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DOBŘÍŠ VAŠIMA
OČIMA aneb
Hledáme 10 priorit

Kulturní středisko Dobříš vás zve na recitál sopranistky

Gabriely Beňačkové
– legendy světové opery
Pátek 23. 2. 2018 od 19.30 hod. Zrcadlový sál – zámek Dobříš
Dále účinkují: Jakub Pustina – tenor, Marta Vašková – klavír.
Předprodej vstupenek v Informačním středisku Dobříš.

Dokončení 1. etapy modernizace
sportovní haly
V lednu 2018 byla dána opět do provozu sportovní hala, ve které proběhla
první část modernizace. Za účelem zvětšení hrací plochy bylo zbouráno
stávající hlediště. Byla položena nová sportovní podlaha, včetně podkladních vrstev, dále byly udělány nové obklady stěn a bylo vybudováno nové
hlediště pro celkem 132 sedících a 200 stojících diváků. Hrací plocha má
vyznačena hřiště pro celkem sedm sportů: házená, futsal, florbal, volejbal,
basketbal, tenis, národní házená. Hrací plochu je možné od sebe oddělit
pomocí závěsných sítí na tři samostatná hřiště.
Celkové náklady modernizace – 1. etapa: 8 367 744 Kč s DPH.
Ing. Vladimír Melichar, odbor místního rozvoje

Město Dobříš, které realizuje
projekt Zdravé město a místní
Agendu 21, připravuje na středu
7. února 2018 od 17.30 hodin ve
společenském sále Kulturního
střediska Dobříš veřejné projednání s občany, tzv. „Fórum Zdravého města“. Veřejné projednání
je příležitostí pro všechny občany,
zájmové a neziskové organizace,
podnikatele, školy a pro všechny,
kteří chtějí říci své názory a podněty ke stávajícímu i novému rozvoji města a vybrat nejpalčivější
problémy k řešení, aby se zkvalitnil
život ve městě.
Pro diskusi budou připraveny tematické stoly z oblastí:
 Občan a úřad, bezpečnost
ve městě
 Životní prostředí
 Územní rozvoj a doprava
 Místní ekonomika a podnikání
 Sociální a zdravotní oblast,
rodina, zdravý životní styl
 Školství, volný čas, sport
 Kultura, cestovní ruch, péče
o místní památky
 Stůl mladých (pohled mladé generace na místní kvalitu života)
Fórum pro vás připravujeme ve
spolupráci s kanceláří Národní sítě
Zdravých měst ČR, jejíž zástupce
bude akci také moderovat. Priority,
chcete-li problémy, které přítomní
účastníci nadefinují, budou následně ověřeny veřejnou anketou, ze
které vznikne tzv. „10P“. Ověřené
priority budou následně předloženy k projednání radě a poté i zastupitelstvu města ke stanovení úkolů
a odpovědnosti za jejich řešení.
K řešení vybrané ověřené priority
či prioritám má město Dobříš již
nyní ve svém rozpočtu připravené
finanční prostředky – 150 000 Kč.
Národní síť Zdravých měst ČR zajistí
také pro naše město tzv. „Pocitovou mapu“, jejímž prostřednictvím
budou občané moci vyjádřit, kde se
cítí/necítí dobře, bezpečně,…
pokračování na straně 2
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Pozvánka
na veřejné
zasedání
Zastupitelstva města
Dobříše,
které se uskuteční ve čtvrtek
15. února 2018 od 17 hod. ve
společenském sále KD Dobříš.
Program jednání bude v termínu
zveřejněn na úřední desce města Dobříše a na www.mestodobris.cz. On-line přenos jednání na
webu města.

Cena města Dobříše
za rok 2017
Znáte výjimečnou osobnost našeho města? Kolektiv občanů,
který si zaslouží takto ocenit?
Navrhněte je na Cenu města
Dobříše za rok 2017.
Cena města Dobříše je udělována za významnou činnost, dílo,
sportovní výkon nebo prezentaci města nebo také za celoživotní přínos městu.
Oblasti, ve kterých můžete navrhovat: Kultura • Sport • Věda
a výzkum • Výchova a vzdělávání • Hospodářský rozvoj
• Jiné (za záchranu života apod.)
Písemné návrhy mohou předkládat komise zřízené radou
města, výbory zřízené zastupitelstvem města, jednotliví členové zastupitelstva města, spolky
a sdružení, občané a právní subjekty, a to nejpozději do pátku
30. 3. 2018 na adresu: město
Dobříš, oddělení vnitřních věcí,
Mírové náměstí 119, 263 01
Dobříš nebo zaslat e-mailem na
krutova@mestodobris.cz.
Cena města Dobříše za rok 2017
bude předána starostou města
Dobříše na slavnostním večeru
v sobotu 22. 9. 2018 na zámku
Dobříš.

MĚSTSKÁ POLICIE DOBŘÍŠ

mobil: 602 370 677

zdarma
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DOBŘÍŠ VAŠIMA OČIMA
aneb Hledáme 10 priorit
pokračování z titulní strany
Program bude zpestřen:
– občerstvením pro přítomné zdarma,
– možností pohlídání dětí s programem – tvořivá dílna,
– losováním dotazníků o ceny od města Dobříše.
Pomozte svými názory a podněty ovlivnit cestu budoucího rozvoje našeho města
a přijďte na veřejné fórum!
Za Zdravé město a místní Agendu 21
Šárka Krůtová, DiS., koordinátor projektu
e-mail: krutova@mestodobris.cz; tel. 318 533 393
Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš,
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924
Tato akce byla připravena za finanční podpory OPZ.

Registrace stánku na Dobříšské
májové slavnosti 2018
Letošní Dobříšské májové slavnosti se budou
konat v sobotu 19. května 2018.
Registrace stánků je možná pouze přes rezervační formulář. Ikonu formuláře naleznete v pravé části titulní stránky oficiálního webu města
Dobříše www.mestodobris.cz.
Přihlášení je možné do středy 28. 2. 2018.
Po tomto datu již nebudou přihlášky přijímány.
Odeslání formuláře nenahrazuje uzavření smlouvy ani závazné potvrzení účasti. Po odeslání formuláře budete dále kontaktováni a Vaše účast
bude potvrzena po splnění všech podmínek.
Nikol Sevaldová, PR města Dobříše

Výsledky I. kola volby prezidenta
republiky
konané ve dnech 12. 1. – 13. 1. 2018 v Dobříši
Příjmení, jméno, tituly
%
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc. dr. h. c.
31,70
30,37
Zeman Miloš Ing.
Fischer Pavel Mgr.
12,26
Horáček Michal Mgr. Ph.D.
9,84
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
9,75
4,04
Topolánek Mirek Ing.
Hynek Jiří RNDr.
1,04
Hannig Petr Mgr.
0,50
Kulhánek Vratislav Ing. dr. h. c.
0,45
Volební účast 65,90 %.

Výsledky II. kola volby prezidenta
republiky
konané ve dnech 26. 1. – 27. 1. 2018 v Dobříši
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc. dr. h. c.
58,64
Zeman Miloš Ing.
41,36
Volební účast 70,51 %.
Prezidentské volby 2018 v České republice
– konečný výsledek
Zeman Miloš Ing.
51,36
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc. dr. h. c.
48,63
Volební účast 66,60 %.
Zdroj: Český statistický úřad, 2018.

Stručné informace z 25. zasedání
Zastupitelstva města Dobříše
Veřejné zasedání se uskutečnilo dne 14. 12. 2017 v KD Dobříš. Bylo přítomno 14 členů ZM. Z jednání se předem omluvili: MDDr. Tereza Fulínová, Radek Vystyd, MPA, RNDr. Jiří Kastner, Mgr. Jaroslav
Melša. Pozdější příchod ohlásila Ing. Denisa Havlíčková a Mgr. Adam Böhm, dřívější odchod ohlásila
Mgr. Petra Neubergerová.
 Zápis z jednání finančního výboru města
Dobříše
ZM vzalo na vědomí zápis z jednání finančního
výboru města Dobříše ze dne 5. 12. 2017.
 Rozpočtové opatření č. 6/2017, vč. přehledů
o plnění rozpočtu k 30. 11. 2017
Úvodním slovem představil projednávaný bod
Ing. Tomáš Hadžega.
Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se touto rozpočtovou změnou zvyšuje
o 2 508 tis. Kč (příjmy celkem činí po změně cca
227,8 mil. Kč).
Celkový objem výdajové stránky rozpočtu se
snižuje o 6 130 tis. Kč (výdaje celkem činní cca
235,3 mil. Kč). Plánovaný zůstatek na účtech
(obecná rezerva) se po provedení navrhovaných změn zvýší o 8 658 tis. Kč a bude po akceptovaných změnách činit celkem 49 050 tis. Kč.
Ve skutečnosti bude rezerva, resp. zůstatek na
účtech k 31. 12. 2017 o něco vyšší (viz návrh
rozpočtu na rok 2018), jak ukazují zkušenosti
předchozích let, ne všechny výdaje se podaří
vyčerpat do 100 %.
ZM vzalo na vědomí přehledy o plnění příjmů
a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 11. 2017.
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 6/2017 dle
předloženého návrhu.
 Rozpočet města na rok 2018
Komentář k návrhu rozpočtu města na rok 2018
uvedl Ing. Tomáš Hadžega.
Příjmy jsou navrženy v celkové výši
225 987 tis. Kč, výdaje ve výši 267 465 tis. Kč,
financování tvoří splátky úvěrů – 5 025 tis. Kč,
prodej státních spořících dluhopisů ve výši
1 045 tis. Kč a předpokládaný přebytek rozpočtu, resp. zůstatek na běžných účtech a v pokladně roku 2017 ve výši cca 51 633 tis. Kč.
Jedná se tedy o schodkový rozpočet, schodek je
pokryt finančními prostředky (přebytkem) minulých let. Nedochází k tlaku na pořízení nových
úvěrových peněz.
ZM schválilo rozpočet města na rok 2018 dle
předloženého návrhu.
 Restrukturalizace společnosti Dokas Dobříš, s.r.o.
Úvodním slovem přestavil projednávaný bod
Ing. Tomáš Hadžega a krátce shrnul, že jedním
ze dvou řešení restrukturalizace společnosti je
možnost okamžitého vypsání výběrového řízení, kdy v dohledné době, tj. do několika měsíců,
by byl vysoutěžen nový partner v rámci odpadů města Dobříše, což je z pohledu rozumného
hospodáře nesprávné rozhodnutí, protože by
došlo ke dramatickým, až drastickým změnám
ve společnosti Dokas Dobříš, s.r.o., která je stoprocentně vlastněná městem. Proto se s panem
jednatelem Mgr. Janem Markem a právním poradcem města pokusil hledat jiná řešení.
Základním problémem je podíl prací společnosti pro město, který má být 80 % a v daném
okamžiku je cca 60 % pro město, zbytek je pro
jiné subjekty. Zákon o veřejných zakázkách

