé-
nu, péčí o zahrádky aj. Proto je potřeba dbát na několik základních pravidel:

Snažte se být ohleduplní k ostatním odběratelům a k životnímu prostředí!

• Napuštěním bazénu vodou z vodovodní sítě, tedy jejím nadměrným odběrem se zvyšu-
je riziko uvolnění usazovaných sedimentů, způsobené vysokou rychlostí proudění vody 
v potrubí.

• Doporučujeme bazén napouštět pomalu, při přivřeném ventilu mimo špičku, tj. od 22 h. 
do 6 h., aby nedošlo k zakalení vody ve vodovodním řadu a následně v bazénu.

• Větší odběry je nutné konzultovat s námi na tel. č. 318 521 108, aby se zabránilo možným 
problémům s nedostatkem vody nebo její zhoršenou kvalitou.
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Ale ne všichni měli radost. Dva sousedé, jejichž 
domy stojí blízko sběrného místa, se rozhodli, že 
to tam prostě nebude. Žádný kompromis nebyl 
možný. A bum, díky svému nepolevujícímu úsilí 
dosáhli cíle. Na dubnovém jednání městského 
zastupitelstva zastupitelé odhlasovali záměr zru-
šit sběrné místo tříděného odpadu v naší lokalitě.
Ptáme se proč? Zde nejde o to, že není po našem, 
jde o to, že věcné argumenty odborníků a  hla-
sy místní většiny nic neznamenají. My jsme na 
městský úřad před několika měsíci předali petici, 
ve které jsme společně žádali, aby „naše“ sběrné 
místo tříděného odpadu zůstalo zachováno včet-
ně nádob na třídění skla. To nic neznamená? 
Jako hlavní argument pro odstranění sběrných 
nádob bylo uváděno to, že stěžovatelé mají sběr-
né nádoby blízko oken svých domů. Prý to naru-
šuje jejich komfort. Vzdálenost sběrných nádob 
od jejich domů je 22 m a 28 m. Zvažoval někdo, 
že zmíněným rozhodnutím zastupitelstva vzniká 
precedens pro ty majitele domů a bytů v jiných 
částech Dobříše, kteří mají svá okna ještě pod-

statně blíže? Například na křižovatce Plk. B. Pet-
roviče a Trnovské ulice má dům č. p. 289 nádoby 
pouhé 4 m od oken a od oken domu č. p. 196 jsou 
vzdálené 9 m. Nebo v ulici Za Branou jsou nádo-
by umístěny 9 m od oken přízemního bytu pa-
nelového domu. U křižovatky Hálkovy s Okružní, 
jsou nádoby vzdáleny 12 m od oken domu. Víme 
minimálně o deseti sběrných místech v Dobříši, 
kde jsou nádoby instalovány ve vzdálenosti men-
ší než 20 m od oken blízkých domů, tedy blíže 
než je mají oba stěžovatelé. 
Znamená precedentní rozhodnutí zastupitelů, že 
když si budou stěžovat i majitelé těchto nemo-
vitostí a budou naříkat na zasedání městského 
zastupitelstva, budou také vyslyšeni? Opravdu 
lze očekávat rovný a férový přístup vedení města 
ke všem případným stěžovatelům? Není to první 
krok k narušení fungujícího systému? 
Nebo byl argumentem pro odstranění sběrných 
nádob nedostatek místa na chodníku? Vždyť je to 
nejširší chodníková promenáda v této části Dob-
říše a kolem nádob se dá pohodlně projít. 

PÍŠETE NÁM

ČERNOBYL
Od nejhorší jaderné havárie v historii uply-
nulo 26. dubna 2016 již 30 let. Sovětský svaz 
chtěl tuto havárii zatajit a říkal: „Nic se nedě-
je“... Ale to se mu nepovedlo. Unikající velká 
radioaktivita postupovala velmi rychle, a tak 
již druhý den po havárii se ptali v Německu, 
Švédsku a dalších zemích, co se děje, že ra-
dioaktivita prudce stoupá. Vzhledem k ne-
možnosti zatajení této havárie vyšel u nás až 
29. 4. 1986 článek v Rudém právu, který při-
kládám. Byl malý, drobnými písmenky psaný 
a byl zveřejněn mezi „různými zprávami“. Po 
přečtení článku o Černobylu jsem nějak vnitř-
ně usoudila, že to asi nebude pravda. Nejsem 
žádný fyzik ani znalec radioaktivního záření, 
a tak jsem si článek schovala, vystřihla jsem 
si ho z Rudého práva. Jsem ráda, že jsem se 
dočkala ohlášení úplné pravdy a přesvědčila 
se, jak nám za totality Sovětský svaz a i komu-
nisti často lhali.

Jana Pinková

Nedostatečná debata o lokalitě Brodce
Kdo nechce být na Dobříši hluchý ani slepý, tak si jistě povšiml, že současné ambiciózní vedení rad-
nice nechalo zadat územní studii na lokalitu Brodce, která řeší některé aspekty budoucí výstavby. 
Územní studie ale zejména neřeší celkovou účelnost, ekonomickou proveditelnost a detailní na-
pojení na technickou infrastrukturu. Postup současného vedení radnice bohužel provází neúplné 
a netransparentní kroky, které vzbuzují nevoli minimálně části dobříšských občanů.
Na druhou stranu je pravdou, že lokalita Brodce je již stavební a lze do budoucna předpokládat, že 
jednou bude zastavena, nicméně si myslím, že by stálo za to, aby naše vedení města věnovalo větší 
péči širší debatě s dobříšskými občany o budoucí podobě Brodců. 

Lukáš Zídek, člen Kontrolního výboru, předseda ODS Dobříš

Příprava pozemků na Brodcích a územní plán
Město se chystá zainvestovat pozemky na Brodcích, připravuje výstavbu kanalizace a existuje návrh na 
vedení silnic a další infrastruktury. Je možné na loukách a některých dnes již oplocených pozemcích plá-
novat výstavbu a stavět? Co na tyto záměry říká územní plán? Z platného územního plánu na str. 23 a ze-
jména na str. 55 (kapitola An) Stanovení pořadí změn v území – etapizace) vyplývá, že výstavba na Brodcích 
je v územním plánu sice umožněna, ale pouze za určitých podmínek, které musí být nejdříve a všechny 
současně splněny. Mezi nejdůležitější podmínky patří, že dříve, než bude možné stavět v Brodcích, musí 
územní studie nebo jiný dokument prokázat, že nelze stavět ve vhodnější lokalitě (tedy že nelze stavět 
např. Pod Sanatoriem, Na Větrníku nebo Nad Papežem, v Západní zóně a v přilehlé lokalitě na západ-
ním okraji města a v mnoha dalších). A současně se musí prokázat, že napojení na kanalizaci, vodovod 
a výstavba silnic, chodníků a cyklostezek je v Brodcích výhodnější, než v lokalitách jiných, zejména výše 
uvedených. Výhodnější znamená levnější a současně účelnější z technického hlediska ad. Pokud tyto 
podmínky nejsou splněny, je záměr výstavby v rozporu s územním plánem a realizovat jej nelze, resp. lze 
se proti němu bránit zákonnými postupy v územním a stavebním řízení, popřípadě následně soudně. 
Co se stane, když město zainvestuje pozemky na Brodcích tím, že postaví kanalizaci v délce nejméně 
1000 m a s nejméně jednou čerpací stanicí splaškových vod, přestože v Dobříši je možné stavět ro-
dinné domy mnohem blíže městu a dosavadní, dávno zainvestované pozemky ještě nejsou zdaleka 
vyčerpány? Za prvé, hodnota pozemků na Brodcích, a to především těch, které nejsou využívány jako 
zahrádky, značně stoupne, nejméně o několik set, možná i o tisíc korun za m2. Město tedy za veřejné 
peníze (a v rozporu s územním plánem) umožní vlastníkům luk a několika velkých oplocených pozem-
ků rozparcelovat je a prodat mnohem dráž, než je to nyní možné, případně jim vůbec umožní je prodat 
nebo na nich stavět. Za druhé, město vydá nemalé peníze (nejméně ve výši  8–10 mil. Kč) na výstavbu 
kanalizace na Brodce, případně také další peníze na výstavbu silnic a chodníků, i když mnoho silnic 
v samotné Dobříši je ve velmi špatném stavu, několik pak téměř nesjízdných.  

RNDr. Jan Vozáb, Ph.D., Ústav prostorového plánování, Fakulta architektury ČVUT v Praze

Šlo tedy o nepořádek? Kdepak, toto je nejčistší sběr-
né místo v Dobříši, a to nejen kvůli zvýšené péči Do-
kasu, ale také kvůli úklidu, který sem tam provedou 
lidé prostě proto, že mají rádi pořádek a nechtějí 
o nádoby přijít. Šlo o hluk, který způsobuje vhozený 
odpad? Psí komunita v této čtvrti je hlučnější.
Nebo se snad zastupitelům zdá stávající síť sběr-
ných míst dostatečně hustá? Odbor výstavby a ži-
votního prostředí má evidentně jiný názor, když 
ve svém stanovisku, které měli zastupitelé k dis-
pozici, říká: ... „Zejména hustě zastavěná oblast 
mezi ulicemi Plk. B. Petroviče a Dělnická... (tj. naše lo-
kalita)... je z hlediska odpadového hospodářství vel-
mi vytížena… I přes pravidelné navyšování počtu 
nádob je město Dobříš v počtu sběrných hnízd stále 
výrazně za celostátním průměrem… Dle údajů spo-
lečnosti EKO-KOM z roku 2013 je počet obyvatel na 
jedno sběrné hnízdo ve městě s populací mezi 4 až 
10 tis. obyvateli ideálně stanoven na 150. V Dobříši 
je tato hodnota téměř dvojnásobná…. Je důležité 
zachování sběrných hnízd stávajících, která byla na 
základě mnoha místních šetření pečlivě vybrána.“ ...
Ještě připomeňme, že je řeč o části Dobříše, kde 
v minulosti v kotlích na tuhá paliva paliči pálili věci 
myslitelné i nemyslitelné. Dílem díky plynofikaci, 
dílem díky účinnějším kotlům, dílem díky sběr-
ným místům tříděného odpadu se situace zlepšila. 
Závěrem, není to nakonec tak, že stěžovatelé 
přesvědčili zastupitele pouze svou zaníceností 
a slzami? Pokud je to tak, máme obavy, jak bude 
vypadat rozhodovací praxe zastupitelstva v pří-
padech, kdy půjde o větší věci. 

Majitelé rodinných domů 
z dolní části Hálkovy ulice a okolí

Několik otázek pro členy městského zastupitelstva 
Dobříš je krásné místo pro život. Ne vše je zde ideální, ale zároveň nelze nevidět dlouhodobou snahu 
kvalitu života zlepšovat. A tak i k nám na maloměsto před lety dorazila myšlenka třídit odpad. Z novin-
ky, na kterou jsme si museli chvíli zvykat, se časem stala samozřejmá součást našich životů. Postupně 
se síť sběrných míst zahušťovala, až jednoho dne, hurá, bylo jedno sběrné místo zřízeno i v blízkosti 
domů autorů tohoto článku, totiž ve spodní části Hálkovy ulice. Obzvláště si to pochvalovali lidé star-
ších ročníků, kteří dříve museli s tříděným odpadem chodit čtvrt kilometru daleko a někdy ještě dál. 
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Oznámení pro členy Klub důchodců Dobříš:
Setkání jubilantů ve společenském sále KD, 
které se mělo uskutečnit ve středu 29. 6., se 
z důvodu plánované rekonstrukce KD usku-
teční o 14 dní dříve, a to ve středu 15. 6. 
2016. Děkujeme za pochopení. Členy klubu 
prosíme o sdílení této zprávy.  

Ohrožení Dukelského náměstí zástavbou 
Veřejná zeleň má ustoupit výstavbě nových sociálních bytů, kterou plánuje město Dobříš na 
doposud veřejném prostranství Dukelského náměstí. 
Dukelské náměstí již mnoho let slouží obyvatelům Dobříše jako veřejný prostor v přilehlé zástavbě 
rodinných a bytových domů mezi ulicemi Žižkova a Jáchymovská. V územním plánu Dobříše je jako 
jedna z mála ploch určeno pro veřejnou zeleň, která patří mezi rozhodující činitele ovlivňující kva-
litu životního prostředí. Nyní by se však mělo změnit na stavební parcelu pro výstavbu sociálních 
bytů. Takový požadavek na změnu č. 2 územního plánu zadala z vlastního podnětu přímo dobříšská 
radnice, která jednostranně upřednostňuje výstavbu a tvrdnoucí beton nad zelení. Děje se tak na-
vzdory závazku územního plánu Dobříše z roku 2010, který předpokládá revitalizaci tohoto území 
a ve své koncepci se zavazuje k ochraně a rozšiřování zeleně ve městě. 
Přitom zahušťování zástavby by vedlo ke snížení kvality života místních obyvatel. Zastavěná plocha 
měst se stále rozšiřuje na úkor travních ploch se stromy a keři, které jsou pro život ve městě velmi 
důležité a nenahraditelné. Jednou z nich je například ochlazující schopnost, kdy zeleň působí jako 
přirozené klimatizační zařízení.
Občané Dobříše jakožto uživatelé veřejných prostranství upozorňují, že navrhovaná změna 
č.  2  územního plánu Dobříše je v rozporu se stávajícím územním plánem, který zde nepovoluje 
výstavbu, ale naopak chrání přírodní charakter plochy jako veřejnou zeleň. 
Cílem občanů města Dobříše je zamezit této navrhované změně a ochránit Dukelské náměstí jako 
plochu veřejné zeleně a zachovat vhodné životní prostředí nejen pro všechny obyvatele Dobříše, ale 
i vhodné prostředí pro živočichy, kteří se v lokalitě nacházejí a pro volnočasové aktivity našich dětí. 
Výzva – petice – občanů zastupitelům města Dobříš má za cíl přesvědčit zastupitelstvo, aby ukončilo 
přípravy pro zastavění Dukelského náměstí a uchovalo tyto plochy pro zeleň tak, jak je tomu ve 
stávajícím územním plánu Dobříše. Spolurozhodování občanů o podobě okolí jejich domova ne-
musí připomínat lítý souboj s místními politiky, ale naopak je otevřenou diskuzí mezi rovnocennými 
partnery, pokud město bude ochotné názor obyvatel vyslechnout a respektovat.

Petiční výbor

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, před prázd-
ninami nabízíme ještě několik programů:

TÝDEN PRO DĚTI – 1.–8. 6.
Velká soutěžní hra s úkoly po celém městě. 
A  ceny? Knihy, audioknihy, deskové hry, vstu-
penky na divadelní představení, věcné ceny... 
Herní plán s podrobnými podmínkami si vy-
zvedněte v knihovně nebo stáhněte na www.
knihovnadobris.cz.

DOBŘÍŠ ČTE DĚTEM – pondělí 6. 6. od 17.00
Celé Česko čte dětem – a my samozřejmě také. 
Malý dárek k Mezinárodnímu dni dětí: scénické 
čtení divadla Knihovna! Vstup volný.

KDO BYL KAREL IV.? – úterý 7. 6. od 18.00
Pozor: závěrečná přednáška Malé dobříšské uni-
verzity tentokrát v úterý od šesti! PhDr.  Václava 
Kofránková, Ph.D., jedna z předních znalkyň 
osobnosti Karla IV. u nás – to si nenechte ujít! 
Vstupné 80 Kč; káva či čaj v ceně.

ŽENSKÉ KRUHY III: ŽENY, KTERÉ BĚHALY 
S VLKY – pondělí 13. 6. od 18.00
Třetí prožitkové sebezkušenostní setkání s  psy-
chiatričkou a psychoterapeutkou MUDr. Formán-
kovou. Cena dvouhodinového setkání 200  Kč; 
rezervace nutná do pátku 10. 6.

TÝDEN S AUTISTY – 13.–19. 6.
Co víte o autismu? Půjčte si něco z výstavy be-
letrie i odborných publikací k tomuto tématu. 
A také si můžete zkusit vyluštit vědomostní kvíz 
o ceny!

KLÍČOVÁNÍ – úterý a středa 14. a 15. 6.
Letošní prvňáčci už zvládli celou abecedu! Tako-
vý výkon musíme ocenit: jako každoročně jsme 
pro děti připravili program. Na závěr dostanou 

symbolický klíč od knihovny a knihu, kterou 
vydalo nakladatelství Triton v rámci projektu 
Svazu knihovníků a informačních pracovníků 
cíleně pouze pro žáky prvních tříd. Nemáte-li 
doma prvňáčka, novou knihu Kláry Smolíkové 
„Knihožrouti“ si  budete moci přečíst nejdříve 
za tři roky. 

DEN BEZ BARIÉR – čtvrtek 16. 6.
Letos již počtvrté pořádá naše knihovna pro-
gram pro děti z Jedličkova ústavu v Praze: diva-
dlo, scénické čtení, soutěžní hra, výlet na kozí 
farmu... Chcete se přidat? Třeba aspoň na po-
hádku? Čtěte níže.

O VELIKÉ ŘEPĚ a čtyři krátké pohádky k tomu 
– čtvrtek 16. 6. od 9.30 v Domě seniorů Dobříš
Čtyři pohádky v podání dětí z dramatického 
souboru při ZŠ Stará Huť pod vedením paní 
Majzelové  doplní pohádku O veliké řepě v na-
studování dětí z JÚ. Celková délka představení 
je přibližně 50 minut. Vstup volný.

MALOVÁNÍ HENNOU – sobota 18. 6. od 17.00
Malování hennou – zdobení těla, intuitivní ma-
lování, rituál nebo tetování nanečisto? Přijďte 
si to vyzkoušet! Pro předem příhlášené 120 Kč, 
na místě 150 Kč. Přihlásit se můžete v knihovně 
osobně, telefonicky či emailem.

PIKNIKOVÝ KNIŽNÍ BAZAR – úterý 28. 6. od 
12 do 17.00
Bazar? Piknik? Přátelské setkání? Oblíbená akce 
opět po roce na trávníku před knihovnou. Vez-
měte cokoli z tohoto seznamu: deku, knihy, děti, 
pejska, svačinu, třeba i ruční práce – ale nechce-
te-li, nemusíte brát vůbec nic. Přijďte si vybrat 
ze stovek vybraných bazarových knih (včetně 
mnoha zcela nových) všech žánrů od dětských 
knížek přes detektivky po naučnou literaturu. 

Nakupte si na prázdniny za pár korun! A chcete-
-li nabídnout své staré knihy k prodeji, zahrajte 
si na pár hodin na knihkupce! Letošní novinka: 
výtvarná dílna na místě. A jako vždy, malé ob-
čerstvení zajištěno. V případě nepříznivého po-
časí se bazar koná v knihovně.

A ještě dvě nové výstavy (a jedna stará):

POHÁDKOVÝ SVĚT BEATRIX POTTEROVÉ  
– 1.6.–31.8.
Výstava krásných prací, přijatých do letošního 
ročníku naší literárně-výtvarné soutěže. Partne-
ry soutěže jsou firmy Bobcat a Albixon, kterým 
tímto děkujeme za podporu.
DRUHÁCI – od 1. do 30. 6.
Výstava výtvarných prací studentů 2. ročníku 
GKČ Dobříš.
KAREL IV. – ŽIVOT OTCE VLASTI – prodlouže-
no do 30. 6.
Menší, leč zajímavá a přehledná výstava, vy-
pracovaná Národním pedagogickým muzeem 
a knihovnou J. A. Komenského.

Milí návštěvníci knihovny, přejeme vám krásné 
léto a upozorňujeme na prázdninovou otvírací 
dobu knihovny – letos nově v obou odděleních:
úterý 8.00–18.00, středa 8.00–17.00, sobota 
9.00 –12.00

Těšíme se na vás v knihovně!

Sdružení „Dej mi šanci“ 
vás zve na setkání rodin, pečujících o děti i do-
spělé s hendikepem ve čtvrtek 9. června 2016 
od 15 do 18 hod. na zahradě fary ČCE v Husově 
ulici v Dobříši.
Bude připravený zábavný program pro děti 
i dospělé, tombola a občerstvení. Na závěr si již 
tradičně opečeme buřty. Můžete přijít i se svý-
mi kamarády. Za špatného počasí se akce koná 
uvnitř fary. Vstup je volný.
Zároveň vás zveme na pravidelná setkání rodi-
čů a pečovatelů v klubovně sdružení v budově 
ZŠ Dobříš, Lidická 384. Před prázdninami se se-
jdeme výjimečně ve středu 15. 6. 2016 v 8.30. 
Všichni jste srdečně zváni.
Kontakt: www.dejmisanci.cz, dejmisanci@cent-
rum.cz, tel.: 730 925 549.

Knihovna v červnu: čtení, přednáška, 
pohádky, piknikobazar i výstavy
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Připravujeme na prázdniny

22.–23. 7. Summer fest Dobříš 2016 – Kitt-
chen, Švihadlo, Megaphone, Cirkus Problem, 
U-Prag, DJ Jerry Žák, Chilliguns, Vem si zyrtek 
a pro děti hudební program Příhody kluka 
BomBarďáka.
Ani letos si nenechte ujít tradiční dvouden-
ní hudební akci na hřišti za sportovní halou. 
Letošní hudební koktejl je zajímavý přede-
vším žánrově. Užijete si rock, reggae, indu-
strial folk, klezmer i funky muziku. Přijedou 
kapely, které znáte, milujete, ale i ty, které 
na Dobříši zatím nehrály, ale mají obrovský 
potenciál vás zaujmout. Neváhejte a přijďte, 
léto a muzika, to patří k sobě. Více informací 
o programu v příštích DL. Sledujte facebook 
a webové stránky KD Dobříš, dozvíte se víc.

www.kddobris.cz

KULTURA ČERVEN

 � 1. 6. Vernisáž výstavy: Jan Vojta – obrazy, 
grafi ka a kresby

Výtvarník Jan Vojta vystudoval v letech 1974–79 
Akademii múzických umění v Praze, divadelní 
fakultu, obor scénografi e. Po absolutoriu žije 
v  Praze a věnuje se užité grafi ce, ilustracím 
a  kostýmním realizacím. V roce 1984 odchází 
do Rakouska. Ve Vídni dostává příležitost spo-
lupracovat s grafi ckou agenturou a architekty, 
pro které dělá ilustrace a oživuje svojí kresbou 
architektonické návrhy.
V roce 1987 odjíždí do Itálie, kde dlouhodobě 
pobývá v kraji Gargáno a plně se věnuje malbě. 
Po návratu do Rakouska je přijat do vídeňského 
malířského spolku „Künstlerhaus“. V roce 1988 
dostává pozvání a odlétá do Grónska na mě-
síční návštěvu vesnice Narsaq. Místní prostředí 
a ledovcová krajina ho fascinují a inspirují k celé 
řadě kreseb a maleb. V roce 1992 ho osudové 
okolnosti zavedou zpátky do České republiky. 
Pracuje v reklamní agentuře jako grafi k. Zabývá 
se tvorbou log, typografi í a užitou grafi kou. Dále 
vytváří kreslené scénáře – storyboardy. Nadále 
se zabývá malbou, hlubotiskem a litografi í.
Výstavní sál KD Dobříš, vernisáž výstavy se 
uskuteční ve středu 1. června od 18.00 hod. 
Výstava potrvá do neděle 3. 7. 2016. Otevře-
no po–čt 8.30–16 hod., pátek a sobota zavře-
no, ne 14–16 hod.

 � 10. 6. VEES – indie-rock'n'roll –koncert
Když Vees zavelí: „Dáme rokenrol, pojďte si 
zařádit,“ publikum poslechne a koncert si 
užije s rukama nahoře… Na Dobříši se jim to 
povedlo už dvakrát a vždy měli u diváků ob-
rovský úspěch…
O nejenergičtější české rock´n´rollové kape-
le z  Českých Budějovic se právem hovoří jako 
o  jednom z největších talentů české hudební 
scény. Koncerty jihočeské trojice Vees jsou svou 
nezkrotnou energií pověstné. Z repertoáru ka-
pely jde jasně vyčíst klasická škola rock’n’rollu 
60. let, stejně tak i vliv současné tvorby kytaro-
vých kapel a důraz na příběh a píseň samotnou. 
Nevykalkulovaní retro Vees patří mezi nejživel-
nější a nejpřirozenější české kytarové kapely.

Obsazení: Bernard Vaněček (zpěv, basová kyta-
ra), František Vácha (bicí), Mates Vodička (zpěv, 
kytara).
Společenský sál KD, pátek 10. června od 
20.30 hod. Vstupné: předprodej 130 Kč, na 
místě 160 Kč. Předprodej vstupenek od 30. 5. 
v Trafi ce u Davida. 

 � 17. 6. Swing band Dobříš – koncert
Na tradiční večer swingových melodií vás zve 
dobříšský orchestr Swing Band Dobříš.
Společenský sál KD Dobříš, pátek 17. června 
od 20.00 hod. Stolová úprava. Dobrovolné 
vstupné.

 � 18. 6. Kuklík Tyjátr – Tři mušketýři 
– 2. REPRÍZA 

Oblíbená divadelní partička vás srdečně zve na 
druhou reprízu své úspěšné hry na motivy kla-
sické předlohy Tři mušketýři...
Společenský sál KD Dobříš, sobota 18. června 
od 20.00 hod. Dobrovolné odchodné.

 � 19. 6. Taneční čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. 
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... 
Pozor, v červnu o týden dříve!!! Na všechny se 
velmi těší pořadatelé z Okrašlovacího spolku 
Dobříš. 
Společenský sál KD, neděle 19. června od 
17 hodin, vstupné dobrovolné.