umožňuje v této situaci, pokud se vlastník v podobě valné hromady rozhodne zpolupracovat
tzv. projekt restrukturalizace, který stanoví jako
první krok, do 30. 6. 2018, že bude připravena
varianta k založení nové společnosti, která by
převzala smluvní vztahy ostatních, mimodobříšských subjektů. Společnost by byla ve vlastnictví města Dobříše a byla by základem pro další
řešení odpadového hospodářství regionu.
Tento krok však předpokládá souhlasné stanovisko ostatních obcí, které se na odpadovém
hospodářství podílejí. Je to jakási revitalizace
původně zamýšleného projektu, který se nerealizoval. Ing. Tomáš Hadžega dále uvedl, že se
zúčastnil jednání starostů obcí Dobříšska a Novoknínska, kde byl tento projekt předběžně
prezentován. Od starostů obcí nezazněly žádné
negativní postoje a bylo domluveno, že začátkem příštího roku bude za účasti pana místostarosty probíhat jednání se starosty, kde jim bude
nastíněn podrobný program restrukturalizace.
Tento projekt restrukturalizace umožňuje to,
aby město Dobříš se společností Dokas Dobříš,
s.r.o., podepsalo smlouvu, na jejímž základě by
společnost Dokas Dobříš, s.r.o., mohla minimálně od 1. 1. 2018 realizovat odpadové činnosti
pro město Dobříš. Jistota, zda všechny obce do
tohoto projektu vstoupí, neexistuje, avšak je
to jedna z možností, která má šanci na celkové
systémové řešení odpadového hospodářství
v rámci regionu obcí Dobříšska a Novoknínska.
Pokud se to nepodaří, což je varianta, která není
přednostní, má město Dobříš možnost, v rámci
valné hromady, rozhodnout o výběrovém řízení
a bude vysoutěžen nový dodavatel, kdy se dá
předpokládat, že se celý region, včetně města
Dobříše, dostane pod nadnárodní společnost,
která bude odpady řešit. Byť se to nezdá, nakládání s komunálními odpady je byznys a buď
o něj přijdeme, nebo se pokusíme v rámci regionu situaci nějak vyřešit. Je to jakási reminiscence na původní projekt, je to v podstatě druhý
pokus, který by se měl realizovat v rámci původního svazku. Ing. Tomáš Hadžega na závěr svého
úvodního slova sdělil, že na schůzce se starosty
obcí, která k této problematice proběhla, nezaznamenal od starostů žádnou negativní reakci
k tomuto navrhovanému projektu. Sdělil, že je
ochoten se na projektu aktivně podílet, ale jen
za předpokladu, že bude schválen připravený
návrh usnesení.
V tomto bodě byla navržena tři usnesení,
z nichž ani jedno nebylo přijato.
ZM ukládá Radě města Dobříše zorganizovat
výběrové řízení, jehož cílem bude vypracování nezávislé srovnávací analýzy systémů sběru
a likvidace odpadu vhodných pro město Dobříš
a která bude sloužit jako podklad pro následné
strategické rozhodnutí města, jak bude město
v této věci dále postupovat a jaká role v tomto
systému bude případně náležet společnosti Dokas Dobříš, s.r.o., s termínem do 31. 3. 2018.
Usnesení nebylo přijato.
ZM ukládá Radě města Dobříše vyhodnotit
restrukturalizaci společnosti Dokas Dobříš do
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31. 3. 2018 a popřípadě vyhlásit výběrové řízení,
pokud vyhlášení nebude v rozporu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek.
Usnesení nebylo přijato.
ZM souhlasí s restrukturalizací spol. Dokas
Dobříš, s.r.o., IČ 25144251, se sídlem Na Chmelnici 455, Dobříš, navrženou jednatelem společnosti panem Mgr. Janem Markem ve strategickém dokumentu.
Usnesení nebylo přijato.
Starosta města uzavřel tento bod konstatováním, že platí to, co bylo schváleno na minulém
jednání zastupitelstva, tj. úkol pro radu města,
která má zajistit od 1. 1. 2018 nakládání s komunálními odpady pro město Dobříš.
 Zápis z jednání kontrolního výboru města
Dobříše
ZM vzalo na vědomí informaci o jednání kontrolního výboru města Dobříše dne 20. 11. 2017.
 Volba předsedy mediálního výboru města
Dobříše
Úvodním slovem představil projednávaný bod
starosta města Mgr. Stanislav Vacek, MPA.
V souvislosti s tím, že JUDr. Jaroslav Musil byl zvo-
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len členem rady města, zaslal k rukám starosty
odstoupení z funkce předsedy mediálního výboru, přičemž členem mediálního výboru zůstává.
Na základě usnesení Rady města Dobříše ze
dne 5. 12. 2017 je Zastupitelstvu města Dobříše
předkládán návrh na zvolení nového předsedy
mediálního výboru města Dobříše, a to paní
Anny Kozákové.
ZM vzalo na vědomí odstoupení pana JUDr.
Jaroslava Musila z pozice předsedy mediálního
výboru města Dobříše z důvodu neslučitelnosti
funkcí člena rady a předsedy mediálního výboru dle čl. III. jednacího řádu mediálního výboru
města Dobříše.
ZM zvolilo na pozici předsedkyně mediálního
výboru města Dobříše paní Annu Kozákovou.

Příbramská 938, Dobříš, na základě darovací
smlouvy v rámci rozpočtu pro rok 2018 z rozpočtové organizace 523.

 Žádost o peněžní dar – Základní škola TRNKA,
Dobříš
Město Dobříš obdrželo žádost Základní školy
TRNKA v Dobříši o dar či příspěvek na provoz
školní budovy ve školním roce 2017/2018, resp.
na úhradu spotřebovaného plynu pro vytápění
školních tříd.
ZM schválilo poskytnutí daru ve výši 70 000 Kč
Základní škole TRNKA, IČ 04707524, se sídlem

 Nabídka na odkoupení části pozemku parc.
č. 2679/1 v k.ú. a obci Dobříš (lokalita ul. Nádražní)
ZM předběžně souhlasilo s odkupem pozemku parc. č. 2679/1 v k.ú. a obci Dobříš od
společnosti České dráhy, a.s., IČ 70994226,
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 –
Nové Město.
Zápis: ZM, red. kráceno

Ani letos nechyběla Dobříš a region Dobříšska na veletrhu
Regiontour 2018

 Smlouva o zřízení věcného břemene – vodovod a kanalizace na pozemku parc. č.
782/13, 774/39 v k.ú. a obci Dobříš
ZM schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové náměstí
119, Dobříš, jako oprávněným, a manželi panem
Ing. V. V. a paní M. V., jako povinnými, jejímž
předmětem je bezúplatné zřízení věcného břemene inženýrské sítě (vodovod a kanalizace) na
pozemcích parc. č. 782/13 a parc. č. 774/39 v k.ú.
a obci Dobříš.

Kalendář kulturních
a sportovních akcí na rok 2018
Kalendář kulturních a sportovních akcí mikroregionu Brdy–Vltava si můžete zdarma vyzvednout
v Informačním středisku Dobříš a na podatelně
městského úřadu. Kalendář akcí je ke stažení i na
webových stránkách města www.mestodobris.cz
a na stránkách Od Brd k Vltavě www.odbrdkvltave.cz, kde kromě kulturních a sportovních
akcí naleznete také informace o aktuálním dění
v Dobříši nebo tipy na výlety a jiné služby.
Nikol Sevaldová, PR města Dobříše

Na brněnském výstavišti se i letos uskutečnil veletrh Regiontour 2018. Mezinárodní veletrh letos
proběhl ve dnech 18.–21. ledna 2018. Na stánku
Dobříš a okolí Dobříšska byl velký zájem o cyklotrasy, památky a zajímavosti Dobříšska a Novoknínska. Dále byly k dispozici drobné propagační
předměty a materiály regionálních aktérů cestovního ruchu. Na veletrh jsme přivezli nové kalendáře akcí pro rok 2018, stolní kalendáře města
Dobříše, brožury a mapy Dobří(š) v poznání, nové
cykloturistické mapy Dobříše a okolí a mapy Od
Brd k Vltavě, nové letáky Aktivní dovolená pro rodiny s dětmi, brožury a informace o zámku Dobříš, letáky Muzea zlata Nový Knín, mapy Chotilské
naučné stezky, průvodce po naučné stezce Karla
Čapka, pexeso města Dobříše a regionu Od Brd
k Vltavě. Veškeré materiály jsou zdarma k dispozici v Informačním středisku Dobříš. V letošním
roce byla možnost na stánku ochutnat regionální
pivo Baštýř z pivovaru Energon a preclíky od Josefa Bedřicha, s.r.o.
Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska ve spolupráci s MAS Brdy–Vltava, o.p.s., vypravil na
veletrh autobus. Výlet se díky pohodlnému autobusu firmy Hejnal Turismo, s.r.o., velice vydařil
a účastníci se vraceli s dobrou náladou.
Smyslem účasti na tomto veletrhu je představit
široké veřejnosti kulturní a přírodní bohatství
Dobříše a regionu Od Brd k Vltavě, jehož nedílnou součástí je i město Nový Knín. Velké díky patří kapele Dobříšský pokleslý orchestr lidových

Stavební úpravy domu
čp. 71 Dobříš – depozitář
městského muzea

nástrojů, která zajistila doprovodný program na
stánku. Děkujeme i Josefu Bedřichovi za preclíky a pivovaru Energon. Dále bychom chtěli
poděkovat všem, kteří s námi spolupracovali na
přípravě veletrhu. Zejména zámku Dobříš, městu Nový Knín, Čechově stodole, Památníku Karla
Čapka, Infocentru Chotilsko a TEPfaktoru.
Za město Dobříš Nikol Sevaldová
a za MAS Brdy–Vltava a Svazek obcí Dobříšska
a Novoknínska Ing. Petra Křivonosková

V roce 2015 byly dokončeny stavební úpravy na
budově depozitáře městského muzea. Projekt
s reg. č. CZ.1.02/3.2.00/13.21738 byl finančně
podpořen z prostředků Státního fondu životního
prostředí České republiky v rámci Operačního
programu Životní prostředí a z rozpočtu Fondu
Fondu soudržnosti EU. Celková výše poskytnuté
dotace činila 90 % ze způsobilých výdajů projektu. V rámci projektu byly zatepleny obvodové
stěny budovy i střecha, došlo k výměně okenních
a dveřních výplní v bytech půdní vestavby, byla
odstraněna již nevyužívaná terasa a v interiéru
budovy byly ošetřeny poškozené malby. Energetický posudek, zpracovaný v roce 2016, prokázal
splnění závazných ukazatelů projektu, mezi které
patří plocha zateplení, energetická úspora a snížení emisí CO2. Realizací projektu došlo ke snížení nákladů na provoz budovy a zvýšení pohodlí
všech uživatelů. O objekt je nyní pečováno tak,
aby byly výstupy projektu do budoucna udrženy.
Bc. Lucie Oplíštilová, odbor místního rozvoje
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GIS v Dobříši v roce 2017
V průběhu roku 2017 proběhla výrazná modernizace mapového portálu města. Původní mapové
prostředí bylo nahrazeno příjemnějším obrázkovým portálem a mapové aplikace byly upraveny tak,
aby bylo možné jejich zobrazování na mobilních zařízeních.

Prvním krokem byla migrace masívních pasportních aplikací – na jaře pasport zeleně,
v létě pasport veřejného osvětlení a pasport
komunikací, na podzim byl převeden územní
plán Dobříš (právní stav po změně č. 2). Průběžně byly převáděny další mapové aplikace,
které vytváří samo město a které jsou zpřístupněny veřejnosti. Především se jedná o mapy
v agendě územního plánování – územně ana-

lytické podklady a územní plány obcí, dále
mapa městských hřbitovů, turistický informační portál a nově vytvořená mapová aplikace
pro zobrazování aktuálních nájemních vztahů
města a záborů veřejného prostranství. Tato
aplikace byla přihlášena do soutěže E-government The Best 2017, a přestože se neumístila,
byla ve své kategorii jedinečná tím, že se poměřovala s projekty větších měst (Dvůr Králové nad Labem, Nymburk, Litoměřice, Karviná,
Plzeň, Boskovice a další) a byla vytvořena svépomocí odborem, jehož hlavní náplní není informatika ani GIS.
V letních měsících byl z pasportu zeleně vytažen specifický mapový projekt, který zobrazuje
sekání veřejné zeleně, kdy se uživatel dozví,
v jaké lokalitě je v blízké době naplánováno
sekání, kde nedávno mělo proběhnout a zda
bylo skutečně posekáno. Tato aplikace získala
certifikát Smart City řešení v národní soutěži
„Chytrá města pro budoucnost 2017“, kde se
umístila mezi 3 nejlepšími projekty obcí do
10 000 obyvatel.
Kompletní modernizace byla dokončena na
konci listopadu.
Hlavním realizátorem této modernizace byl
vedoucí oddělení výstavby Ing. Radim Weber,
který má na starosti mimo jiné správu GIS a vytváří (programuje) vlastní aplikace pro potřeby
města a městského úřadu. Proces probíhal ve
spolupráci s firmou T-mapy, spol. s r.o.
Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru
výstavby a životního prostředí

Provoz podzemních odpadních kontejnerů na Dobříši
Před více než 3 roky byly na Dobříši uvedeny do provozu 3 stání podzemních odpadních kontejnerů
na separovaný odpad (sklo, plast + tetrapack, papír + lepenka). Jedná se o lokality za sokolovnou,
U Ovčína a na Větrníku. Projekt s reg. č. CZ.1.02/4.1.00/13.18859 byl spolufinancován z prostředků
Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí
a z rozpočtu Fondu soudržnosti EU. V současnosti je provoz podzemních odpadních kontejnerů
bezproblémový, výjimečné nahromadění materiálu nesprávné velikosti bývá rychle odstraněno
společností Dokas, která kontejnerová stání spravuje, čistí prostory kolem nich a zajišťuje svoz tříděného odpadu na Dobříši. Po zimě budou nádoby zkontrolovány v rámci běžného servisu a nádrže
pod vnitřním mechanismem budou vyčištěny.
Bc. Lucie Oplíštilová, odbor místního rozvoje

Stavební úpravy 2. ZŠ Dobříš – udržitelnost v roce 2017
Na podzim roku 2014 byly dokončeny stavební úpravy Základní školy Dobříš, Školní 1035. Projekt
reg. č. CZ.1.02/3.2.00/12.14367, který byl finančně podpořen z prostředků Státního fondu životního
prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životního prostředí a z rozpočtu Fondu
soudržnosti EU, zahrnoval kompletní výměnu okenních a dveřních výplní, zateplení fasády a střešních konstukcí u 5 pavilonů. Vypracovaný energetický posudek potvrdil dosažení cíle projektu,
kterým bylo snížení emisí CO2 a zvýšení energetických úspor. K celkové modernizaci a k zajištění
bezpečnějšího pohybu žáků v komplexu základní školy významně přispěly také opravy chodníčků
mezi jednotlivými pavilony, úprava plata a položení nové podlahové krytiny v tělocvičně. Všechny
tyto opravy a úpravy byly hrazeny z městského rozpočtu.
Bc. Lucie Oplíštilová, odbor místního rozvoje

Jak rozvíjet město – diskuse
půl roku před volbami?
Vedení města zve občany na diskusi „Dobříš vašima očima aneb Hledáme 10 priorit“. Radnice
chce slyšet názory občanů na problémy města
a podněty pro jeho budoucí rozvoj půl roku
před volbami do obecního zastupitelstva? Kdyby to bylo dva měsíce poté, co se nové vedení
ujalo svých funkcí, pak by to dávalo smysl a jistě
bych tam šel.
Předchozí vedení města uspořádalo rozsáhlou
anketu, ve které se občanů ptalo na jejich názory, jak by se Dobříš měla dále rozvíjet. Občané dali jasně najevo, že si přejí mnohem větší
zkvalitnění klidových lokalit, mimo jiné Brodců,
především že chtějí rozšiřování městské zeleně
a naopak, že si nepřejí další rozšiřování města
zástavbou okolní krajiny. Jak současné vedení
města tyto výsledky zohlednilo v průběhu svého čtyřletého volebního období? Přesně naopak. Místo toho, aby konalo ve smyslu názorů
vyjádřených občany a revidovalo územní plán,
usilovalo o zástavbu veřejné zeleně na Dukelském náměstí nebo o rozsáhlé kácení stromů
v rámci plánované „Revitalizace zeleně města
Dobříš“. Zároveň stávající radnice vytvářela exkluzivní podmínky pro přípravu výstavby v klidové lokalitě Brodců a v oblasti nejkvalitnější
orné půdy Úvozová–Bzdinka. A to i přesto, že
řada občanů s tím opakovaně vyjadřovala nesouhlas na jednáních zastupitelstva. Jen díky
nemalé aktivitě občanů se částečně podařilo
zabránit některým krokům radnice. A teď se jde
vedení města opět ptát lidí, co chtějí? V jakých
závazných strategických dokumentech města
se tyto názory občanů objeví?
Zapojování občanů do formování veřejné politiky a rozhodování o budoucnosti města by neměla být fraška. Procesu zapojení občanů, který
skutečně buduje budoucnost na základě názorů lidí, se říká participativní plánování. Abych
nebyl jen kritický – vedení města jej používá
v jednom dílčím případě při plánování úprav
prostorů mezi bytovými domy („vnitrobloky“).
V případě s pompou plánované diskuse s občany o prioritách Dobříše – bez vazby na proces
plánování a rozhodování, a to celé půl roku před
volbami do zastupitelstva obcí, se ale nemohu
zbavit dojmu, že si z nás radnice dělá legraci
nebo si organizuje předvolební propagaci.
MVDr. Jaromír Bláha, Dobříš

Proč se Veřejné fórum
v Dobříši uskuteční
právě v roce 2018?
Dovoluji si stručně reagovat na článek pana
doktora, ve kterém uvádí, zřejmě z neznalosti
věci, nepřesné a zavádějící informace.
Fórum Zdravého města, které se uskuteční
7. února 2018, spadá pod projekt místní Agendy 21, která v našem městě opět funguje od
roku 2015. Jako cíl jsme si vytyčili posunout se
do vyšší kategorie, což mimo jiné znamená i jednou za 2 roky povinnost zorganizovat tzv. Veřejné fórum Zdravého města. Tento termín připadl
právě na rok 2018.
Pokračování na str. 5
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Tato akce tedy nemá nic společného s politickou a předvolební kampaní, ale je to přirozené pokračování již dříve započatého projektu,
ve kterém jsou i další akce, které řeší komise
Zdravého města a MA 21, např. Den Země, Dny
bez úrazu, Dny zdraví, realizace osvětové akce
k udržitelnému rozvoji a místní Agendě 21 pro
veřejnost, Dobří(š) v pohybu a mnoho dalších.
Pro rok 2018 je navíc plánováno zapojit do veřejných debat také žáky základních škol a studenty gymnázia, zrealizovat tzv. zastupitelstvo
mladých, opět zorganizovat Běh města Dobříš,
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ve spolupráci s Městskou policií Dobříš příměstské tábory pro děti atd.
Věřím, že ke kulatým stolům, na Veřejné fórum
i na ostatní akce bude i nadále přicházet široká
veřejnost napříč generacemi. Zatím vše nasvědčuje tomu, že se nám opravdu povede dostat
Dobříš do vyšší kategorie v celorepublikovém
měřítku MA 21 a Zdravého města a postupně
zapojit větší počet lidí do dění v našem městě.
Děkuji touto cestou i celé komisi Zdravého města, ve které všichni pracují aktivně s cílem pozvednout a ukázat naše město v lepším světle
bez ohledu na politickou příslušnost.
Za město Dobříš Ing. Denisa Havlíčková,
politik Zdravého města a MA 21

Vážený pane Řechko,
rád bych zareagoval na Váš lednový příspěvek.
Diskuzi, která byla v posledních měsících vedena na stránkách DL mezi Vámi a paní Vlnasovou a do
které jsem posléze přispěl i já, jste inicioval Vy sám: v článku v DL 10/2017 jste informoval občany
o pohledu radnice na problematiku územních plánů. Všimněte si, že jste se ve svém článku neomezil
na konstatování typu: „Vážení občané, pokud vás zajímá problematika územních plánů, stačí se jen
dostavit na osobní schůzku či napsat e-mail s dotazem.“ Z hlediska komunikace s občany to byl od
Vás nadstandardní krok, který chválím.
Komunikace s občany ale neznamená jen předkládat jim informace nebo vlastní (a jednostranné)
interpretace věcí, ale také být schopen vést s nimi dialog. V následujících vydáních DL jste se o to
pokusil, z mého pohledu však nešťastným způsobem: k obsahu příspěvku paní Vlnasové jste se nevyjádřil a zavedl jste řeč jinam; v lednu jste své úsilí věnoval na „odpinknutí“ mé kritiky, místo abyste
se soustředil na věcnou odpověď směřující k podstatě problému.
Ve svém lednovém článku se zmiňujete o „řešení osobních problémů“ a „útočení“. Domnívám se, že
není správné věcnou kritiku chápat jako útok.
Domnívám se také, že o obecných záležitostech je vhodné diskutovat s občany ve veřejném prostoru a nikoli za zavřenými dveřmi. Je to jeden z mála způsobů, jak v občanech vzbudit zájem o politiku:
vždyť právě aktivní občané jsou přeci znakem zdravého města.
Daniel Konopáč