Noc kostelů 
u evangelíků v Dobříši 
10. června 2016

Pavel Rejchrt: obrazy (výběr z let 1998–2015) 
– vernisáž výstavy
 
Dobříš, kostel ČCE 19.30–21.45 hodin
Program:
• Uvítání přítomných: farář sboru Samuel 

Hejzlar 
• Úvodní proslov: PhDr. Vladimír Novotný
• Improvizace Davida Rejchrta: violoncello
• Z poezie Pavla Rejchrta: autorské čtení
• Improvizace Davida Rejchrta: varhany
• Volná prohlídka obrazů
• Rozhovory a občerstvení
• Na závěr: Max Reger: Largo a gigue z II. su-

ity opus 131, na violoncello zahraje David 
Rejchrt

SRDEČNĚ VÁS ZVEME! 
Za FS ČCE v Dobříši 

Mgr. Ing. Samuel Hejzlar, farář

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

Srdečně zveme na výstavu nápaditých dětských 
prací s názvem „Výtvarka se Zuzkou“. Děti 
z výtvarného kroužku pod vedením výtvarnice 
Zuzany Hutňanové vystavují svoje originální 
díla v hale Pastoračního centra sv. Tomáše. Vý-
stava potrvá do 17. června, otevřeno po–pá od 
10 do 15 hodin a během programů centra, je 
možno také podle domluvy.

V pátek 10. června zveme na NOC KOSTELŮ do 
kostela Nejsvětější Trojice (u zámku). Program 
bude probíhat od 19 do 22 hodin.

Noc kostelů 2016

Srdečně vás zveme v pátek 
10.  června od 19  hodin do kostela Nejsvětější 
Trojice v Dobříši (u zámku) na mezinárodní akci 
NOC KOSTELŮ, k  níž se přidává i naše farnost. 
Těšit se můžete na koncert chrámového sbo-
ru Dobříš, vystoupení hudební skupiny Vrásky 
z  lásky, ukázku varhan a další. V průběhu celé-
ho večera bude možnost napsat anonymně svá 
poděkování, prosby, přání, za které se budeme 
přimlouvat při nedělní bohoslužbě. Pro malé 
návštěvníky bude připraven doprovodný pro-
gram a drobné občerstvení. Bude také možnost 
přispět do sbírky na obnovu varhan – více infor-
mací na www.varhanydobris.cz. Předpokládaný 
konec akce je ve 22.00 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Římskokatolická farnost Dobříš

Město Dobříš – Mírové náměstí 119, 
263 01 Dobříš, tel.: 318 533 311, 

e-mail: epodatelna@mestodobris.cz, 
www.mestodobris.cz
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Výstava Zrcadlení světa

Výtvarnice z 9. ročníku navštěvující nepovinný 
předmět Užité výtvarné činnosti si v průběhu 
čtyř let vyzkoušely různé výtvarné techniky – 
malbu, kresbu, techniky tisku, výrobu keramiky 
i vytváření prostorových objektů z různých ma-
teriálů. V květnu uspořádaly výstavu svých pra-
cí v konírně zámku Dobříš s názvem Zrcadlení 
světa.
Zrcadlo svět odráželo nejen jejich tvorbu, ale 
dovolilo nahlédnout i do zákoutí světa vnitřní-
ho. To se projevilo v jejich přednesu při zaháje-
ní výstavy 16. května. Každá z dívek si vybrala 

jednu vlastnost sobě blízkou a s citem z nich 
společně vytvořily působivý celek. Slavnost-
ní chvíle zpříjemnili žáci 1. stupně školy svým 
hudebním vystoupením, všichni pozorně na-
slouchali slovům ředitele školy Mgr. J. Motejlka 
a starosty města Mgr. S. Vacka. Všem vystupují-
cím i návštěvníkům výstavy děkujeme za jejich 
podporu.
A protože je kolem nás málo Radosti a Lásky, 
ale příliš Bolesti, Závisti a Hamižnosti (to je malá 
část zobrazení z výstavy), přejeme všem alespoň 
trochu – Naděje: 
Když máš naději a k tomu štěstí, 
správný směr zvolíš na rozcestí.
Když má naděje kotvu na řetízku, 
kalenou podkovu nad dveřmi ze skla,
pak neštěstí se válí v písku, 
naděje je rázem stříbrolesklá.

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

DEN ZEMĚ NAŠÍ 
TŘÍDY 5.B
Víte, proč se slaví Den Země? 
My vám na to odpovíme.

Den Země se slaví proto, abychom vyčistili naši 
planetu od odpadků, které jsme za celý rok vy-
tvořili.
Dne 22. 4. 2016, jak víte, na Den Země, jsme 
vyrazili se třídou 5.B uklízet k Brodcům u Vlaš-
ky. Cesta byla zajímavá, šli jsme kolem farmy 
s koňmi a býky. Už cestou jsme všichni uklízeli 
a byli rádi, že v tomto roce jsme našli „jen“ 3 pyt-
le na rozdíl od minulého roku, kdy jich bylo 11. 
Zároveň jsme se zapojili do soutěže MěÚ Dobříš 
s názvem „O nejkurióznější odpadek“.
Hned po příchodu k lesu, jsme našli kočárek 
a  kotlík, fotky těchto předmětů jsme pak do 
soutěže poslali.

Bylo úžasné být v tak krásné přírodě. Cestou 
jsme dokonce viděli veverku, ještěrku a srnu. 
Po svačině jsme došli na hřiště u kina, kde právě  
probíhala oslava Dne Země, kterou připravilo 
město Dobříš. Zde jsme se chvíli zdrželi.
Naším dalším cílem bylo zjistit, co lidé v ulicích 
vědí o Dni Země. Někdo nás ošklivě odbyl, někdo 
hezky přijal. Celkem jsme oslovili 75 lidí, z  toho 
nám odpovědělo 53. 28 z nich vědělo, že je dnes 
Den Země a co to znamená. Odpad třídí 47 lidí 
z dotázaných, barvu kontejneru na papír znalo 
27 respondentů. Nejzajímavější byla otázka, jak 
dlouho se rozkládá žvýkačka. Správná odpověď 
je 25 let a tu znalo pouze 5 našich spoluobčanů. 
Ostatní jsme seznámili se správnou odpovědí. Po 
návratu do školy došlo k vyhodnocení ankety.
Tento den se nám všem velice líbil, přálo nám 
i  počasí. Domů jsme šli s hřejivým pocitem, že 
jsme něco málo udělali pro naše město a planetu.

Žáci 5.B, 2. ZŠ Dobříš

Úspěch v krajském kole přeboru škol v orientačním běhu 

Dne 10. května se konalo krajské kolo závodu v orientačním běhu v Kladně. Naši školu reprezen-
tovali Tom Obermajer, Terka Mirčeva, Adélka a Bára Houskovy, Teo a Max Dudlovi, Martin a Ondra 
Snížkovi, Kája a Míša Vlašaná, Ben Španěl, Niky Slívová, Žofka Barterová, Matěj Dragoun, Vašík Lo-
renc, Dominik Šanda a Alča Plíhalová.

Děvčata jednoznačně ovládla kategorii D3, ve 
které se na 3. místě umístila Bára Housková, 
2. místo obsadila Kája Vlašaná a 1. místo pa-
tří Terezce Mirčevě. Kategorii H3 ovládl Vašík 
Lorenc. Velký úspěch jsme zaznamenali také 
v celkovém součtu výsledků zúčastněných škol. 
Družstvo chlapců se umístilo v kategorii H5 na 
3. místě, za což si odvezlo krásný pohár. Druž-
stvo dívek jasně zvítězilo v kategorii D3 a také 
získalo krásný pohár. Všem účastníkům blaho-
přejeme!

Mgr. Daniel Drmla

Orientační běh v Kladně – 1. místo v krajském přeboru škol,  
1. a 3. místo v kategorii jednotlivců 
V úterý 10. května se konalo krajské kolo přeboru škol v orientačním běhu v Kladně. Závodu se 
zúčastnilo 362 závodníků ze Středočeského kraje. Naši školu, 2. ZŠ Dobříš, reprezentoval Jakub Jan-
da a Veronika Arnoštová z 5.C, Jáchym Nový a Tereza Koubková ze 4.A. Kluci závodili na trati 
dlouhé 2,6 km a děvčata na trati dlouhé 2,3 km. Kluci byli ve své kategorii S-H5 velice úspěšní. Jakub 
Janda se umístil na 1. místě a Jáchym Nový obsadil 3. místo. Byli odměněni diplomem a medailí.

Květnové zprávy 
ze ZŠ TRNKA

Ani v květnu jsme se v TRNCE nenudili.  Uspo-
řádali jsme dvě akce pro děti i rodiče, první se 
konala v sobotu 7. května  2016 na školní zahra-
dě a jejím cílem bylo, aby se žáčci prvních dvou 
tříd poznali ještě před začátkem školního roku. 
Děti si během dopoledne zahrály různé hry a po 
skončení programu se část z nich přidala k do-
spělým a pomohly jim oškrábat nánosy staré 
malby na zdech.
Druhou akcí byla ukázková hodina matematiky 
podle profesora Hejného, která se uskutečni-
la v  knihovně 12. května 2016. Zvídavých dětí 
i rodičů přišlo opravdu hodně – 20 dětí včetně 
předškoláků a přibližně stejný počet rodičů. 
Během května nám nejvíce času zabrala přípra-
va na samotnou rekonstrukci obou tříd, která 
začne na konci května. Získali jsme stavební 
povolení a vybrali stavební firmu, která rekon-
strukci provede. Zároveň jsme od února zorga-
nizovali celkem 7 pracovních brigád, při nichž 
jsme svépomocí chystali místnosti na příchod 
profesionálních zedníků a dalších řemeslníků. 
Máme velkou radost, že se nám díky úsilí mno-
hých z vás daří naplňovat hlavní myšlenku TRN-
KY, a sice že škola bude společným dílem učitelů, 
rodičů i dalších příznivců. Kromě dnes už stovek 
brigádnických hodin odpracovaných v budově 
a na zahradě školy jsme díky vaší podpoře získa-
li například část vybavení do tříd nebo sponzor-
ský příslib na vybudování počítačové sítě.
Děkujeme všem, kdo se podílejí na tom, že se 
náš sen o založení školy stává skutečností. Váží-
me si podpory, kterou dostáváme, i práce, kte-
rou pro TRNKU dobrovolnicky odvádíte. 
Rádi bychom všechny čtenáře DL pozvali na za-
hradní slavnost ZŠ TRNKA, která se koná v nedě-
li 19. června 2016 na zahradě školy (Příbramská 
ul. 938) od 15 hodin. Můžete se těšit na dobrou 
kávu, domácí koláče nebo na výtvarnou dílnu. 

Petra Klvačová

V celkovém součtu výsledků škol, které se kraj-
ského přeboru zúčastnily, získali kluci pro naši 
školu v kategorii S-H5 výborné 1. místo. Společ-
ně převzali krásný pohár a diplom.
Kategorie S-D5, ve které závodila Veronika 
 Arnoštová a Tereza Koubková, se z rozhodnutí roz-
hodčích nevyhlašovala. Veronika doběhla ve své 
kategorii S-D5 na 1. místě, Terezka na 11. místě.
Moc gratulujeme k výborným výsledkům!

Mgr. M. Kloudová
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Školní rok se pomalu blíží k závěru...,
prázdniny, dovolené, krásné zážitky a pro někte-
ré z našich dětí po prázdninách i vstup do 1. tří-
dy základní školy.
Než se vydáme za prázdninovým dobrodruž-
stvím, chtěli bychom se podělit a informovat 
vás o aktivitách, které jsme v naší mateřské škole 
pořádali. V únoru jsme prožili masopustní veselí 
s klaunem Pepinem, jeho kouzelnickým umě-
ním a roztomilými psími kamarády.
Jaro jsme přivítali v zrcadlovém sále zámku 
Dobříš benefičním představením „Hra na anděla“ 
z repertoáru paní Zdeňky Žádníkové-Volencové. 
Výtěžek z koncertu byl věnován na plánovanou 
realizaci nových herních prvků na školní zahradu.
V dubnu jsme se rozjeli za hudebním vzděláním 
do Prahy. Hudebníci FOK Praha zahráli hudební 
pohádku Sergeje Prokofjeva „Péťa a Vlk“. Děti se 
zábavnou formou seznámily s vážnou hudbou 
a  krásou dechových hudebních nástrojů.
11. dubna se konala v Kulturním domě Dobříš 
vernisáž výstavy „Malujeme pro radost“. Výstavu, 
na které se prezentovaly výtvarné aktivity všech 
dobříšských mateřských škol, zahájily naše děti 
svým pěveckým vystoupením.
V rámci ekologicky zaměřeného týdne s názvem 
Den Země proběhla na zahradě 2. mateřské 
školy Stromková slavnost. Byl to již 4. ročník, 
kdy jsme ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem 
Dobříš slavnostně zasadili lípu. Sázení předchá-
zelo pěvecké vystoupení dětí za doprovodu 
CEMI Bandu Míly Vodičky a skupiny Rebelky.
Koncem dubna jsme opět navštívili Prahu, ten-
tokrát Divadlo Spejbla a Hurvínka a jejich příběh 
„Hurvínkovo přání“.
V květnu naše děti vystoupily na májových 
slavnostech města se svým pěveckým a taneč-
ním vystoupením a na zahradní slavnosti byly 

předškoláci slavnostně pasování na školáky. Ke 
slavnostní atmosféře přispělo i vystoupení dětí 
a hudební produkce muzikantů Vandy a Standy.
Do konce školního roku nás ještě čekají oslavy 
Dne dětí, kdy se vydáme na výlet do Jinců za 
vojáky, celodenní výlet na zámek Březnice s po-
hádkou Princ Bajaja a přehlídka ptactva v dob-
říšském anglickém parku. A pak již hurá na vy-
toužené prázdniny 
Kromě krásných akcí a vystoupení se naše ma-
teřská škola může v letošním školním roce po-
chlubit ještě jedním úspěchem: získala dotaci 
50 tis. Kč z rozvojového programu MŠMT s ná-
zvem Podpora logopedické prevence v před-
školním vzdělávání v roce 2016. Tyto peníze 
jsme využili k nákupu pomůcek pro zkvalitnění 
logopedické péče a na financování odborného 
vzdělávacího programu „Logopedický asistent“ 
pro dva pedagogy školy. Věříme, že tímto kro-
kem přispějeme ke zlepšení komunikačních 
schopností a nápravě nesprávné výslovnosti 
dětí.
Přejeme krásné a pohodové léto plné sluníčka 
a nevšedních zážitků.