K čemu a komu slouží Dobříšské listy?
Převzal ocenění z rukou starosty města…, Ceny předal starosta města…, Vyznamenaní spolu se starostou města…, Na novém pódiu přivítal všechny přítomné starosta města…, Radní otevřel výstavu…
Myslíte si, že Dobříšské listy, informují objektivně o aktuálních záležitostech, problémech a plánech
místní politiky? Přinášejí občanům názorově vyvážené informace? Nebo je jejich obsah zneužíván
a spíše slouží jako hlásná trouba pro jednostrannou a účelovou propagaci aktuálního politického
vedení? Mají alternativní názory dostatečný prostor a nejsou jejich autoři ironizovaní „nápravnými“
komentáři? Radniční periodika totiž mají zákonnou povinnost poskytovat svým čtenářů objektivní
a vyvážené informace. Měla by být veřejnou službou, neboť jsou hrazena z veřejných prostředků.
Kdy naposledy jste se v Dobříšských listech dočetli, jaké skutečné problémy se ve městě řeší? Občané, kteří nenavštěvují či nesledují jednání zastupitelstva města a činnost radních, mohou nabýt
dojmu, že největším problémem Dobříše je desetikilový kocour, který ohrožuje občany a přesto
ho doposud nikdo neviděl. Dobříšské radniční periodikum totiž předkládá občanům – čtenářům
– převážně ryze nekonfliktní a pozitivní obraz o místní vládě. Každý měsíc jsou občané zasypáni
pozitivními zprávičkami ze školiček a mnoha dalšími oslavnými články o úspěších naší mládeže. Bohužel, občané se v DL už nedočtou například o tom, že se ve městě takřka zhroutilo odpadové hospodářství a městská firma Dokas je na pokraji své existence. Že sečení trávy a úprava veřejné zeleně
stála okolo 6 milionů korun, přestože ještě před pěti lety to byla maximálně polovina. Proč například
v lednovém vydání DL vedení města neinformovalo občany, jak a kdo bude v Dobříši zajišťovat svoz
komunálního odpadu, když nebylo schopno v souladu se zákonem vyhlásit včas veřejnou soutěž
na dodavatele těchto služeb? Přitom existuje celá řada obcí, které dokáží správně nastavit systém
hospodaření s odpady a ušetří statisíce.
Jana Vlnasová
Pozn. redakce: Odpadové hospodářství a situace kolem společnosti Dokas se řešila na prosincovém jednání zastupitelstva města. Zápisy z jednání Zastupitelstva města Dobříše jsou volně přístupné všem občanům na webu města Dobříše. Stručný zápis z prosincového jednání ZM najdete
i v tomto vydání DL.
Uzávěrka příspěvků do březnového vydání Dobříšských listů bude 19. února 2018.
Redakce DL: p. Nikol Sevaldová, Mírové náměstí 103 – Infocentrum,
tel.: 318 533 366, 778 417 631, dobrisskelisty@mestodobris.cz

Co je smyslem
Pečovatelské služby
města Dobříše
Pečovatelská služba města Dobříše je poskytovatelem sociálních služeb. Její činnost se proto
řídí zákonem o sociálních službách č. 108/2006
Sb. a podléhá ve smyslu tohoto zákona kontrolám co do rozsahu péče i strukturám uživatelů.
Pečovatelská služba se zaměřuje především na
pomoc a podporu v oblasti samostatnosti při
běžných denních činnostech, popřípadě jejich
nácvik u klientů, kteří potřebují pomoc druhé
osoby. Hlavním cílem naší organizace je umožnit znevýhodněným občanům města Dobříše
a nejbližších obcí co nejdéle setrvat v domácím
prostředí, vést přirozený způsob života a zachovat si rodinné, přátelské a společenské vazby.
Mezi lidmi stále přetrvává falešná představa,
že pečovatelská služba je zřízena především
za účelem dovážky obědů a úklidu pro seniory. Tento mýtus bychom rádi uvedli na pravou
míru. Pokud člověk nepotřebuje nic jiného než
převzít kastrůlky s obědem mezi dveřmi a každé
tři měsíce umýt okna, je to pozitivní zpráva, že
vše ostatní zvládá sám. Za takto příznivého stavu nesmí poskytovatel sociální služby suplovat
nabídku komerčních subjektů a musí zájemci
nabídnout vhodné řešení v podobě úklidových
firem nebo soukromé donášky jídla. Pečovatelské službě se otvírá prostor ve chvíli, kdy fyzické
omezení nedovoluje člověku oběd převzít, potřebuje pomoc při servírování nebo při podání
jídla. V takovém případě uživatelům služba stravu a vše potřebné zajistí.
Druhý omyl se týká věkové struktury uživatelů. Nejvíce se staráme o seniory s omezenou
pohyblivostí a sníženou orientací, ale nabízíme služby lidem všech věkových kategorií
– maminkám během rizikového těhotenství,
rodinám, ve kterých se narodily tři a více dětí
současně, rodinám s těžce nemocným dítětem,
tělesně a zdravotně postiženým. Potřebným
občanům poskytujeme pomoc a podporu při
samostatném pohybu, podávání jídla a pití, oblékání, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, obstaráváme nákupy,
doprovody dospělých například na úřady a do
zaměstnání nebo dětí do školy a školky, praní
prádla apod. O všech službách uživatel spolurozhoduje a účastní se jich do té míry, do níž se
zvládne sám zapojit.
Naše pečovatelská služba je velmi flexibilní
obsahově i časově. V naléhavých případech je
po dohodě možno poskytovat služby i v odpoledních hodinách, popřípadě i o víkendech.
Díky bohatým zkušenostem a znalostem našich
pracovníků pomáháme tam, kde si lidé často
mohou připadat bezradní při péči o sebe nebo
o své blízké. Poskytujeme bezplatné základní
sociální poradenství, spolupracujeme s lékaři
a s dalšími specializovanými subjekty. Chceme
ujistit širokou veřejnost, že veškerý vývoj naší
organizace má jediný cíl: zkvalitnit a zintenzivnit
naši péči o potřebné občany.
Bližší informace o nabízených službách je možno získat ve středisku Pečovatelské služby města
Dobříše osobně na adrese Dukelské nám. 443,
Dobříš, nebo telefonicky na čísle 318 522 874 ve
všední dny v době od 7.30 do 15.30 hodin.
Naděžda Matějková,
ředitelka Pečovatelské služby města Dobříše
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Knihovna
v únoru
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, hlásím, že
jsme nezamrzli, že vás u nás čeká vřelé přijetí,
a aby pro vás měsíc únor nebyl úmorný, připravili jsme tyto programy:
Virtuální univerzita třetího věku (druhý semestr) – od 5. 2.
Tématem druhého ročníku je pěstování a využití jedlých a léčivých hub. VU3V je cyklus šesti
přednášek, které vám pustíme ze záznamu; po
absolvování závěrečného testu získáte certifikát o ukončení semestru, absolvujete-li úspěšně 6 semestrů, získáte při slavnostní promoci
osvědčení o absolutoriu VU3V. Cena za 2. semestr je 200 Kč. Přednášky jsou určeny výhradně pro důchodce, konají se dvakrát měsíčně
v pondělí od 10 hodin.
Výtvarná dílna s Jíťou: (FOTO)RÁMEČEK NA
MÍRU – pondělí 5. 2. od 12 do 17 hodin
Přineste si vaši oblíbenou fotografii či obrázek
a Jíťa vám na ně pomůže vytvořit originální rámeček. Jítiny dílny jsou vhodné pro děti i dospělé, u dětí do čtyř let je nutný doprovod. Vstup
volný, materiál zdarma.

Ing. Marie Chalupová, Eva Maratová: PSYCHOSOMATIKA – čtvrtek 15. 2. od 17.00
Chcete být zdraví? Na první přednášce Malé
dobříšské univerzity v tomto semestru se dozvíte vše, co potřebujete vědět o leckdy prazvláštním vztahu mezi naší psychikou a tělem.
Psychosomatika nám dává odpověď na otázku,
proč jsme nemocní, čím si svoji nemoc způsobujeme a hlavně: jak s tím můžeme pracovat.
Vstupné 60 Kč, káva/čaj v ceně.
TÝDEN SESTERSTVÍ: pondělí 19. – neděle
25. 2.
Knižní výstava k tématu a soutěž o nejlepší
sestru Dobříše. Pošlete nám video nebo text,
kde popíšete, proč je právě vaše sestra ta nejlepší ze všech dobříšských sester (ať už se jedná
o sestru rodnou, nevlastní či zdravotní), nejlepší
tři příspěvky oceníme plackou ze speciální edice, knihou a poukazem do naší milé, spřátelené
čajovny Dobříš! Příspěvky zasílejte mailem nebo
na facebook do soboty 31. 3.
Chvíle pro pohádku: MILIÓNY KOČEK – čtvrtek 22. 2. od 17.00
Nesmírně talentovaná americká výtvarnice
maďarského původu Wanda Gág je autorkou
prvního amerického komiksu. Půvabný příběh
s krásnými ilustracemi vám v roce 125. výročí
narození autorky představit prostě musíme! Scénické čtení Divadla Knihovna
je vhodné pro děti zejména od pěti do deseti let
i jejich dospělé.
Vstup volný.
WANDA GÁG – výstava
po celý únor
U nás bohužel téměř neznámá americká umělkyně a její kouzelné černobílé autorské knihy pro děti
z dvacátých až třicátých
let dvacátého století. Nenechte si ujít!

KNIHOMRNĚ – středa 7. 2. od 10.00
První setkání z nového cyklu pro miminka, batolata a předškoláky. Čeká nás hraní s rytmy, melodiemi a říkadly, prohlížení obrázkových knížek
i výtvarné, divadelní, pohybové a společenské
prvky.
Cílem programů je podpořit vyjadřovací a intelektuální schopnosti dítěte, pomoci dítěti vytvořit si dobrý vztah k češtině a zatraktivnit čtení
a služby knihovny již nejmenším dětem.
Program trvá 30–60 minut a poskytneme vám
komfortní zázemí: s kočárkem můžete až do oddělení, přebalovací pult, nočníček i vkládací wc
prkénko máme a vše další vyřešíme.
Vstup volný, přihlášky předem vítáme.
Malá dobříšská univerzita zahajuje
V zimním semestru vás jako první čeká přednáška o psychosomatice, dále u nás bude přednášet Bc. Šimková o vynálezech v průběhu staletí,
astronom Petr Horálek, PhDr. Ostřanský o islámu a mýtech kolem něj a Ing. Fryš o osobnostech Podbrdska. Přednášky se konají většinou
ve čtvrtek od 17 hodin. Zvýhodněné předplatné za 200 kč můžete koupit v knihovně – a to
i v dárkovém balení pro vaše blízké!

OLDŘICH JANOTA V ČAJOVNĚ! –
sobota 17. 2. od 20.00

Čajovna Dobříš vás zve na koncert známého
hudebníka Oldřicha Janoty v sobotu 17. 2. od
20.00.
Na kontě Oldřicha Janoty toho za pár desítek
let jeho muzikantské dráhy najdete požehnaně:
rock, folk, nádherné balady, minimalismus, duchovní hudbu... Po několika letech koncertování
s kapelou Ora pro nobis nyní přijíždí na Dobříš
sám a se zcela novým repertoárem! Bezpochyby
i toto bude skvělý zážitek. Vstupné dobrovolné.
A kde nás najdete? Fyzicky v Příkré ulici čp. 342,
virtuálně na www.cajovnadobris.cz. Rozjasněte
si u nás sobotní večer!

TVOŘIVÁ ODPOLEDNE
v Muzeu hraček Dobříš
Srdečně vás zveme na již tradiční nedělní tvoření do muzea hraček na zámku Dobříš.
V únoru dokonce dvakrát!!!
Tentokrát si děti a jejich doprovod mohou přijít
vyrobit valentýnská přání a hýbací zvířátka
z papíru.