Kolektiv zaměstnanců 
2. mateřské školy Dobříš

DOBŘÍŠEK 
V ČERVNU

Otevřeno máme každý pracovní den od 8 do 
12.30 hod., v pondělí a ve středu od 14.30 do 
16.30 hod. 
VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“. V pondělí 
a ve středu od 14.30 do 16.30 hod., v úterý, ve 
čtvrtek a v pátek od 8 do 12.30 hod. 
Do 17. června můžete zhlédnout výstavu dět-
ských prací „VÝTVARKA SE ZUZKOU“. Verni-
sáž se moc povedla a všichni jste srdečně zváni. 
PC sv. Tomáše, Na Nábřeží 1650, Dobříš.
MIMOŘÁDNÉ AKCE: 
Středa 1. 6. – ZDRAVÉ DÍTĚ – LÉTO – přednáška 
s besedou s MUDr. Petrou Pelikánovou na tato 
témata: 1. sezónní obtíže, 2. jak správně od-
stranit klíště, 3. jak si vybavit lékárničku na 
dovolenou. Od 9.30 hod. v RC Dobříšek s mož-
ností krátkodobé péče o děti v naší herničce. 
Středa 1. 6. – oslavte s námi DEN DĚTÍ na hři-
šti RC. Těšit se můžete na různé hry a soutěže 
a  drobné občerstvení. Začínáme v 10 hodin. 
V případě nepříznivého počasí se akce ruší. 
Sobota 11. 6. – CYKLOSTEZKA aneb TÁTA 
DNESKA FRČÍ – startujeme od 15 hod. na Vlaš-
ce. Vezměte svá kola, koloběžky, odrážedla, 
helmy, tatínky (i  maminky …) a vyražte na 
cyklostezku plnou zábavných úkolů a společně 
oslavme Den otců 2016. Pro každého malého 
účastníka a tatínka malá odměna v cíli. Při vytr-
valém dešti se akce nekoná.

Úterý 14. 6. – PROTANČENÉ ODPOLEDNE od 
13.30 hod. na zahradě RC Dobříšek. Nestihli jste 
vystoupení našich děvčat na májových slavnos-
tech nebo vaše dítko uvažuje, že má chuť začít 
tancovat? Potom je toto odpoledne určené 
právě vám a vašim dětem, které si zde mohou 
vyzkoušet první taneční kroky pod vedením 
lektorky MgA. R. Kubátové. Těšit se můžete i na 
další aktivity.

Připravujeme na léto:
Týdny výtvarných aktivit na téma „Superhr-
dinové“ v duchu příměstského tábora
Každý všední den od 8 do 16 hodin v RC Dob-
říšek. Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky, 
čekají na ně soutěže a hry. V ceně jsou zahrnu-
ty teplé obědy, pitný režim, pomůcky, materiál, 
odměny pro děti, lektorné a vstupné.
1. 7. a 4. 7. – 8. 7. (četně 2 svátků)  6–8 let  
 O. Ludačková a D. Ludačková
11. 7. – 15. 7.  6–8 let
 M. Vtípilová a A. Vtípilová
18. 7. – 22. 7.  8–10 let
D. Koubková a V. Koubek
25. 7. – 29. 7.  8–12 let
M. Pogran a A. Pogranová
1. 8. – 5. 8.  5–7 let
S. Bedřichová a B. Bedřichová

Týden tanečně-sportovních aktivit v duchu 
příměstského tábora
8. 8. – 12. 8.  6–12 let
R. Kubátová, L. Bezděka

Týden pro dívky na téma MASKY v duchu pří-
městského tábora
Každý všední den od 9 do 14 hodin v RC Dobří-
šek. Děvčata si vyzkouší různé výtvarné techni-
ky, čekají na ně soutěže a hry.  V ceně je zahrnut 
pitný režim, pomůcky, materiál, odměny pro 
děti, lektorné a vstupné.
25. – 26. 8. a 29. – 31. 8. 10–14 let
E. Fenclová

PORADENSTVÍ
On-line poradna na www.dobrisek.cz. 
Setkávání těhulek a předporodní kurzy 
s Martinou Branšovskou. 
Poradenství speciální pedagožky s Mgr. Gab-
rielou Nerudovou.
Rodinné, výchovné a partnerské poraden-
ství a laktační poradenství s Mgr. Kateřinou 
Neubauerovou.
PC poradenství s Ing. Vlastou Pechovou.
Chytré telefony – poradenství s Vojtou Prendkým.
Psychologické poradenství s PhDr. Vladimí-
rem Zikmundem.

Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na 
našem webu: www.dobrisek.cz nebo na https://
www.facebook.com/dobrisek. 
Informace a přihlášky: Katka Nekvapilová tel.: 
608 906 559, e-mail: rcdobrisek@gmail.com,  
adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš.
Děkujeme za podporu Úřadu práce v Příbrami, Mi-
nisterstvu práce a sociálních věcí, Středočeskému 
kraji a městu Dobříš.

Společenská kronika
Vzpomínky

Dopracovaly pilné ruce, 
utichlo navždy před-
obré srdce. Očima dra-
hýma se již nepodíváš, 
teď klidným spánkem 
odpočíváš. 20. května 
by Karel Bártík z Dobříše 
oslavil 65. narozeniny. 

Stále vzpomíná man-
želka Marie s rodinou 

a přáteli.

25. května uplynuly tři 
roky od chvíle, kdy nás 
navždy opustila paní 
Mgr. Olga Vacková. Kdo 
jste ji znal, prosím, vzpo-
meňte s námi.

S láskou vzpomíná man-
žel Standa s dětmi a vnou-

čátky i všichni přátelé.

Ráno, když slunce zemi 
navštívilo, Tvoje srdce se 
navždy zastavilo. To, že 
čas rány hojí, je jen pouhé 
zdání, stále je v srdci vel-
ká bolest a vzpomínání...
Dne 16. 6. 2016 uply-
nou dva roky, co nás 
navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, tatínek 
a dědeček František  
Novotný.

S láskou vzpomínají manželka Věra, 
syn Tomáš a dcera Ilona
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Údržba chodníku 
u dobříšského kostela 
Členové Okrašlovacího spolku města Dobříše 
se rozhodli napravit zanedbaný chodník na ná-
městí Svobody, který zarůstal více jak čtyřicet 
let. Tento chodník je zachovalou součástí pů-
vodního dláždění všech chodníků, které se zde 
na Dobříši takto upravovaly hlavně ve třicátých 
letech dvacátého století, jako součást veřej-
ných prací. Díky tomu, že se chodník nacházel 
v blízkosti místního kostela, byl již za minulého 
režimu více než ignorován a tato ignorace, bo-
hužel, pokračovala i po r. 1990. Travnatá plocha 
každý rok ubírala plochu chodníku a jeho kostky 
mizely pod nánosy náplav, které sem přinášela 
dešťová voda, trávy anebo byly doplňovány 
štěrkem během zimy. Chodník, i když se nachází 
v historickém centru města, byl po více jak dva-
cet let technickými službami ignorován. 

Letos jsem již řekl dost a rozhodl jsem se v rám-
ci Týdne Země namísto úklidu odpadků vyčistit 
tento zanedbaný chodník. Bohužel má před-
stava o samotné práci byla od začátku mylná, 
protože jsem si představoval, že během jedno-
ho sobotního dopoledne jej vypleji, ale prvotní 
průzkum odhalil, že pod trávou se skrývá velký 
nános hlíny. To způsobilo, že jsme museli mís-
to navštívit během května ještě několikrát, a je 
zřejmé, že se tato dobrovolná brigáda protáhne 
možná i do června. V první etapě jsem odhalil 
horní část chodníku, od nové části, která vznik-
la při stavbě odstavného parkoviště u bývalého 
knížecího velkostatku. V druhé části jsme zahá-
jili očistu chodníku od kostelního schodiště, ke 
středu širší části a částečně očistili druhou část 
chodníku ke kostelu. Ve třetí části jsem dokon-
čil očistu nejvíce postižené části chodníku. Ve 
čtvrté fázi bylo dokončeno pletí druhé strany 
a v páté úplné dokončení. Veškeré práce byly 
prováděny ručními nástroji, bez mechanizace.  
Jsme navíc rádi, že nás v naší činnosti podpoři-
la správa dobříšského zámku v podobě ředitele 
zámku Dobříš, pana Krejcárka, který zajistil od-
voz hlíny a humusu, za což děkujeme. 

Za Okrašlovací spolek Dobříš, Petr Kadlec 

SKŘÍTKOVSKÝ TUNAJ VE FOTBALE

Máte rádi fotbal? Ve 
Skřítkově se v neděli 19. 
6. na Den otců koná fot-

bal table/pool cup. Maminky nechte odpočívat 
a přijďte si zahrát s klukama i holkama. 
Startujeme ve 14.00. Hraje se ve dvojici. Regist-
rovat se můžete osobně ve Skřítkově anebo na 
e-mailu info@skritkov.com.
Pro vítěze čekají zajímavé ceny. Startovné je 
90 Kč pro každého hráče. 
Hou, hou, hou – Skřítci nadšenci fotbalu jsou.

Kralevic Karel převzal dne 29. 10. 1334 správu 
nad Královstvím českým a již o čtyři roky pozdě-
ji, r. 1338, nechal vyjmout ze zástavy královské 
hrady, mezi které patřil i dobříšský hrad, který 
vyplácí ze zástavy od Rožmberků. O samotném 
vývoji hradu v tomto období nemáme žádných 
zpráv, přesto, pokud se podíváme na zprávu 
o vykoupení dobříšského panství kralevicem 
Karlem, se zde mluví výslovně o hradu, takže 
je pravděpodobné, že mezi lety 1252–1334 byl 
dobříšský dvorec přestavěn a rozšířen. Po vy-
koupení ze zástavy je hrad opětovně mezi lety 
1338–1345 Karlem přestavěn. 
Na dobříšský hrad byl nakonec přesunut i úřad 
nejvyššího královského lovčího z hradu Kamýk 
nad Vltavou. Zde na dobříšském hradě pak síd-
lil královský hejtman, jenž měl zároveň i funkci 
lovčího. Úřad sem byl přesunut zřejmě v r. 1346, 
tehdy je již připomínáno při manství ve Skřípli, 
které drželi bratři Miroslav a Svach ze Skříple. 
Od r. 1367 až do Karlovy smrti v r. 1378 byl nej-
vyšším královským lovčím a hejtmanem vladyka 
Ctibor Tlama z Fuchsberka a Drastu. 
Ctibor Tlama z Fuchsberka a Drastu byl mezi lety 
1367–1380 vrchním královským lovčím a pak 
i mezi lety 1385–1391 purkrabím hradu Dobří-
še. Roku 1370 vydal svědectví, že „lidé na stat-
cích kláštera Slovanského v Kamýcku a podhradí 
jsou svobodní ode všech robot ku hradu Dobříši.“ 
Na Sychrově patřilo Tlámovi rosovické manství 
a zde si i postavil u rybníka Sychrov tvrz, která 
stávala asi v místech, kde dnes je hájovna. Ze-
mřel zde pravděpodobně kolem r. 1391. 
K r. 1352 se na hradě připomíná hradní kap-
lanství. Prvním hradním kaplanem se zde až 
v r. 1385 připomíná Záviš. Kaple s největší prav-
děpodobností stávala na místě dnešního hřbi-
tovního kostela Povýšení sv. Kříže.
Aby byla obrana hradu a služby spojené s poby-
tem panovníka zabezpečeny, byly zřízeny ku hra-
du manství, tj. usedlosti (neboli léna), a jejich ma-
jitelé měli povinnost (kromě obživy hradu), také 
jeho obranu v době ohrožení. Takových manství 

bylo nejdříve 11, později jich bylo 15. Tři se nachá-
zela přímo v Dobříši, další tři v Druhlicích a pak 
po jednom v Dubenci, Hříměždicích, Rosovicích, 
Skřípeli, Smilovicích, Čísovicích a Ouběnicích.
I když je více než jisté, že Karel IV. (1316–1378) 
na dobříšském hradě pobýval vícekrát (hrad 
se nacházel na významné Zlaté stezce do Pa-
sova), dochoval se nám zatím jenom jeden zá-
pis o  jeho pobytu zde. Staré spisy potvrzují, že 
r. 1371 upadl Karel pátého měsíce tohoto roku 
do velmi těžké nemoci, „když dlel“ na hradě 
Karlštejně. Toho využil Otto Braniborský, který 
znevážil Karlovo právo na nástupnictví v Brani-
bořích. Karel mu však obratem vyhlásil v červnu 
válku a o měsíc později podnikl válečné tažení 
do Braniborska, které skončilo až v říjnu Karlo-
vým vítězstvím. Ještě však před koncem výpra-
vy se vrací na doléčení zpět do Prahy, kde pobyl 
od 1. do 14. září. Poté se odebral na hrad Dobříš, 
kde konečně v dostatečném ústraní se mohl zo-
tavit z válečného tažení.
Na hradě Dobříši dlel s celým svým císařským 
dvorem, sídlil zde i se svou kanceláří, vydal tu 
v pátek před sv. Matoušem, tj. dne 19. září 1371, 
památnou listinu magistrátu říšského města 
Norimberka v Bavořích, jemuž vydává „nařízení 
o  povinnostech města téhož ku poskytnutí bez-
pečnostních průvodů po říši římské.“ Byla opat-
řena velkou císařskou pečetí, na jejímž líci se 
objevuje otisk císařského majestátu. Legenda 
je vedena v gotickém písmu v jazyce latinském. 
Český překlad podpisu zní: „Karel Čtvrtý, Boží 
Milosti římský král, vždy Rozmnožitel a český král.“ 
Na hradě se Karel zdržel přes slavnost sv. Václava 
a poté se vrátil zpět do Prahy.  Petr Kadlec 

Karel IV. a Dobříš 
V květnu si většina Čechů připomenula 700 let od narození římského císaře Karla IV. a českého krále 
Karla I. Bohužel, i když má město Dobříš velké vazby na tohoto vladaře, nepřipomenulo si žádným 
způsobem toto významné výročí. Dobříšské městské muzeum bylo naopak jako celek rozebráno 
a sbírky se opět přestěhovaly do depozitáře, čímž se uzavřela jeho více jak dvacetiletá historie, po 
kterou byly sbírky vystavovány a nedočkaly se vlastní samostatné budovy. Je také smutné, že bě-
hem celého období nebyla ani jednou udělána či připravena tématická výstava, jež by se věnovala 
historii dobříšského hradu a jeho vazbám na Karla IV. Proto alespoň připomenu několik známých 
dat, které mají vztah k hradu a Karlu IV.  

Klub Terén 
je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 11 do 18 let z Dobříše a blízkého okolí. Od 
ledna 2016 jsme rozšířili otevírací dobu a jsme tady pro Vás/Vaše děti každé pondělí, úterý a čtvrtek 
od 12 do 18 hod., ve středu od 14 do 16 hod. (ve středu v Klubu Terén nabízí své služby Občanská 
poradna). Najdete nás v Jáchymovské ulici č.p. 1869. Služba je zcela zdarma. Dětem se věnují tři 
sociální pracovnice.
Terén nabízí bezpečné prostředí nejen pro trávení volného času. Klub je prostorem bez alkoholu, 
drog a agrese. Děti mají možnost svěřovat se se svými problémy, využít nabídky doučování. Každý 
měsíc probíhají diskuze na různá témata – bavíme se s dětmi o jejich názorech, postojích a společně 
se tak snažíme předcházet jejich ohrožení sociálně patologickými jevy. Dětem je k dispozici počítač 
s internetem, fotbálek, šipky a velké množství společenských her. 
Pořádáme i aktivity mimo klub – jednodenní výlety, kulturní akce, podzimní výjezd (3–4 dny trávíme 
mimo město). V létě nás již potřetí čeká příměstský tábor, a to v termínu od 8. 8. do 12. 8., opět za 
cenu 700 Kč (v ceně je strava 3× denně, jízdné, vstupné a materiál k aktivitám).
Můžete nás také sledovat na facebooku: Nízkoprahový klub Terén nebo na webových stránách: 
www.proximasociale.cz  

Tým Nízkoprahového klubu terén
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Vážení spoluobčané, přátelé,
naše Základní organizace ČZS Dob-
říš v sobotu 7. května 2016 na své 
výroční členské schůzi hodnotila 

uplynulý rok 2015. Jako již tradičně se žáci na-
šich škol velmi úspěšně zúčastnili výtvarné sou-
těže organizované ústředím ČZS. Zorganizovali 
jsme zájezd na „Zemi živitelku“ do Českých Bu-
dějovic. V březnu jsme na naší moštárně otevřeli 
prodej sadby, výpěstků zeleniny a biologických 
přípravků na ochranu půdy a rostlin. V době 
prázdnin jsme širokou veřejnost pozvali do na-
šich zahrádek při akci „Otevřená zahrádka“. 
Uprostřed moštování jsme zahájili spolupráci s firmou Rekow  při sklizni Rakytníku řešetlákového, ve 
které chceme pokračovat i v letošním roce. Od RR ČZS jsme obdrželi dotaci na rekonstrukci moštáry.
V letních měsících jsme připravili moštárnu a od 5. září jsme zahájili moštování ovoce. Sezónu jsme 
zakončili 11. prosince 2015. Celkem jsme zpracovali téměř 37 t ovoce, vyrobili jsme 25 618 I moštu. 
Podle našeho plánu jsme v závěru roku uvedli do provozu naši novou pálenici. Hned v naší první 
sezóně jsme zpracovali 4 219 l kvasu a bylo vyrobeno více jak 500 l pálenky s 50% lihovitostí. 
V závěru roku jsme pro naše spoluobčany na moštárně připravili speciální vánoční bylinkový čaj, 
který si zákazníci velice pochvalovali.
Všechny úspěšné aktivity zopakujeme i v letošním roce. Jako nejdůležitější však plánujeme založení 
nové zahrádkové osady Bzdinka i přesto, že se nám nepodařilo uzavřít dohodu s městem Dobříš na 
uvolnění pozemku v majetku města, který bezprostředně sousedí s naším pronajatým pozemkem. 
V osadě Bzdinka již byl zvolen osadní výbor, zahrádkáři z nové osady mají své zástupce ve výboru 
i v kontrolní komisi naší základní organizace. Po několika společných jednáních nám město nabíd-
nulo jiné lokality na zahrádky, o kterých dále jednáme. To nám dává novou perspektivu v rozvoji 
zahrádkaření na Dobříšsku. Žádáme proto všechny zájemce o zahrádkaření, aby se nám co nejdříve 
přihlásili, abychom mohli pokračovat v započatých jednáních.
Snažíme se rozvíjet další spolupráci s městem Dobříš, které nám mimo jiné poskytlo na rok 2016 
dotaci na naše aktivity. Těšíme se na spolupráci i s ostatními spolky na Dobříši a hlavně s občany, 
kteří nás na moštárně pravidelně navštěvují,  získávají praktické rady s pěstováním zeleniny i ovoce, 
prodávají a vyměňují své výpěstky a přebytky.  

Karel Vítek, předseda ZO ČZS Dobříš, p.s. Foto: Naše moštárna v loňské sezóně (foto Karel Vítek).

Výsledek soutěže veřejných 
sbírek pro financování 
památek
Vážení příznivci a podporovatelé varhan, děku-
jeme všem, kteří jste v soutěži pořádané Institu-
tem pro památky a kulturu ve spolupráci s Mini-
sterstvem kultury ČR a Národním památkovým 
ústavem, dali hlas naší veřejné sbírce pro obno-
vu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.
Veřejná sbírka vedená pod číslem 137: Dobříš: 
Obnova varhan získala díky vašim hlasům umís-
tění na 4. místě v počtu zaslaných hlasů z cel-
kových 175 neziskových společností. Díky vám 
obdržíme na transparentní účet pro obnovu 
varhan částku ve výši 5 000 Kč.

Benefiční koncert 12. 6. 2016

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan vás 
zve 12. 6. 2016 od 19.00 hodin na koncert „Hud-
ba starých mistrů“ do zrcadlového sálu dob-
říšského zámku. Na pořadu zazní skladby od 
Roberta Fuchse, Františka Bendy a Wolfganga 
Amadea Mozarta v podání Komorního smyčco-
vého orchestru Quattro Corde. Vstupné dobro-
volné – výtěžek vstupného je určen na obnovu 
varhan. 

Hejtman Středočeského kraje 
Ing. Miloš Petera převzal „záštitu“ 
nad projektem obnovy varhan 
v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši 

Záštitu vnímáme především jako podporu pro-
jektu, významně přispívajícího k zachování du-
chovních a kulturních hodnot pro další genera-
ce v rámci našeho kraje a zároveň jako uznání 
všem dárcům, kteří nezištně finančně přispívají 
na účet veřejné sbírky.  

Letní tábory s ČÁPEM!
Naše obecně prospěšná společnost ČÁP působí 
v regionu Dobříšska-Novoknínska od roku 2012 
a pro letošek jsme naše služby rozšířili o  letní 
příměstské tábory. Náš tým je složen z aktivních 
maminek a každý rok řešíme o letních prázdni-
nách problém se zajištěním programu pro naše 
malé školáky. Proto jsme se rozhodli připravit 
projekt ,,Letní tábory s ČÁPEM“ a pokusit se se-
hnat finanční příspěvek z Operačního programu 
zaměstnanost. Projekt byl podpořen a  my pro 
nás/vás máme 5 turnusů příměstských táborů za 
nejnižší možnou cenu 750 Kč/týden (rodič hradí 
pouze náklady na stravu, cestové a vstupné). Tá-
bory jsou určené všem dětem, tj. i dětem se zdra-
votním postižením či sociálním znevýhodněním, 
navštěvující 1. stupeň ZŠ (vč. přípravné třídy). 
Tábor se bude konat v prostorách nově vzni-
kající Základní školy Trnka a program bude 
pro děti připraven každý pracovní den od 
7.30 do 17.00 hod. Při přípravě programu vy-
cházíme z ,,klasického“ letního tábora, takže se 
děti mohou těšit na celotáborovou hru na téma 
„České báje a pověsti“, soutěže, výlety, koupá-
ní a vodní bitvy, divadlo či keramickou dílnu, 

ale neminou je ani ranní rozcvičky či příprava 
svačin a obědů  S Praotcem Čechem a jeho li-
dem se vydáme na daleké putování až do země 
zaslíbené, Brunclíkovi pomůžeme v jeho bitvách 
a na brdského kance vyrazíme s Bivojem! 
Zkrátka jsme se rozhodli, že si letošní léto užije-
me a kdo chce, ať se k nám přidá!
Více informací o táborech najdete na www.
dccap.cz a na FB: ČÁP – školka trochu jinak (kon-
taktní osoba: Věra Vojtíšková 607 276 979). Přeji 
všem dětem prima prázdniny!

Míša Sarnovská, o.p.s. ČÁP

Dostali jste se do 
problémů? Potře-
buje vaše rodina 

pomoc? Obraťte se na Farní charitu Starý Knín, 
která vám může pomoci. V rámci projektu „Far-
ní charita Starý Knín pomáhá rodinám s dětmi 

i v roce 2016“ nabízí psychologické, psychotera-
peutické a právní poradenství, pomoc speciál-
ního pedagoga a finančního poradce. Odborná 
pomoc je poskytována zdarma, formou indivi-
duálního poradenství, seminářů a tréninkových 
aktivit.

Farní charita Starý Knín pomáhá rodinám s dětmi Pokud vás nabídka zaujala, informujte se na tel.: 
730 925 459, na e-mailové adrese poradenstvi@
socialnipece.cz nebo přijďte osobně na kontakt-
ní místo: Mírové náměstí 231, Dobříš (každý vše-
dní den od 8 do 12 hod.).
Aktivity projektu „Farní charita Starý Knín pomá-
há rodinám s dětmi i v roce 2016“ jsou podpořeny 
z dotačního programu Rodina.

Zdenka Gondová, asistentka vedoucí projektu
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3. pochod Okolo Dobříše
I letos jsme pro vás přichys-
tali již 3. ročník pochodu 
Okolo Dobříše. Akce se bude 
konat v sobotu 25. 6. 2016 
a je určená všem, kteří mají 

rádi přírodu a pohyb na čerstvém vzduchu. Za-
pojte se i vy, můžete si vybrat ze tří tras délek 
10,  21  a  28 km a můžeme prozradit, že delší 
trasy budou tentokrát směřovat k rozhledně 
Studený vrch. Na cestě nebude chybět menší 
občerstvení a pro každého účastníka do 15 let 
bude připraven sladký balíček na cestu. Pochod 
začíná i  končí v restauraci Slovanka, start od 
9.00. Vstupné je i letos dobrovolné. Více infor-
mací naleznete na webu www.pochod-dobris.
webnode.cz. Těšíme se na vaši účast! 