Výtvarná dílna s Jíťou: ZVÍŘÁTKA A POSTAVIČKY Z RULIČEK – pondělí 5. 3. od 12 do
17 hodin
Jak pěkné věci se dají vyrobit z obyčejných papírových ruliček! A kolik zábavy si při tom užijete!
Vstup volný, materiál zdarma, doprovod dětí do
čtyř let nutný.
ANGLICKÉ ČASOPISY DO KNIHOVNY!
Máte doma časopisy v angličtině a nevíte co
s nimi? Nabídněte nám je – uděláte tím radost
mnoha dalším čtenářům!
JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ: pondělí 5. –
pátek 9. 3. (kromě čtvrtka!)
Děti, které neodjely na hory ani do Karibiku, si
nemusejí zoufat: o prázdninách máme v pondělí, úterý, ve středu a v pátek otevřeno již od 9.00.
Přijďte si k nám popovídat a zahrát hry s kamarády, prohlížet časopisy, objednejte se na virtuální realitu, půjčte si knížku...
Milí čtenáři, únor bílý – čtenář do knihovny pílí...
Budeme rádi, popílíte-li k nám též – těšíme se
na vás!
Z knihovny zdraví Romana Bodorová

Neděle 4. 2. – Valentýnské tvoření
Neděle 18. 2. – Hýbací zvířátka z papíru
Tvořit budeme od 12.30 do 16.00 hod.
Cena: 20 Kč děti, 30 Kč dospělí, materiál v ceně.
TJ Sokol Dobříš a evangelický
sbor Dobříš vás srdečně zvou na

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
v sobotu 10. února 2018. Sraz maškar je
ve 14.00 hodin před sokolovnou. Všechny
maškary jsou vítány.
MASOPUSTNÍ ŠIBŘINKY PRO DĚTI se konají
v sále sokolovny po skončení průvodu.
Lenka Kohoutová

DOBŘÍŠSKÉ LISTY

KULTURA ÚNOR
www.kddobris.cz
 9. 2. Echoes of Pink Floyd – koncert
Fanoušci originálu i kapely samotné se mohou
těšit na léty prověřené hudební pecky.

Kapela Echoes of Pink Floyd byla založena
v roce 2008: „Od počátku jsme byli přesvědčeni, že
v dnešní době, ne příliš přející živému hraní, je nutné přijít s něčím, co přitáhne své posluchače a co je
i součástí show skutečných Pinkáčů.“ V současné
sestavě kapely působí i dvě zpěvačky z Dobříše,
Katka Šindelářová a Alena Kaiserová, takže to je
další důvod přijít a bavit se…
Společenský sál KD, pátek 9. února od
20.30 hod. Vstupné: 110 Kč (předprodej)
a 130 Kč (na místě). Předprodej vstupenek
v Trafice u Davida, Dobříš. Rezervace vstupenek pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, na
tel.: 318 521 302.
 16. 2. Vernisáž výstavy: Jiří Čujan – Come
back (fotografie, konceptuální sochařství)
Po patnácti letech v Německu (a po šesti letech
od poslední výstavy v Dobříši) se s výstavním
projektem Come back do Čech vrací konceptuální sochař Jiří Čujan. K vidění budou sochařské
a fotografické práce z posledních 5 let i aktuální,
ještě nevystavené konceptuální projekty. S performance vystoupí Modřanská skupina.

Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteční v pátek 16. února 2018 od 18.00 hod. Výstava potrvá do 18. 3. 2018. Otevřeno po–čt
8.30–16 hod., pátek a sobota zavřeno, ne
14–16 hod.
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 23. 2. Koncert „Gabriela Beňačková – legenda světové opery“.
Akce pod záštitou předsedy senátu PČR Milana
Štěcha.
Zveme vás na unikátní projekt koncertního
turné legendární sopranistky Gabriely Beňačkové, která více než 40 let reprezentuje ČR na
nejprestižnějších světových operních scénách,
jako je například La Scala v Miláně, Metropolitní
opera v New Yorku nebo Vídeňská státní opera
ve Vídni. V programu vystoupí společně s tenoristou Jakubem Pustinou za klavírního
doprovodu docentky Janáčkovy akademie
múzických umění Marty Vaškové. Turné, které probíhá od listopadu 2017 do prosince 2018,
je věnováno 100. výročí vzniku Československa
a taktéž významnému životnímu jubileu Gabriely Beňačkové, která v roce 2017 oslavila sedmdesáté narozeniny.
Její koncert na zámku Dobříš je prestižní kulturní událostí, při které zazní operní árie A. Dvořáka, G. Verdiho, F. Chopina a R. Wagnera.

Připravujeme na březen
16. 3. Michal Hrůza a kapela Hrůzy – tour
k desce Sám se sebou.
Zpěvák a vyhledávaný skladatel Michal Hrůza slaví 20 let na české hudební scéně. K narozeninám si nadělil desku „Sám se sebou“,
se kterou se vydal na koncertní turné. Předprodej vstupenek v Trafice u Davida.
22. 3. Vernisáž výstavy výtvarníka a hudebníka Martina Němce
29. 3. Luboš Pospíšil a Pája Táboříková –
sólový koncert známého zpěváka a skladatele za podpory všestranné hudebnice Páji
Táboříkové.

Kulturní středisko Dobříš

Mírové náměstí 68, 263 01 Dobříš,
tel.: 318 521 302,
e-mail: kd@dobris.net
www.kddobris.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínky
Gabriela Beňačková je světově proslulou sopranistkou. Od roku 1970 působila jako sólistka
Národního divadla v Praze, kde zpívala mnohé
role českého, ruského a italského repertoáru. Od
roku 1974 byla současně sólistkou Vídeňské státní
opery a Metropolitní opery v New Yorku. Velkých
úspěchů dosáhla též v londýnské Covent Garden
a na dalších operních scénách (Salzburg, Kolín
nad Rýnem). Nahrála řadu vlastních operních
kompletů a byla sólistkou na mnoha nahrávkách
vokálně-symfonického repertoáru, který také prezentovala koncertně.
Je pravděpodobně nejslavnější představitelkou
Janáčkovy Jenůfy a Káti Kabanové nebo Dvořákovy Rusalky. V těchto jejích vrcholných uměleckých
rolích se představila prakticky po celém světě. Její
stříbrný soprán dokonale plného zabarvení, lehkost a přesvědčivost přednesu si získaly mnoho
obdivovatelů. Šíře jejího repertoáru je neobvyklá,
pouze jednou však zpívala roli Libuše ve stejnojmenné Smetanově opeře, a to v roce 1983 při znovuotevření budovy Národního divadla v Praze. Nezapomenutelné je propůjčení jejího hlasu postavě
Emy Destinnové (hrála ji Božidara Turzonovová)
v životopisném filmu Božská Ema.
Zrcadlový sál – zámek Dobříš, pátek 23. února od 19.30 hod. Předprodej vstupenek
v Informačním středisku Dobříš. Vstupné:
350 Kč (1.–4. řada); 300 Kč (5.–8. řada); 250 Kč
(9.–13. řada).
 25. 2. Taneční čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku.
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na
všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlovacího spolku Dobříš.
Společenský sál KD, neděle 25. února 2018
od 17 hod., vstupné dobrovolné.

Jí byly děti milejší než všechny světa statky, jim dala
věno největší, své zlaté srdce
matky.
Dne 31. 1. 2018 by se dožila
naše milovaná a nenahraditelná maminka a babička, paní Marie Kozohorská,
95 let. Opustila nás před
30 lety – 20. 2. 1988.
V našich vzpomínkách a srdcích žiješ stále
s námi.
Rodina
Dne 21. 1. 2018 uplynuly tři
roky, co nás navždy opustil
pan František Martinec.
S láskou a bolestí v srdci
vzpomínají manželka Maruška Martincová s rodinou
a Bohumír a Helena
Prosnerovi s dětmi.
Dne 4. 2. 2018 uplynou dva
roky, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a bratr, pan
Petr Švejnoha.
S láskou vzpomínají manželka Jarmila, dcery s rodinou
a bratr s rodinou.

Blahopřání
22. února oslaví 80. narozeniny pan Jaromír Žák.
Do dalších let mu přeje zdraví a veselou mysl
celá rodina.
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY
Bronzová děvčata
z 2. ZŠ Dobříš
Turnaj ve vybíjené chlapců
2. a 3. třídy – 1. místo v okrese

V úterý 9. ledna se v Březnici konal turnaj ve
vybíjené mladších chlapců. Družstvo naší školy bylo nasazeno do skupiny s týmy ZŠ Školní,
ZŠ Jiráskovy sady, ZŠ Bohutín a 2. ZŠ Dobříš.
Chlapci postupně porazili všechny týmy skupiny a v semifinále se utkali s družstvem ZŠ
Březové Hory, které porazili velkým rozdílem
15 bodů. Zvýšenou pozornost přilákalo derby
„staré“ a „nové“ dobříšské školy, které vyhrál náš
tým 11:5. Ve finále družstvo naší školy hrálo proti ZŠ Školní, kterou jsme opět porazili, a vyhráli
tak celý turnaj.
Naší školu reprezentovali žáci: Matěj Krajský,
Alfred Simuna, Dan Wolf, Lukáš Dekastello, Tomáš
Hrazdíra, Sebastian Jager, Matyáš Karas, Martin
Zvolánek, Filip Bureš, Michal Duba, Štěpán Kvapil
ze třetích tříd a velmi šikovní druháci Antonín Fejk
a Václav Schneider.
Děkujeme všem chlapcům za vzornou reprezentaci naší školy.
Jitka Debnárová

11. 1. 2018 se v Březnici konal
turnaj základních škol ve vybíjené, který byl určen pro děvčata z 1.–3. tříd. Turnaje se zúčastnilo celkem
9 škol, mezi nimiž samozřejmě nechyběla ani
2. ZŠ Dobříš.
Naše dívky nastoupily do turnaje vítězně, když
porazily 1. ZŠ Dobříš. Ve skupině porazily i ZŠ Jiráskovy sady. Jediná prohra ve skupině proběhla se ZŠ Bohutín. Postoupily tedy do semifinále!
V semifinále na nás čekala ZŠ Březnice, která
využila bouřlivého domácího prostředí a nedala
nám šanci. V boji o třetí místo jsme se střetli se
ZŠ Bohutín. A byl to opravdu boj! Děvčata bojovala jako lvice a zápas skončil remízou. Poté muselo přijít prodloužení, které skončilo nerozhodným výsledkem. Následovalo další prodloužení,
tentokrát formou „náhlé smrti“. Štěstěna byla na
naší straně a dívkám se podařilo vybít soupeřky
jako první. To byl úspěch!

Skončili jsme tedy na krásném bronzovém
místě. Poděkování za toto úžasné umístění patří těmto bojovnicím: Adéla Melichová, Vendula Straková, Aneta Hocková, Ester Sedláčková,
Adéla Matoušová, Barbora Hrdličková, Alexandra Nezmar, Nela Špindlerová, Lucie Geregová,
Julie Kahounová a Vilma Žižková.
Eva Kašparová, 2. ZŠ Dobříš

HRAJEME SI NA ŠKOLU

2. ZŠ DOBŘÍŠ

Milá předškolačko, milý předškoláku,
přijďte k nám do školy
na své první školní hodiny.

Milí předškoláci,
zveme vás společně s rodiči na akce

1. setkání bude ve čtvrtek 15. února 2018
v 16 hodin v tělocvičně.
Sportovní obuv s sebou!

KERAMICKÁ DÍLNA

2. setkání bude 15. března 2018 v 16 hodin.
Zároveň bude informativní schůzka
pro rodiče.
Těšíme se na Tebe a Tvé rodiče.
Učitelé ze „staré školy" na náměstí Komenského.

(cena za materiál 50 Kč)
v úterý 13. 2. 2018 v 16.00 hodin,

VESELÉ ZPÍVÁNÍ

v úterý 27. 2. 2018 v 16.00 hodin.

LESNÍ ŠKOLA
– Den otevřených
vrátek
Také v únoru se můžete přijít podívat, jak to chodí v lesní komunitní škole. Předškoláky a školáky
rádi uvidíme na Dni otevřených vrátek v pátek
23. února od 10 do 12.30 na Brodecké ulici
v Dobříši, vedle statku s koňmi. Ukážeme vám
naše zázemí a pozveme vás na společnou cestu
objevování světa pomocí tvarů, které vyrobíme.

Zavedeme vás také na naše oblíbená místa, na
kterých se učíme.
A pokud rádi vyrábíte, přijďte si procvičit prstíky, trpělivost a odhalit v sobě umělce při výrobě
lesního skřítka, plstěného zvířátka nebo třeba
dřevěného knoflíku na některý z našich Tvořivých dýchánků: 13. února od 14 do 16 hodin v lesní škole, Brodecká ulice, Dobříš. Nebo
1. března od 15 do 17 hodin v lesní školce
v Mokrovratech.
Při setkáních se s vámi rádi podělíme o náš příběh, o cesty a zkušenosti, které nás dovedly až
k založení lesní školy a školky. Lesní komunitní
škola, která navazuje na mokrovratskou lesní
školku, postupně vyrůstá na těchto základech,
které jsou pro nás klíčové:
Pobyt v přírodě, život v souladu s přirozenými rytmy, vnitřní motivace, zdravé sebehodnocení a sebedůvěra, učení se v souvislostech, rodiče – děti – průvodkyně/ci – společně
vytváříme kruh, společenství, ve kterém je každý stejně důležitý, vztah k sobě a ke světu jako
celku, emoce a jejich prožívání jsou klíčem
k poznání. Inspirujeme se intuitivní pedagogikou (intuitivní pedagogika je směr, který vychází z přesvědčení, že děti se učí nejen ze slov, ale
daleko více z činů a vnitřních postojů učitele),
waldorfskou pedagogikou, osobnostmi jakými
jsou Naomi Aldort, Peter Gray, John Holt, Rudolf
Steiner, apod.
Přijďte s námi pobýt.
www.skolavlese.cz, www.ditevlese.cz
MgA., Mgr. Barbora Pecháčková Uchytilová

Mateřská škola Borotice
Zájemce prosíme o přihlášení e-mailem
na adresu 2.zsdobris@seznam.cz
nebo telefonem na číslo 318 521 002.
Těšíme se na vás.

nabízí jedno volné místo pro dítě od 2 do
6 let. Nástup možný ihned. Bližší informace
na tel. čísle 318 595 113.
Marie Zbíralová, ředitelka MŠ

DOBŘÍŠSKÉ LISTY

Hodnocení
v ZŠ TRNKA
„Tak jaké bylo vysvědčení?“ ptáme se v těchto
dnech dětí kolem nás. Děti v ZŠ TRNKA vám na
takovou otázku neodpoví ani „samé jedničky“
ani žádnou jinou číselnou informací. Možná by
mohly říct, že jejich vysvědčení bylo „dlouhé“.
Jak tedy v naší škole hodnotíme? Používáme
slovní hodnocení. V praxi to vypadá tak, že začátkem každého měsíce děti obdrží plán, co
mají v tomto období zvládnout ve všech předmětech. Na konci měsíce samy hodnotí, jak se
jim to podařilo a zároveň dostanou zpětnou
vazbu od paní učitelky – ta jim ke každému výstupu napíše svůj komentář. Úkolem rodičů pak
je věnovat této informaci čas a s dítětem probrat
nejen hodnocení paní učitelky, ale i jejich sebehodnocení. Rodičům i dětem se tak dostává
konkrétnější zpráva o školním úspěchu a pokroku, ale i o tom, co je třeba zlepšit. Samozřejmostí
je průběžné písemné i ústní hodnocení a sebehodnocení v průběhu učebního procesu. Pololetní a závěrečné vysvědčení je vlastně takovým
dlouhým dopisem, kde jsou popsány nejen
výsledky v jednotlivých školních předmětech,
ale i sociální a pracovní dovednosti. Snažíme se
tedy o komplexní posouzení naplnění vzdělávacích cílů, a to s ohledem na individuální možnosti dítěte a na pokrok, kterého na své cestě
ke vzdělání dosahuje. Slovní hodnocení je zcela
jistě pro učitele náročnější než známkování, ale
věřte, stojí to za to!
Markéta Svobodová

Rekonstrukce SOU Hluboš
v odloučeném pracovišti Dobříš
V listopadu 2017 byla zahájena rekonstrukce
odloučeného pracoviště SOU Hluboš v Dobříši.
Předmětem rekonstrukce je snížení energetické náročnosti všech budov. Realizovanými
opatřeními jsou výměna stávajících dřevěných
oken (a dveří) za plastová s termoizolačním zasklením, zateplení obvodových stěn (ETICS), zateplení stropních konstrukcí a osazení větracích
jednotek s rekuperací do prostorů určených pro
výuku. Cílem těchto opatření je zlepšení podmínek pro vzdělávání a optimalizace provozu
energetického hospodářství objektu snížením
provozních nákladů a zvýšení užitné hodnoty
budovy. Dalšími stavebními úpravami jsou realizace nového vstupu do budovy teorie V Lipkách
a vznik WC pro osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace. Rekonstrukce bude ukončena k 1. 9. 2018.
Lenka Kubíková, sekretariát OP Dobříš
SOU Hluboš
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Slavnostní zakončení třetího cyklu Akademie 3. věku
VISK v Dobříši
V prostorách Kulturního střediska Dobříš proběhlo dne 12. 1. 2018 slavnostní předání osvědčení o absolvování dvousemestrálního vzdělávacího programu Dějiny umění v rámci Akademie
3. věku, kterou ve spolupráci a za podpory města Dobříš realizuje Vzdělávací institut Středočeského kraje.

Byl tak zakončen již třetí ročník tohoto dlouhodobého edukačně sociálního projektu pro
seniory v Dobříši. Studium absolvovalo celkem
26 studentů, kteří, kromě osvědčení o absolvování z rukou ředitele VISK Mgr. Jiřího Holého,
obdrželi také drobné upomínkové dárky od
místostarostky města Mgr. Petry Neubergerové a květiny od dr. Marie Hanzové, která byla
jednou z lektorek studijního programu.
Místostarostka města Dobříše Petra Neubergerová ve svém vystoupení vyjádřila svůj

obdiv a uznání všem
absolventům programu
za jejich nadšení a píli,
kterou studiu věnovali.
Ředitel VISK Mgr. Holý
absolventům poblahopřál k úspěšnému zakončení studia a poděkoval
za vstřícnost a podporu
města Dobříše. Poděkování patří také Gymnáziu
Karla Čapka Dobříš, které
v průběhu celého studia
poskytovalo své výukové
prostory.
Celý slavnostní akt byl
zakončen studentskou
hymnou
Gaudeamus
igitur a společným fotografováním. Na jaro
letošního roku je již připraveno další pokračování A3V v Dobříši, tentokrát první ze série tří
jednosemestrálních programů s názvem Vlastivědné putování po českých regionech I. Celou A3V VISK na Dobříši bude i v letošním roce
zabezpečovat metodička dalšího vzdělávání
ve VISK dr. Miluše Nováková jako hlavní garant
pro Středočeský kraj.
Mgr. Jiří Holý, ředitel VISK

Dobříšské Sdružení „Dej mi šanci“
rodinám s handicapovaným dítětem pomáhá už víc než 5 let
Rozhodli se bojovat a nevzdat se. Počátečním impulzem
rodičů handicapovaných dětí z Dobříše a okolí bylo zlepšení postavení a kvality života členů jejich rodin a vhodné začleňování do společnosti. V roce 2012 proto vznikla
skupina, která se postupem času proměnila ve Sdružení
„Dej mi šanci“. Loni tak členové oslavili už 5 let činnosti.
Počáteční myšlenku se podařilo splnit na 100 procent.
Není toho vůbec málo, co sdružení v současné době nabízí. Co konkrétně? Pro děti se zdravotním handicapem
a jejich „zdravé“ sourozence či kamarády organizuje
dva volnočasové kroužky – pohybový a výtvarně terapeutický. Rodiče mají možnost sdílet svoje zkušenosti
a vzájemně se podpořit na setkání pečujících, kde je
zajištěný výtvarně terapeutický program. V průběhu
roku sdružení pořádá i několik akcí, kde se schází celé
rodiny, například návštěvu divadla, dětský karneval, setkání rodin s oslavou Dne dětí a další. Společně jsme se
také účastnili několikadenního terapeutického pobytu
v jižních Čechách. Od srpna 2016, díky projektu Centra
pro komunitní práci střední Čechy „Pečovat a žít doma
je normální – podpora neformálních pečovatelů“, byly
podpořeny desítky pečujících rodičů formou poradenství, odborných konzultací, vzdělávacích programů pro rodiče s doprovodným programem pro děti a dalšími aktivitami. Spolupracujeme také
s Městskou knihovnou v Dobříši, Základní školou Dobříš, Lidická 384, sborem České církve evangelické i Farní charitou Starý Knín. Mimo jiné zde našlo práci několik pečujících maminek – v textilní
dílně Rukama Nohama. V letošním roce budou pečující rodiny podpořeny z Nadačního fondu Avast
a dotačního programu MPSV Rodina.
Děkujeme za pomoc všem příznivcům, podporovatelům a finančním dárcům. Jakékoli formy pomoci si velmi vážíme.
Hana Petáková, www.dejmisanci.cz
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Římskokatolická farnost Dobříš
Pastorační centrum sv. Tomáše
Na Nábřeží 1650, Dobříš
tel.: 602 308 881
e-mail: pcstomas@volny.cz
www.farnostdobris.cz
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Tříkrálová sbírka 2018 v Dobříši a okolí
Vánoční koledy dozněly, jen jedna byla ještě na začátku ledna slyšet, a to: My tři králové jdeme
k vám, štěstí zdraví vinšujem vám…, kdy malí i větší koledníci zvonili na vaše dveře nebo vás potkali
v ulicích, aby poprosili o příspěvek do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá každoročně Charita ČR.
Letos se zapojilo celkem 18 skupinek koledníků
jak v Dobříši, tak ve Staré Huti, ve Svatém Poli
a na Budínku, v Rosovicích koledovaly děti ze
ZŠ, v Dlouhé Lhotě a v Obořišti místní koledníci. Celkem se vybralo 104 328 Kč. Je to úcty-

hodná částka. Děkuji všem koledníkům, kteří se
do sbírky zapojili, a především vám všem, kteří
jste svým finančním darem do sbírky přispěli. Je
dobré poznat ochotu a zájem o pomoc našim
bližním, i když jsou anonymní, a věřte, že tyto
prostředky budou využity jen pro sociální účely. Z celkové částky se vrátí FCH v Dobříši 65 %,
35 % zůstává Arcidiecézní charitě v Praze. Z těchto prostředků bude financováno např. humanitární středisko ADCH Praha, dům pro pomoc
matkám a dětem, podpora České nemocnice
sv. Karla Lwangy v Ugandě apod. V Dobříši tyto
peníze využijeme na pomoc sociálně slabým
a potřebným, můžeme pomáhat zdravotně postiženým, pokud u nás požádají o pomoc, také
na adopci na dálku pro dívku v Indii a chlapce
v Ugandě a v neposlední řadě můžeme přispět
na výtah pro invalidy do Domu nad vodou, který
v Dobříši provozuje FCH Starý Knín.
Ještě jednou děkuji všem lidem dobré vůle, kterým nejsou lhostejné osudy potřebných.
Deo gratias.
Jana Svobodová, ředitelka FCH Dobříš