Dobříšské světlušky první na závodech
Dne 7. května se dvě družinky dobříšských světlušek zúčastnily okresního kola Závodu vlčat a svět-
lušek, které se konalo v Příbrami. Světlušky musely samy zvládnout trasu s mnoha úkoly, které si pro 
ně pořadatelé přichystali. Holky například ošetřovaly zranění, musely najít autobusový spoj, vařily 
nebo se orientovaly na dopravní křižovatce a poznávaly dopravní značky. Zvládly i zabalit a poslat 
balík na poště. Velký důraz byl kladen na schopnost spolupráce během závodu. Děvčata na závod 
pilně trénovala, byla krásně sehraná a závod se jim opravdu vydařil. Z celkového počtu devíti družin 
obsadily naše družiny první a třetí místo. Z úspěchu jsme měly velkou radost a náležitě jsme ho osla-
vily velkým dortem. Výherní družinka navíc postupuje do krajského kola, kde bude reprezentovat 
celý okres Příbram. Krajské kolo se uskuteční 11. 6. v Českém Brodě. Držte nám palce!

Za 2. roj Lampyris Dobříš, Zuzana Vonková

Po zimní odmlce se nám vracejí zvířecí nájem-
níci zpět do voliér v anglickém parku zámku 
Dobříš. Během zimy byly voliéry upraveny, aby 
se nám zde někteří neschovávali. 
A kdo na Vás ve voliérách čeká? Vrací se páreček 
poštolek, dva výři velcí, dva puštíci obecní, dvě 
káně lesní a v neposlední řadě dvouletý lišáček 
Větník s o rok mladší liškou Eliškou.
Foto: Ošetřovatelka Bára Vykysalová s liškou 
Eliškou.

Ptačí slavnosti v anglickém 
parku zámku Dobříš
Ochrana fauny ČR, o. p. s. zve všechny své příznivce na Ptačí slavnosti 3. 6. 2016 (16.00–20.00), 
které proběhnou v anglickém parku zámku Dobříš. 
Připravena zde pro Vás bude naučná stezka s ptačí tématikou, kde zjistíte mnoho zajímavostí z ptačí 
říše. Úkoly jsou uzpůsobeným věku dětí v rozmezí 3–15 let. Za její absolvování dostane každý malou 
odměnu.
Během odpoledne proběhnou tři komentované odchyty ptactva do nárazových sítí a následné vy-
puštění. Účast na odchytu je nutno zamluvit předem na tel. 603 549 125 (volejte 13.00–16.00).

Miluška Mackeová, Ochrana fauny ČR, Votice

Zvířecí nájemníci jsou zpět v anglickém parku 
zámku Dobříš

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …

Dne 12. 6. budou na zámku probíhat komen-
tované prohlídky francouzského parku v rámci 
Dne otevřených zahrad. Během této netradič-
ní vycházky s průvodcem navštívíte běžně ne-
přístupná a skrytá místa parku. Rezervace míst 
na prohlídku je nutná.
Dne 12. 6. od 19.00 bude na zámku v zrcadlo-
vém sále probíhat také 2. benefi ční koncert 
na obnovu varhan. Koncert se ponese v duchu 
hudby starých mistrů. Vstupné je dobrovolné. 
Také dětem bude v červnu patřit zámek, a to 
v sobotu 18. 6. od 10.00 do 17.00 hodin. Na ná-
dvoří zámku bude připraven bohatý program 
pro děti, hudba, zábava, stánky s občerstvením 
a suvenýry. Návštěvníci se budou moci podívat 
i do zámku.
Od 29. 5. do 28. 8. 2016 bude v Galerii JCM 
probíhat květinová výstava Taťjany Krecho-
vé. Díla jsou vytvořena z květin a přírodních 

materiálů a budou k vidění od úterý do neděle 
v Galerii JCM od 9.00 do 16.00 hod. Vstupné je 
40  Kč/osoba. Na léto v expozici připravujeme 
poutavou výstavu s názvem Zbraně muške-
týrů. Výstavu si budete moci prohlédnout od 
června do září. Těšit se můžete v létě i na tra-
diční noční prohlídky, komentované vycházky 
francouzským parkem a na sokolníka. Kulturní 
program můžete pravidelně sledovat na našich 
webových stránkách www.zamekdobris.cz.

Zámek Dobříš

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

Otevřeno celoročně: 
září–červen  út–ne  8.00–16.30
červenec–srpen  po–ne 8.00–17.30

Kulturní program:
29. 5. – 28. 8. Květinová výstava Taťjany 
Krechové
1. 6. – 15. 9. Výstava – Zbraně mušketýrů – 
expozice zámku
12. 6. Den otevřených zahrad
16. 6. Benefi ční koncert na obnovu var-
han – zrcadlový sál, 19 h. 
18. 6. Zámek dětem, nádvoří zámku, 10–17 h.

Buďte aktivní 
s Aerobik studiem 
Orel Dobříš i v létě

Konec školního roku 2015/2016 oslavíme také 
i my v orlovně. Zveme všechny děti i rodiče ve 
středu 22.  června od 16.00 hod. na tradiční 
závěrečný táborák, který se uskuteční na hřišti 
u orlovny. Společně strávíme příjemné odpole-
dne a oslavíme příchod letních prázdnin.

Aerobik studio Orel Dobříš tu bude s vámi 
i v létě! Připravený bude speciálně upravený 
prázdninový rozvrh, ve kterém nebudou chy-
bět oblíbené lekce pro dospělé a ani dopolední 
cvičení pro rodiče s dětmi. Prijďte si v létě zaspor-
tovat a nenechte si ujít rozvrh, který bude platit 
již od 20. června! I pro děti máme přes prázd-
niny připravený program. Vybrat si můžete 
z příměstského tábora Sport Camp konaného 
v červenci nebo srpnového letního tábora Su-
mmer Camp. Volných je posledních pár míst, tak 
neváhejte! Všechny aktuální informace naleznete 
na našich internetových stránkách www.aerobik-
dobris.cz nebo facebooku ASOD. 
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Pokuty celkem: 19 900 Kč
Přestupků celkem: 96

2. 4. ve 21.50 hod. Na ubytovně za kolejemi v uli-
ci Pražská došlo k napadení nájemce drogově 
závislou osobou. Strážníci společně s  policisty 
postupovali na základě vzájemné součinnosti. 
Drogově závislá osoba byla z prostor ubytovny 
vykázána, avšak kladla odpor a neuposlechla 
výzvy veřejné osoby. Proto byla nasazena pou-
ta. Věc je již v kompetenci Policie ČR. 
11. 4. v 1.05 hod. Anonym oznámil podezře-
lé osoby, které se pohybovaly v ulici Hornická, 
muž a žena. Obcházely vozidla a baterkou svíti-
li přes okna vozidel do vnitřku. Strážníci osoby 
zajistili. Žena, r. nar. 1988, z Kladna a muž, r. nar. 
1974, z Dobříše. Hlídka PČR osoby prověřila. 
Nebyly v pátrání. Strážníci provedli pěší ob-
chůzku přilehlých ulic, zda nedošlo k vloupá-
ní do některých vozidel. Zadržené osoby byly 
propuštěny. Nebylo jim prokázáno žádné pro-
tiprávní jednání. 
13. 4. v 19.10 hod. Strážníci obdrželi stížnost. 
Jednalo se o parkování v Karnetově zahradě, kde 
dle stěžovatele stálo asi 15 vozidel bez přísluš-
ných parkovacích karet. To bylo hlídkou MP na 
místě potvrzeno. Bylo uloženo 13 výzev. Upozor-
nění na umístění platné parkovací karty na rok 
2016. Všechna jednání byla na MP řešena. 
14. 4. od 17.20 do 18.45 hod. Na žádost PČR 
bylo střeženo místo trestného činu v ulici 
Úvozová. Jednalo se o krádež elektrocentrá-
ly. Pachatel byl dopaden. 
16. 4. v 16.45 hod. Občan nahlásil nakloněnou 
lampu veřejného osvětlení. Jednalo se o ulici 
Tylova. Závada byla nahlášena na správu majet-
ku města. 
20. 4. Nález naslouchátka v areálu základních 
škol. Naše součást zaslala informativní e-mail do 
všech škol i na gymnázium. Majitel si na zákla-
dě našeho e-mailu naslouchátko vyzvedl a byl 
velmi rád, že ušetřil nemalé peníze na pořízení 
nového…

21. 4. Objemný odpad patří do sběrného dvo-
ra. Zjištěno na Větrníku u školky. Naházeno různé 
harampádí, vedle kontejnerů. Nejspíše si někdo 
udělal „jarní úklid“ své chaty. Přitom založil čer-
nou skládku. Jedná se o přestupek proti veřejné-
mu pořádku, kdy pachateli hrozí pokuta na místě 
do výše 5 000 Kč. MP opět chystá umístit fotopas-
ti, které zachycují tato přestupková jednání.
22. 4. Strážníci se zabývali záchranou 
11  kachniček bez „mámy“, která se zatoulala 
na parkoviště u Penny Marketu na Větrníku, kde 
je rušný provoz. Informovali jsme stanici pro zra-
něné živočichy ve Voticích, která si kachničky do 
hodiny odvezla. Bohužel později bylo zjištěno, 
že „mámu“ přejelo auto v ul. Rukavičkářská.
29. 4. v 9.45 hod. Na žádost pracovníků Penny 
Marketu na Mírovém náměstí byl řešen řidič 
osobního vozidla, který zaparkoval na místě 
s šikmými rovnoběžnými čárami, které vy-
značují plochu, na kterou je zakázáno vjíždět. 
Bohužel nemohl vyjet kamion zásobující tento 
supermarket. Řidič osobního vozidla byl poté 
řešen blokovou pokutou. 
23. 4. od 21.10 hod. do 23.40 hod. policisté 
a  strážníci v Dobříši kontrolovali požívání 
alkoholu u mladistvých, a to ve 12 vybraných 
restauracích a barech. Dále sledovali také dodr-
žování zákazu hry na výherních hracích automa-
tech u nezletilých.
Do akce se zapojili 2 policisté z obvodního od-
dělení PČR Dobříš a tři strážníci MP Dobříš, kteří 
zkontrolovali na stovku návštěvníků. Akce do-
padla dobře. 
Jen v jedné restauraci byli zjištěni dva mladí-
ci pod vlivem alkoholických nápojů. Jednalo 
se o mladíka z Malé Hraštice, r. 1998, který 
nadýchal 0,88 promile alkoholu v dechu 
a  druhý mladík z Nové Vsi pod Pleší, r. nar. 
1999, který nadýchal 0,84 promile alkoholu 
v dechu. Co se týká hracích automatů, nedo-
šlo k žádnému pochybení. 

Zapsala strž. Alena Kovaříková,
 zástupce velitele MP Dobříš

SOKOL DOBŘÍŠ
Florbalový tým hledá nové hrá-

če i brankáře do svých týmů „A“ i „B“ pro nový 
soutěžní ročník. V případě zájmu volejte tel.: 
604 821 863 nebo přijďte do dobříšské haly, 
kde každou neděli od 18.00 do 20.00 probíhá 
trénink TJ Sokol Dobříš.

Za fl orbalový tým Sokolu Dobříš 
Jaroslav Šimek 

Psí útulek Dobříš 
se nachází v areálu MFK (městského fotbalo-
vého klubu), V Lipkách 1021, vedle zimního 
stadionu. Přemýšlíte-li o adopci nového psího 
člena rodiny, přijďte se nezávazně podívat 
a vyvenčit některého z našich svěřenců a tře-
ba se stane vaším kamarádem na celý život. Tyto 
(a další) pejsky máme momentálně v útulku:  

Pongo, 1–2 roky 
V útulku od 7. 5. 2016
Pongo byl nalezen po-
bíhající u benzinky Shell 
na Dobříši. Měl na sobě 
obojek a kšíry, bohužel 
bez známky, není ani 

čipovaný. Majitel se o něho zatím nepřihlásil. 
Pongo je velmi přátelský, chytrý a učenlivý mla-
dý pes, který miluje lidi (malé i velké) a hlavně 
pohyb. 

Kubík, 7 let
V útulku od 14. 1. 2016 
Kubík byl odchycen ná-
lezci na silnici na Dobří-
ši. Je to velmi přátelský 
pes (vhodný i k dětem), 
který by byl spokojený 
v bytě i na zahradě u ro-

dinného domku s přístupem dovnitř. Je čistot-
ný, s většinou psů se snese bez problémů. 

Aron, 9 let 
V útulku od 27. 1. 2016
Aron se do útulku dostal 
kvůli hospitalizaci maji-
tele, který už se o  něho 
nemůže postarat. V době 
příchodu k  nám vážil 
56 kg a byl velmi obézní, 

momentálně váží 40 kg. Aron je zpočátku k  ci-
zím lidem bázlivý, ale po seznámení je přátel-
ský, vhodný i k dětem. Nedoporučujeme ho ke 
kočkám. 