Do 15. února probíhá v Pastoračním centru
sv. Tomáše výstava „NAŠI“ dětského tvořivého
kroužku Barvička: portréty starších lidí z rodiny
a okolí, které namalovaly děti babičkám a dědečkům pro radost.
V neděli 11. února od 10.30 zveme na besedu
se zástupci Arcidiecézní charity Praha a na prezentaci organizace Likvidace lepry. V PCSvT.
V sobotu 24. února od 9 do 12 hodin se bude
konat duchovní obnova (vede P. Vojtěch Kodet,
Th.D). V Pastoračním centru sv. Tomáše. Vstup
volný, není nutné se přihlašovat předem.
V neděli 25. února od 10.00 zveme na vernisáž
výstavy Daniely Doubkové /VYTRŽENO Z KONTEXTU/papírové objekty. V Pastoračním centru
sv. Tomáše. Výstava potrvá do 3. dubna.

V prosinci 2017 byl na webových stránkách Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši spuštěn program adopce píšťal. Adopce píšťal souží k financování projektu obnovy
dobříšských varhan.
Prostřednictvím webových stránek www.varhanydobris.cz si dárce může z celkové nabídky
589 píšťal prvního manuálu vybrat a objednat
konkrétní píšťalu. Píšťaly jsou řazeny dle velikosti zleva doprava, od nejhlubšího tónu až po
nejvyšší a podle rejstříků odshora dolů. U 70 nabízených velkých píšťal má dárce možnost zanechat svou stopu pro další generace, a to formou vygravírování jména, krátkého textu nebo
názvu. Dárce po zaplacení obdrží „Certifikát
o adopci píšťaly“. Zároveň bude s jeho souhlasem zveřejněno jméno adoptivního dárce, které
bude uvedeno ve webových stránkách a po dokončení nástroje na seznamu dárců. Dárce obdrží potvrzení o daru pro možnost odpočtu z daní. Ti, kteří nekamarádí s počítačem, si mohou vyzvednout
formulář pro adopci píšťaly v Pastoračním centru sv. Tomáše nebo v kostele.
Ivo Kylar

Krize v rodině? Poradíme vám, jak zlepšit vztahy
i finanční situaci
Partnerská krize, problémy s výchovou dětí, finanční tíseň, neshody s prarodiči. S tím vším se stále
více potýká řada rodin v našem regionu. Pokud jste se i vy dostali do obtížné životní situace, se kterou si neumíte poradit, pomoc můžete najít u nás. Ve Farní charitě Starý Knín, která působí i v Dobříši
a okolí, poskytujeme řadu služeb široké veřejnosti, včetně rozsáhlé pomoci rodinám s dětmi. Nabízíme BEZPLATNÉ služby zkušeného psychologa, psychoterapeuta, speciálního pedagoga, právníka, finančního poradce, ale také poradenství pro pečující o zdravotně postižené. Umíme posílit
rodičovské kompetence a vzájemné vztahy i vyřešit specifické problémy rodin. Poskytneme vám
tak důležité a cenné rady, jak z tíživé situace ven. Můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu,
telefonu nebo přijít osobně do našeho centra v Domě nad vodou (veškeré kontakty naleznete níže).
Společně zvládneme vaši situaci zlepšit. Aktivity projektu „Farní charita Starý Knín pomáhá rodinám
s dětmi v roce 2018“ jsou podpořeny z dotačního programu RODINA.
Kontaktní osoby:
Alena Marešová, tel. 777 252 629, Hanka Petáková, tel. 775 760 353
Kontaktní místo: Pražská 271, Dobříš
Emailová adresa: poradenstvi@socialnipece.cz
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ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …
V únoru vás chceme informovat především
o změnách, které nás čekají v novém roce. Návštěvní centrum na zámku bude přesunuto do
Galerie JCM, jelikož budeme v návštěvním centru malovat. Od jara bychom pro vás opět měli
fungovat v prostorách návštěvního centra v přízemí zámku. Rádi bychom vás také informovali
o natáčení, které se na zámku uskutečnilo
loni. Natáčelo se zde několik scén z krásné pohádky Čertoviny, která má nyní premiéru v kinech a režíroval ji oblíbený režisér Zdeněk Troška. Pohádka se panu Troškovi jako vždy velmi
povedla a vidět můžete záběry z anglického
a francouzského parku. Francouzský park, spolu
s jižním křídlem zámku, také můžete vidět ve filmu Marie Terezie. Jsme velice potěšeni, že se zámek Dobříš stává oblíbenou lokací významných natáčení. A jak jsme již informovali, francouzský
park letos projde revitalizací. Projekt je nazvaný Zámek Dobříš – Revitalizace zámecké oranžérie a francouzského parku a je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu bude celková
revitalizace zámecké oranžérie a obnova iluzivní malby, restaurování 4 soch, obnova francouzského parku a digitalizace památky. Francouzský park bude tedy letos uzavřený. Více informací se
dozvíte 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 / 9.00–17.30

Kulturní program jaro/léto
•
•
•
•
•
•

koncerty
velikonoční prohlídky
výstavy v Galerii JCM
výstava v expozici zámku
noční prohlídky
sokolnické ukázky na nádvoří zámku

Vzpomínka na pana profesora
Letos 14. února by oslavil 95 let středoškolský profesor, ředitel místního gymnázia, držitel Ceny města Dobříše a hlavně dobrý člověk, profesor Miroslav Olič (14. 2. 1923 – 22. 4. 2011).
V každé době bychom si měli připomínat osobnosti, které pro nás mohou být pozitivními vzory,
a takovou osobností profesor Olič jistě byl. Už jako malý kluk, ještě v éře tzv. první republiky, začal
v rodné Zbraslavi skautovat. V období po 2. světové válce působil dokonce chvíli jako skautský vedoucí, než byl Junák komunistickou mocí zakázán. Skautem však v srdci a svými činy zůstal až do
konce, tak na něj v říjnu loňského roku na Dobříši vzpomněl i jeho přítel skaut Miloš Blažek (Merkur),
spolužák z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Skautské myšlenky, křesťanská víra a demokratické
ideály Miroslava Oliče provázely celý život. Když na něj lidé vzpomínají, tak vždy jako na člověka,
který dokázal i v těžké nesvobodné době vytvářet přátelské prostředí naplněné porozuměním a tolerancí. Měl pevné postoje, hodnoty, a mohl tak být pro ostatní morální autoritou a podporou. Byl
vždy připraven pomoci druhým, přestože to mohlo jeho samotného ohrozit. Jako ředitel gymnázia
zachránil kariéru mnoha lidem, kteří pro režim nebyli pohodlní. Mohlo by se zdát, že v takové době
není pomyšlení na humor, ale jak o svém příteli a kolegovi napsal profesor Vondráček: „Miloval vtipy
a s oblibou je vyprávěl. Dovedl se ne smát, ale nakažlivě chechtat.“
Profesor Miroslav Olič byl vůdčí osobností a morální autoritou nejen za svého života, ale může být
inspirací i dnes a pro další generace. S úctou si ho připomínáme a jsme hrdí, že v názvu skautského
střediska neseme jeho jméno. Junák – český skaut, středisko prof. Oliče Dobříš.
Šárka Musilová, středisko prof. Oliče Dobříš

Aktivně s Aerobik studiem Orel Dobříš
až do konce školního roku a dál...
Přijďte k nám do orlovny zažít zábavu i odpočinek! Pro děti i dospělé jsme až do srpna připravili plno akcí nejen sportovních, ale i relaxačních
a poznávacích.

Děti navštěvující závodní oddíl aerobiku čeká
o pololetních prázdninách zimní sportovní
soustředění, během kterého budou pilovat své
sestavy na nadcházející závodní sezonu, která
začne už začátkem
března.
I v letošním kalendáři akcí je pro děti
připraveno plno
zábavy. O velikonočních prázdninách 29.–30. 3. se
mohou děti vydat
na speciální výlet
a v pátek 13. dubna se bude konat
druhý ročník Veselé módní přehlídky. V létě připravíme opět oblíbený

příměstský tábor Sport Camp. V letošním roce
budeme pořádat dva tábory, třídenní tábor
Sport Camp Free od pondělí 2. 7. do středy 4. 7.
a týdenní tábor od pondělí 9. 7. do pátku 13. 7.
V našem studiu si najde každý to pravé. I pro
dospělé jsme na jaře připravili plno oblíbených
akcí. O prodlouženém víkendu 16.–18. března
se už poněkolikáté vydáme na relaxační víkend
plný jógy a odpočinku, tentokrát si program
užijeme v hotelu Knížecí rybník. Pro maminky
s dětmi jsme o víkendu 20.–22. dubna připravili
v penzionu Hulín u Sedlčan expedici Apalucha,
víkend plný sportu, zábavy i relaxace.
Bavte se, odpočívejte a nasbírejte nové zážitky
společně s námi. Podrobnější informace o pořádaných akcích naleznete vždy v dostatečném
předstihu na našich internetových stránkách
www.aerobikdobris.cz nebo na oficiálním facebooku studia.
Tým lektorů ASOD
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Program zápasů
MFK Dobříš – únor
Týmy MFK Dobříš již zahájily přípravu na jarní fotbalovou sezonu. Předkládáme program
A-týmu mužů na únor.
Středa
7. 2. 18.00 Dobříš–Bohemians U19
Sobota 10. 2. 12.00 Dobříš–Hostouň
Sobota 17. 2. 14.00 Dobříš–Podlesí
Neděle 25. 2. 11.00 Dobříš–Čimelice
Sobota 3. 3. 14.00 Dobříš–Milevsko

Tito a další pejsci na vás čekají v útulku v areálu
MFK – V Lipkách 1021. Kterýkoli den (pracovní
den, víkend, svátky) po telefonické domluvě na
tel. č. 724 077 264 můžete přijít některého z nich
vyvenčit, případně si ho po procházce a po důkladném zvážení také adoptovat.
Rasty (13 let, 33 kg),
k adopci, v útulku od prosince 2017
Tento kříženec ohaře byl do
útulku odložen majitelem
kvůli stěhování. Celý život
byl Rasty zvyklý žít venku
s dostatkem pohybu. Je
to přátelský pejsek, který
nemá problém ani s lidmi ani s ostatními psy.
Byl by vhodným psem pro starší, ale stále aktivní majitele, kteří by se mu věnovali a poskytli by
mu potřebnou péči a lásku.