Brix, 9 let
V útulku od 29. 3. 2016
Brix je střední knírač 
s průkazem původu. Díky 
tetování se nám podařilo 
zjistit chovatelku, bohu-
žel ale chovatelská sta-
nice byla zrušena a cho-
vatelka nemá kontakt na 
majitele Brixe. Majitel se 

neozval, a tak je Brix nabídnut k adopci. Je to 
aktivní, přátelský pes, který miluje především 
procházky. Snese se s většinou ostatních psů. Je 
čistotný, vhodný do bytu i k domku se zahradou  
s přístupem dovnitř. 

Muži A
4. 6. sobota 17.00 Jíloviště – MFK Dobříš
11. 6. sobota 17.00 Velvary – MFK Dobříš
18. 6. sobota 17.00 MFK Dobříš – Poříčí n. S.
Muži B
4. 6.  sobota 14.00 Tr. Dušníky – MFK Dobříš 
12. 6.  neděle 17.00 Nečín – MFK Dobříš 
18. 6. sobota 13.30 MFK Dobříš – Rožmitál 
(hř. Stará Huť!)
Dorost starší (mladší)
5. 6. neděle 10.15 (12.30) MFK Dobříš – K.  Dvůr

Zápasy nadstavby budou stanoveny později.
Žáci starší
4. 6. sobota 10.15 MFK Dobříš – Sn. Kladno
Žáci mladší
2. 6. čtvrtek 17.30 MFK Dobříš – 1. FK Příbram
15. 6. středa  17.30 MFK Dobříš – Bohutín

Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěs-
ku na Komenského náměstí a stránky: www.
mfkdobris.cz
Přijďte povzbudit naše hráče!

Milí příznivci rodiny, pohybu a tvořivosti,
nabízím tentokráte zážitkový program pro rodiče, prarodiče a děti (od 5 let) na 
téma „Studánka“. Záměrem setkání je vzájemné obdarování, nejen dětí od do-
spělých a opačně, ale připomenout si dar pramene, studánek, říček, řek, zkrátka 
vody. Budeme si hrát, naslouchat zvukům, tvořit hmatovou cestu, vyrábět dešťo-
vou hůl, tančit.
Kdy: v sobotu 18. 6. 2016 od 15 do 17 hod. 
Kde: v přírodě, sraz na hřišti RC Dobříšek 

Bližší informace a dotazy: evafenclova@volny.cz nebo 608 533 525. Je potřeba se přihlásit do pátku 
17. 6. Více informací na www.barevnadilna.webnode.cz. 

Na setkání s vámi se těší Mgr. Eva Fenclová

PROGRAM ZÁPASŮ MFK DOBŘÍŠ – ČERVEN

ČINNOST Městské policie Dobříš za měsíc duben 2016
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Pozvánka 
na 13. veřejné zasedání zastupitelstva obce, 
které se koná dne 20. 6. 2016 od 18 hodin 
v obřadní místnosti OÚ ve Staré Huti.

Diakonie Broumov
Ve čtvrtek dne 16. 6. 2016 proběhne za po-
moci členů Klubu důchodců další sbírka pou-
žitého textilu a jiných potřeb do domácnosti. 
Staré, ale čisté, zabalené ošacení, textil, obuv 
a hračky doneste do garáže obecního úřadu 
v době od 9 do 16 hod.

Od června se vrací původní provozní doba 
velkokapacitních kontejnerů za obecním 
úřadem na středu od 15 do 17 hod. Sobotní 
provozní doba od 9 do 11 hod zůstává. Děku-
jeme za pochopení.

Chtěl bych touto cestou poděkovat SDH Dob-
říš za výpomoc při hasičských závodech O po-
hár starosty města Dobříše zapůjčením techni-
ky Sboru dobrovolných hasičů Stará Huť. 

Petr Dragoun, starosta obce 

Pozvánka
Klub důchodců pořádá v neděli 12. 6. 2016 ve 
14 hod. v České hospodě pod slunečníky se-
tkání s jubilanty a s dobrou hudbou.

Touto cestou bychom chtěli pozvat žáky, 
rodiče a přátele naší školy na zahradní 
slavnost, která se bude konat na zahra-
dě mateřské školky. Termín konání bude 
upřesněn na plakátech a internetových 
stránkách školy. Jako každý rok se rozlou-
číme se žáky pátých ročníků a přivítáme 
budoucí prvňáčky.

Dana Kunrtová

V průběhu měsíce června budou v obci umís-
ťovány vždy v pátek dva kontejnery tak, aby 
je bylo možné během víkendu zaplnit biood-
padem. V pondělí budou vždy vyvezeny. Do 
kontejneru neukládejte větve! Větve si můžete 
nechat po objednání na obecním úřadu odvézt 
za úhradu 50 Kč.
Jeden kontejner bude v blízkosti kontejnerů 
na tříděný odpad u vojenských bytovek. Dru-
hý bude v ulici Ke Strži (u rybníka). Vzhledem 
k tomu, že se jedná o novou praxi, může dojít 
ke změně umístění kontejneru. Informaci ob-
držíte včas SMS zprávou. Zároveň děkujeme 

všem, kteří nám své návrhy a komentáře uvedli 
v rámci dotazníkové akce.

Uvádíme, co patří do bioodpadu:
 Listí, tráva a plevel
 Zbytky ovoce a zeleniny
 Čajové sáčky a kávová sedlina
 Dřevní štěpka z větví stromů a keřů
 Zbytky rostlin
 Piliny
 Hlína z květináčů
 Spadané ovoce
 Skořápky ořechů, vajec

Bioodpad – kontejnery

Dotace
Středočeský kraj na svém zasedání zastupitel-
stva schválil dotaci naší obci ze Středočeské-
ho Fondu rozvoje obcí a měst na částečnou 
rekonstrukci veřejného osvětlení v obci ve 
výši téměř půl milionu korun.  Rekonstrukce 
bude probíhat tak, aby minimalizovala dobu, 
kdy nebude v provozu některý úsek veřejného 
osvětlení. 

Děkujeme za pochopení.

Rekonstrukce ZŠ
Již započala stavební úprava půdního pro-
storu budovy základní školy tak, aby mohla 
v novém školním roce probíhat výuka v pěti 
třídách s ohledem na počet dětí a potřebu 
neslučovat ročníky při výuce. Již nyní dochá-
zí k určitým omezením během výuky, ačkoliv 
se hlukově náročnější práce snažíme zajistit 
mimo vyučovací hodiny. Věříme, že rekon-
strukce proběhne bez větších potíží a děti se 
v září budou moci těšit na nové prostory.

Zprávičky z mateřské školičky
Zdravíme Vás všechny v letním měsíci červnu a chceme se s Vámi podělit 
o naše zážitky z měsíce lásky. 

Jako loni, tak i letos jsme se účastnili projektu Den boje proti rakovině a prodávali kytičky měsíčku 
lékařského a děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili. Ke květnu neodmyslitelně patří svátek ma-
tek. Děti maminkám, ale i babičkám vyrobily drobné pozornosti pro radost a potěšení. 
Každé pondělí jsme pokračovali v plaveckém výcviku, který bude probíhat ještě v červnu, a děti 
jsou opravdu moc šikovné. 
Krásným kulturním zážitkem bylo pro děti představení Jů a Hele v KD Dobříš. Vystupující zapojili 
děti do příběhů s jarní tématikou a děti je za to odměnily bouřlivým potleskem. 
Předškoláky čekala návštěva první třídy v ZŠ ve Staré Huti. Společně se zúčastnili vyučování, kde prv-
ňáci ukázali své znalosti, ale také paní učitelka připravila úkoly našim předškoláčkům a musím říci, že 
také obstáli a odnesli si pochvalu. Poslední návštěvou zakončili také projekt „My se školy nebojíme“ 
a teď je již čeká slavnostní loučení se školkou a po prázdninách vstup do 1. třídy ZŠ. Předškoláci spolu 
s prvňáky navštívili Hrachov, kde se seznámili s životem včel a mohli sledovat jejich život a užitek. 
Mladší děti navštívily zámecký park zámku v Dobříši a společně prožily příjemné dopoledne.
V hojné účasti také proběhl zápis do mateřské školy, tak se budeme těšit po prázdninách na další 
nováčky. 
V červnu nás čeká ještě spousta dalších zajímavých výletů a akcí, ale o tom zase příště. To už bude 
léto a prázdniny v plném proudu, tak Vám všem přejeme krásné a pohodové léto. 

Děti a zaměstnanci MŠ ve Staré Huti 

Ze školy
Jak ten čas letí..., než jsme se na-
dáli máme tu poslední měsíc škol-

ního roku. 1. června oslavíme mezinárodní den 
dětí a tentokrát navštívíme „Skřítkov“ – dětský 
svět zábavy na Dobříši.
8. června proběhne školní kolo v recitaci a tři nej-
lepší žáci postoupí do oblastního kola, které se 
bude konat 10. června v Památníku K. Čapka. 
16. června dramatický kroužek pod vedením paní 

Majzelové vystoupí na Dobříši, kde zahrají své 
představení pro děti z Jedličkova ústavu Praha. 
20. června zakončíme kurz plavání v Aquapar-
ku Příbram. 
Během tohoto měsíce budeme připravovat vý-
tvarnou výstavu prací žáků naší školy na téma 
„Od pravěku po secesi“ na OÚ ve Staré Huti.
Upozornění: 8. června v 16.30 proběhne na 
naší škole informační schůzka rodičů budou-
cích prvňáčků. 

Divadla
Místní kulturní středisko a dramatický kroužek 
při ZŠ Stará Huť vás zvou ve dnech 25.  a  26. 
června od 16 hodin na  odpoledne plné po-
hádek v zahradě Památníku Karla Čapka. 
V programu vystoupí starší i mladší starohuťští 
ochotníci. Těšíme se na vás.

Významného životního jubilea 
se v měsíci červnu dožívají
paní Marie Plevková a Irena Kulhánková

Srdečně blahopřejeme!
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Poděkování

Děkuji za blahopřání k mému životnímu jubi-
leu pí. Kubátové a pí. Pechanové.

M. Slepičková

Srdečné poděkování Marii Volfové za milé přá-
ní a paní Březinové za dáreček a návštěvu, kte-
rá mne velice potěšila.

V. Němcová

Srdečně děkuji za blahopřání a dárky k mým 
95. narozeninám, také za milou návštěvu paní 
Aničce Pechanové a Lence Kubátové.

Eva Boháčková 

Děkuji mnohokrát klubu důchodců za krásné 
přání k mým 75. narozeninám, které mne vel-
mi potěšilo.

Stanislav Chroumal

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, 
kteří poskytli pomoc mojí mamince p. N. 
 Cihelkové při výletu do Polska. Zejména p. Vol-
fové, p. Hudcové, p. Skůčkové, řidiči J. Kočímu 
a všem ostatním.

Děkuji Jitka Novotná s rodinou

Vzpomínáme

23. června 2007 nás 
opustila naše milovaná 
máti, paní Marie Kliková, 
rozená Filipovská. 

Stále vzpomínají synové
 Jirka a Vláďa 

Dne 23. června uplyne 
pět let, co nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček pan Josef 
Dolejš ze Staré Huti.

S láskou stále vzpomíná 
manželka Božka a dcery 

Miluš a Jana s rodinami a příbuznými.

Dne 23. 6. 2016 by osla-
vil své životní jubileum 
80 let pan Josef Fiřt. 

S láskou vzpomínají 
všichni, kteří ho měli rádi. 

Kopaná

4. 6.  Vlt. Hříměždice – Stará Huť 17.00 hod.
11. 6. Stará Huť – S.K. Kamýk 17.00 hod.
18. 6. Mokrovraty – Stará Huť 17.30 hod.
Bojujeme v sedě, v kleče, vítězství nám neute-
če. Přijďte fandit!

Stará Huť opět ožívá mladými fotbalovými talenty
Začátkem dubna proběhly ve Staré Huti první náborové dny do fotbalového oddílu, které byly 
určeny pro ročníky 2003–2010. První vlny se zúčastnilo kolem dvaceti mladých fotbalistů. Organi-
zátoři byli s takovou účastí velmi spokojeni a ohodnotili je jako úspěšné!

Pro mladé začínající fotbalisty byl připraven 
bohatý program plný různých fotbalových 
cvičení. Děti si tak mohly pod dohledem 
trenérů Jiřího Nechyby a Ondřeje Šinágla vy-
zkoušet své dovednosti, například: střelba na 
branku, slalom s míčem, přesnost přihrávek… 
Na závěr si pak všichni zúčastnění mezi sebou 
zahráli své první fotbalové utkání.
Nábor do fotbalového oddílu Staré Huti stá-
le probíhá. Pokud máte zájem, můžete přijít 
se svým malým fotbalistou nebo malou fot-
balistkou (2006–2011) i vy! A to každé úterý 
a čtvrtek od 17.00 do 18.30 hod. na fotbalové 
hřiště ve Staré Huti. Větší fotbalisté (2000–
2003) jsou také vítáni a to každou středu a pá-
tek od 17.30.

Házená

Výsledky mistrovských utkání mužů a žen v jarní části oblastního přeboru v národní házené připo-
mínají aprílové počasí. Muži porazili Řevnice 23:17, Čakovice 23:14, ale prohráli na Spojích Praha 
11:12. Ženy naopak Spoje Praha porazily, ale prohrály doma s posledními Čakovicemi 7:12, aby 
naopak překvapivě zvítězily na hřišti vedoucího Března 14:9.
Mladší žačky tentokrát v Březně body nezískaly. Nejprve s vedoucím týmem soutěže Březno A, 
podle očekávání, prohrály 27:4 a ve druhém zápase podlehly „béčku“ těsně 7:8. Na této prohře se 
podílela i neúčast několika nemocných útočnic a únava z prvního zápasu.
Výsledky zbývajících zápasů spolu s tabulkami najdete v příštím čísle Zpravodaje. j.s.

Památník Karla Čapka byl oceněn titulem 
Muzeum roku 2015!

V Památníku Karla Čapka proběhne letos Muzejní noc v sobotu 11. června od 20 hodin. Prosíme 
zájemce o netradiční prohlídku, aby se předem přihlásili na tel. 318 522 265

Soutěž Muzeum roku byla vyhlášena Minister-
stvem kultury ČR, Asociací muzeí a galerií ČR 
a Českým výborem ICOM poprvé za rok 2015 
jako součást Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis. Zaměřila se na názor návštěvníků, 
kteří mají prostřednictvím soutěže možnost 
dát najevo, která muzea a galerie je oslovily, ať 
už se motivací pro účast v soutěži stanou pří-
jemné vzpomínky na prostředí nebo zhlédnutá 
expozice. Kvalitu navštívené instituce všichni 
uživatelé hodnotili pomocí bodů ve čtyřech 
různých kategoriích:

1. Expozice a výstavy 
2. Lidé v muzeu
3. Služby návštěvníkům 
4. Doprovodné programy

Nejvíce návštěvnických hlasů v tomto ročníku 
získal Památník Karla Čapka před Moravským 
zemským muzeem a Slováckým muzeem 
v Uherském Hradišti. Ocenění převzaly zástup-
kyně památníku 18. května na slavnostním ce-
remoniálu v Obecním domě v Praze. 

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

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



Vysvětlení, které pan starosta předložil veřejnosti v souvislosti 
s peticí proti zástavbě Dukelského náměstí, považujeme za za-
vádějící. To lze snadno ověřit pročtením příslušných dokladů na 
úřadu územního plánování Městského úřadu Dobříš, případně 
na jeho webových stránkách.

Holá fakta
Oproti záměru vystavět na Dukelském náměstí „dům s pečova-
telskou službou“, jak ve svém vyjádření uváděl pan starosta, je 
v textové části (A) územního plánu výslovně popsán právní stav 
po změně č. 2 ÚP ‒ výstavba objektu se sociálními byty. Město 
přitom nedoložilo potřebu budování takových bytů ani nemož-
nost zřídit je na vhodnějších místech.
Kromě toho připomínáme další populaci města Dobříš, která 
Dukelské náměstí již dlouhodobě využívá: mimo zeleně se zde 
nachází i hřiště ‒ v širokém okolí jediná rovná plocha, kde mohou 
především děti a mládež, odrostlá pískovištím a prolézačkám, 
trávit svůj volný čas. Je to bezpečné místo, kde se malí cyklis-
té snaží o první balancování na kole, kam s dětmi chodí učitelky 
z blízké mateřské školky nebo rodiče po práci, zahrát si se svými 
ratolestmi basketball. Je to prostor setkávání lidí z blízkého oko-
lí, které si před léty svépomocí vybudovali místní rodáci. Místo, 
kde v minulosti bývaly rybníčky a kde by bylo ideální místo třeba 
pro pítko či fontánku k osvěžení. Volné a veřejně přístupné ze-
lené plochy, parky i sportoviště je třeba především kultivovat, 
nikoliv zastavovat ve prospěch výstavby dalších bytových domů 
či zařízení sociální péče. 
Tvrzení pana starosty, že v „předchozím“ územním plánu se již po-
čítalo s umístěním zástavby na Dukelském náměstí, není pravdivé. 
Platný územní plán Dobříše, který nabyl účinnosti dne 29. 9. 2010, 
na straně 13 textové přílohy vymezuje Dukelské náměstí jako plo-
chu Z3(04) ZV. Na straně 46 tohoto dokumentu je uvedena cha-
rakteristika funkčního využití ploch označených ZV – což je zeleň 
na veřejných prostranstvích, veřejně přístupná zeleň, významné 
plochy zeleně v sídlech, které nemohou být součástí jiných typů 
ploch. Za nepřípustné využití těchto ploch je považováno bydlení, 
zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení atd.

Sobě nebo veřejnosti?
„Pořízení“ a „zadání návrhu“ změny č. 2 ÚP Dobříš (schváleno za-
stupiteli v r. 4/2014 a 2/2015) se původně týkalo pouze jednoho 
pozemku pod Bzdinkou. Návrh na zástavbu Dukelského náměstí 
vzešel od radního, pana Radka Vystyda (TOP 09), až 16. prosin-
ce 2015. Tento návrh členové rady projednali a vzali na vědomí 
svým usnesením č. 24/26/2015/RM. V březnu 2016 byl však rov-
nou „propašován“ do zpracování návrhu změny č. 2 ÚP. 
Podle stavebního zákona, ale rozšířené „zadání návrhu“ změny 
č. 2 ÚP měli schválit zastupitelé jako nejvyšší orgán města. To se 
však nestalo. Mimo radních, zastupitelé doteď netušili, že se při-
pravuje změna funkčního využití pozemku Dukelského náměstí 
na zastavitelnou plochu. Ani veřejnost nedostala příležitost 
k připomínkování takto rozšířeného „návrhu zadání“ změny 

č. 2 ÚP, což jí umožňuje též stavební zákon. Ještě v prosinci roku 
2015, kdy běžela třicetidenní lhůta pro podávání písemných při-
pomínek k „návrhu změny“ č. 2 ÚP, plocha Dukelského náměstí 
nefigurovala v dokumentech se změnami ÚP.
Na kauze Dukelského náměstí se bohužel potvrdilo, že radní, pan 
Radek Vystyd (TOP 09) je jednoznačně ve střetu zájmů a jeho pri-
vátní byznysové aktivity jsou těžko slučitelné minimálně s jeho 
funkcí určeného zastupitele pro územní plánování v Dobříši. Je 
totiž zároveň spolumajitelem velké místní realitní a developerské 
společnosti, podnikající ve stavebnictví – jejíž činnost zahrnuje vyti-
pování lokality, vypracování projektu, realizaci a financování stavby. 
Oproti předvolebním slibům kandidátů TOP 09, že nepřipus-
tí prosazování osobních zájmů před městskými a také (mimo 
jiné) že rozšíří a budou udržovat městskou zeleň a oddychová 
zákoutí, po dvou letech kroky těchto zastupitelů Dobříše vedou 
přesně opačným směrem. Osoby zvolené do veřejných funkcí by 
však neměly zapomínat, že způsob, jakým pojímají výkon svěře-
ného mandátu, je může diskvalifikovat z jejich vedoucích pozic, 
pokud ve své funkci ignorují zákony nebo pohrdavým postojem 
k voličům krátí jejich práva na spoluutváření místa, ve kterém žijí. 
Především by však neměli mít pocit, že jsou za své jednání nepo-
stižitelní. Pokud politikové spoléhají na obtížnost, s jakou oby-
vatelé města musí bránit své oprávněné zájmy proti jejich zvůli,  
je takový projev „arogance moci“ přinejmenším smutný. 

Nebát se a nekrást
Veřejné projednání „návrhu změny“ č. 2 ÚP Dobříš dne 25. 5. 2016 
bylo zrušeno. Prostor zasedací místnosti MÚ Dobříš měl totiž ne-
dostatečnou kapacitu pro všechny příchozí. Pan starosta Vacek 
ani pan radní Vystyd, se na veřejné projednání nedostavili, neb 
čerpali dovolenou. Náhradní termín město plánuje na září 2016. 
Každý zde bude mít první a poslední příležitost vznést své připo-
mínky a námitky k navrhované změně funkčního využití plochy 
Dukelského náměstí na zastavitelnou plochu. Jelikož k připo-
mínkám občanů ale nemusí být přihlíženo, je potřeba využít 
všechny adekvátní prostředky k zamezení vydání tohoto záměru; 
k tomu slouží i naše petice.
V tuto chvíli ještě nevíme, zda zastupitelé Dobříše tento neetický 
manévr spolu se změnou č. 2 územního plánu Dobříš odsouhlasí, 
bude-li jim předložen. Pokud ne, alespoň jedna potřebná oddy-
chová plocha města Dobříš zůstane zachována. Pokud ano, ptá-
me se: Můžou voliči ještě někdy brát vážně sliby těchto politiků 
z takzvaných renomovaných politických stran? 
Prozatím záleží především na občanech Dobříše, jak budou obe-
zřetní a vnímaví k práci zastupitelů, kteří by měli sloužit zájmům 
obce a jejích obyvatel. Zdá se, že radní zkouší, kam až mohou zajít 
ve své „samosprávě“ města. Kauza Dukelské náměstí může být pro 
radu města jen drobnou jednohubkou a posloužit jí jako zkouška 
toho, kam ji nechají zajít občané Dobříše. Nepodléhejme tedy 
strachu a beznaději, nejsme ve městě s těmito starostmi sami 
a věci se dají změnit. Stačí k tomu málo: „Nebát se a nekrást“.

za petiční výbor Jana Vlnasová, Dobříš 25. května 2016

Kam až necháme zajít místní politiky  
v jejich „samosprávě“ města?

Členové petičního výboru petice „Ne zástavbě Dukelského náměstí! Ano zachování veřejné zeleně!“ tímto reagují na vyjádření 
pana starosty Stanislava Vacka k této kauze. (Jeho reakce byla zveřejněna: dne 18. 5. 2016 na fb Město Dobříš – oficiální stránka; 
dne 19. 5. 2016 na fb Dobříšsko aktuálně; PŘÍBRAMSKÝ deník.)

Placená inzerce



PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

„NE zástavbě Dukelského náměstí! 
ANO zachování veřejné zeleně“

Vážení zastupitelé města Dobříš,
my, níže podepsaní, vyjadřujeme své vážné znepokojení nad tím, jakým způsobem byl rozšířen  
návrh změny č. 2 územního plánu Dobříš a protestujeme proti zadání změny funkčního využití plochy 
Z3 (04) – lokality Dukelské náměstí, parcela č. 1112/1 v k. ú. Dobříš při ulici Pionýrů – ZV – zeleň na 
veřejných prostranstvích, veřejně přístupná zeleň, na funkční využití SM 1 – zastavitelnou plochu, 
plochy smíšené obytné městské, pro výstavbu objektu se sociálními byty. Nesouhlasíme s tím, abyste 
schválili návrh změny č. 2 Územního plánu a tím do budoucna umožnili zástavbu Dukelského náměstí. 
Jakožto uživatelé veřejných prostranství upozorňujeme, že výše uvedený doplňující návrh změny 
č. 2 Územního plánu Dobříše je v rozporu se stávajícím Územním plánem, který na předmětné ploše 
nepovoluje výstavbu, ale naopak chrání přírodní charakter a funkční využití této plochy jako ve-
řejnou zeleň. Je věcí veřejného zájmu, aby zastupitelé města respektovali hlavní zásady koncepce  
stávajícího Územního plánu Dobříše, mezi které patří rozšíření ploch pro zeleň a rekreaci, a smě-
řování veškerých aktivit k vytvoření optimálních podmínek pro zachování a posilování charakteru 
menšího města v zeleni, atraktivního pro bydlení i turistický ruch. Nejen díky tomu se Dobříš může 
stát magnetem pro místní obyvatele, ale i pro turisty. 
Vyzýváme Vás, abyste jako zastupitelé občanů města Dobříš přehodnotili svůj záměr zástavby  
Dukelského náměstí, abyste učinili veškeré kroky proti návrhu změny funkčního využití jeho plochy 
na plochy smíšené obytné pro výstavbu objektu se sociálními byty a abyste se zasadili o zachování 
plochy veřejně přístupné zeleně na Dukelském náměstí.
Cílem této petice je zamezit výše navrhované změně Územního plánu města Dobříš, ochránit  
Dukelské náměstí před zástavbou a zachovat tak vhodné životní prostředí nejen pro všechny oby-
vatele, ale i vhodné prostředí pro živočichy, kteří se v této lokalitě nachází a pro volnočasové 
aktivity našich dětí. Záleží nám na místě, kde žijeme a na jeho budoucnosti! Bránit zeleň a místo 
k odpočinku, jako kvalitní životní prostor pro všechny obyvatele města se rozhodně vyplácí. 
Věříme, že výše uvedené požadavky budou důsledně projednány na nejbližším zasedání Zastupitel-
stva města Dobříš! Předem děkujeme.

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

Petiční podpisové archy jsou též dostupné na místech: 
Velbloud Café, Mírové náměstí 332, Dobříš a Kraken shop, Dukelské náměstí, Dobříš

Čitelně Jméno a příjmení signatáře Adresa Podpis

Petiční výbor ve složení:
PhDr. František Fiala, CSc., Bc. Dagmar Mášová, 

Zora Rysová, Bc. Jana Vlnasová

Placená inzerce


