Přípravné zápasy B-týmu
ve fotbale – únor 2018
Neděle 18. 2. 14.00 Dobříš B–Sedlčany B
Sobota 24. 2. 16.00 Dobříš B–Jesenice
Všechna utkání se odehrají na hřišti UMT Dobříš
V Lipkách.
Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsku
na Komenského náměstí a stránky www.mfkdobris.cz.
Přijďte povzbudit naše hráče!
Děkujeme za podporu!
Daisy (8 let, 32 kg),
k adopci, v útulku od dubna 2017
Kříženka německého ovčáka, do útulku ji odložila
majitelka, která si ji již nemohla nechat. Daisy je po
seznámení velmi přátelská
a mazlivá. Za plotem ovšem výborně hlídá. Miluje míčky, klacíky a jiné
aporty, je extrémně čistotná a v kotci nic neničí,
vhodná i do bytu, kde byla zvyklá žít.
Bety (12 let, 12 kg), v útulku od listopadu 2017
Bety byla do útulku umístěna poté, co se její majitel
musel odstěhovat z domu,
ve kterém žili, a nemohl si ji
vzít s sebou. Bety je již klidná fenka, která by se hodila
především ke starším lidem
do bytu, je to čistotná, milá a vděčná společnice, vhodná i k dětem. Snese se i s ostatními psy,
problém nemá ani s kočkami.

Činnost Městské policie v Dobříši za měsíc
prosinec 2017

Stání v křižovatce je přestupek,
ul. Boženy Němcové

Vybírám z oznámení:
1. 12. Potyčka v baru na Mírovém náměstí.
Majiteli vznikla škoda na majetku. Hlídka strážníků se na místo dostavila společně s hlídkou PČR.
1. 12. Rušení nočního klidu z ulice Lesní. Údajně
se mělo jednat o hluk z místní ubytovny. Hlídka na
místě byla do 5 minut, rušení nebylo potvrzeno.
Strážníci řešili rušení nočního klidu v Kopáčkově
dvoře. Skupina asi 10 občanů na sebe pokřikovala. Jen procházeli. Hlídkou byli upozorněni na

pokročilou noční dobu.
2. 12. Obava občanů, na Papeži byla přimrznutá labuť. Na místě strážníci zjistili, že labuť
jen seděla, poté odlétla.
2. 12. Neznámá žena kopala do dveří restaurace na náměstí. Domáhala se vstupu do
vnitřních prostor, že tam ztratila kabelku nebo
že ji pravděpodobně někdo okradl. Bohužel nepotvrzeno. Hlídka MP ženě vysvětlila, jaká musí
učinit v této věci další opatření.
3. 12. Z veřejných WC strážníci vykázali nepřizpůsobivého. Bylo zjištěno, že zde požívá
alkoholické nápoje, kouří a navíc si zde pere své
prádlo. Toto bylo zjištěno opakovaně.
6. 12. V Jezírkách pobíhaly na silnici ovce.
Nejednalo se však o ovce, ale o divoká prasata.
Ta byla hlídkou z komunikace zahnána do lesa.
9. 12. Rvačka v baru na náměstí. Jednalo se
o rvačku asi 6 osob. Po příjezdu strážníků, tak PČR
na místo události 2 útočníci utekli. Věc se šetří.
10. 12. Nahlášeno poškození majetku. Stalo
se v ulici Plk. B. Petroviče, kde prozatím neznámý
vandal poškodil a následně i zničil reklamu u pobočky banky, sídlící v centru města. Věc se šetří.
10. 12. Došlo k požáru v chatové oblasti Vlaška. Nutný výjezd hasičů k hašení kontejneru, do

kterého pravděpodobně někdo vhodil horký popel a jehož obsah vzplál. Naštěstí hasiči požár včas
uhasili, aniž došlo ke škodě na majetku města.
11. 12. Asistence záchranné službě při otevírání bytu. Stalo se to v ulici Plk. B. Petroviče.
Nemocný muž v bytové jednotce potřeboval
pomoci. Byl následně převezen rychlou záchrannou službou do nemocnice v Příbrami.
11. 12. Dopravní nehoda na kruhovém objezdu. Dosud neznámý řidič zde poničil zábradlí, kde
vznikla škoda na majetku města. Na místo byla
přivolána PČR DI Příbram – výjezdová skupina.
12. 12. Byla nahlášena černá skládka u obce
Trnová. Z vyvezeného odpadu se dalo vyvodit,
kdo zde odpad odhodil. Velké množství nepořádku (komunálního odpadu). Dotyčný zakladatel byl řešen.
14. 12. Došlo k malé dopravní nehodě. V ulici
B. Smetany byl opět poškozen majetek města,
dopravní značka. Příčinou bylo nedání přednosti v jízdě. Vyšetřovala Policie ČR DI.
14. 12. V ulici U Pivovaru ležel ve strouze opilý
muž. Strážníci muže vyprostili. K žádnému zranění
naštěstí nedošlo. Muž, r. 1969, odešel za naší asistence do ubytovny Sluníčko, kde je ubytovaný.
15. 12. Byla nahlášena ztráta řetízku z bílého
kovu – pravděpodobně z Ag. Kdo ho našel, může
se obrátit na služebnu MP, my ho předáme.
Též byla nahlášena krádež stromku v oblasti
Brodců.
19. 12. Nahlášena krádež z vozidla. Na Větrníku.
22. 12. Na Mírovém náměstí u Penny Marketu
nemohl vyjet kamion, který zásoboval tuto provozovnu, pro špatně zaparkovaná vozidla.
Strážníci zklidnili situaci a řídili částečně dopravu. Komunikace byla zprůjezdněna.
22. 12. Na dětském hřišti u kina měly děti
údajně požívat alkoholické nápoje. Na místě
strážníci nezjistili žádné pochybení. Děti zde
pily nealko nápoje. Nejevily známky opilosti
a samy strážníkům předložily k nahlédnutí i své
tašky, aby prokázaly, že alkohol u sebe nemají.
24. 12. Opilý muž byl nalezen pod místním sanatoriem. Muž nezraněn. Byl hlídkou upozorněn,
hrozilo však přejetí projíždějícími vozidly. Opilost u muže nebyla značná, odešel sám domů.
V souvislosti se služebními zákroky nebo úkony
strážníků MP bych chtěla upozornit na dvě zásadní věci:
Neuposlechnutí výzvy úřední osoby (strážník)
a znevážení postavení úřední osoby při výkonu
její pravomoci je přestupkem.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,
b) zneváží postavení úřední osoby při výkonu
její pravomoci.
Strážník může udělit pokutu příkazem na místě
do 10 000 Kč.
Skutková podstata přestupku znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci se mezi přestupky proti veřejnému pořádku
zařadila nově, a to za účelem zajištění ochrany
zájmu na udržení vážnosti a autority orgánů veřejné moci, jednajících prostřednictvím příslušných úředních osob, ať už se jedná o policisty,
strážníky, zaměstnance obecních úřadů či pracovníky úřadu práce, sociálních odborů apod.
Zapsala: strž. Alena Kovaříková,
zástupce velitele MP Dobříš
Výroční zpráva MP bude v průběhu měsíce
ledna–února 2018 umístěna na webu města
Dobříše.
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Zprávy z Obecního úřadu
Poplatky za psa
Připomínáme občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za psa, že v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2013 o místních poplatcích jsou do 31. 3. 2018 povinni tento poplatek
uhradit. Poplatek je 100 Kč za jednoho psa
a 300 Kč za každého dalšího psa v domácnosti. Pro poživatele starobního nebo invalidního
důchodu platí poloviční sazba.

Tříkrálová sbírka
V prvních lednových dnech opět proběhla celonárodní Tříkrálová sbírka. V naší obci jste celkem přispěli zatím rekordní částkou 19 366 Kč!
Je to opět o něco více, než v roce předchozím.

Děkujeme srdečně všem, kdo jste nás koledníky vlídně přijali a díky vašemu příspěvku podpořili sociální a charitativní činnost v tomto
regionu, kam se vrací 60 % z vybraných peněz.
Děkujeme všem dětem, které neodradí počasí,
ani vidina jiné zábavy, a vyrazí do ulic a nezištně a hlavně s radostí, dělají dobrou věc.
Marie Guillenová, Lenka Felcmanová

Známky na popelnice
Od 1. 2. 2018 musí být každá popelnice opatřena platnou známkou. Známky jsou celoročně ke koupi pouze na Obecním úřadu.

Hledá se kronikář
Vážení spoluobčané, pokud se zajímáte o dění
v obci, máte všeobecný přehled a ovládáte
český jazyk slovem i písmem, možná Vás osloví naše nabídka na funkci kronikáře obce. Jde
o pravdivé zachycení aktuálního dění v obci pro
nás i budoucí generace. Podrobnější informace
Vám rádi podáme v kanceláři Obecního úřadu.

Zprávičky z mateřské školičky

Vážení občané,

Ahoj čtenáři a čtenářky!

v souvislosti se zpracováním Programu rozvoje obce Vás zveme na setkání k plánování
rozvoje obce, kde společně prodiskutujeme
realizované projekty v obci, ale především její
budoucí rozvoj.
Zaměříme se na konkrétní aktivity a projekty,
které by mohly být v obci Stará Huť v období
2018–2024 realizovány. Přijďte ovlivnit budoucnost obce, kde žijete. Srdečně zveme
na toto setkání, které se koná ve čtvrtek
14. února 2018 od 18 hodin v Kulturním
domě ve Staré Huti. Drobné občerstvení
bude zajištěno.

Vítáme vás v roce 2018 a přejeme vám hodně
zdraví a lásky. Pevně věříme, že jste do ledna
vkročili pravou nohou a užili si ho stejně jako
my. Možná bylo méně sněhu, než bychom si
přáli, ale i tak jsme si první měsíc v roce náležitě
užili.
10. 1. k nám do školky přijeli zdravotníci ze zařízení Prima vizus o.p.s. a pomocí speciální vyšetřovací kamery PlusoptiX vyšetřili dětem zrak.
I další den jsme šli ruku v ruce se zdravím a vyšli
jsme vstříc čerstvému vzduchu na dopolední
výlet do Anglického parku.
V tomto měsíci jsme se zapojili do projektu
„SNĚHULÁCI PRO AFRIKU“ organizovaného neziskovou organizací „KOLA PRO AFRIKU“. V rámci
tohoto projektu měli rodiče možnost jmenovitě
přispět 50 Kč na přepravu kol do Afriky. My jsme
tento projekt využili k týdnu Sněhuláků, který
zahrnoval sněhové dovádění (počasí nám přálo,
hurá!), modrobílé tvoření, sněhulácké zpívání
i povídání o zimních sportech, sněhu a Afrických
dětech, které sníh možná nikdy neucítí.
Věnovali jsme se i zvířatům v lese. Zkoumali jsme jejich život v lese zakrytém sněhem
i v lese, který na sníh čeká, a vydali jsme se do
lesa dopřát zvířátkům trochu dobrot.
30. 1. se u nás ve školce konal odpolední kurz
rozvoje grafomotorických dovedností, sluchového a zrakového vnímání, trénování paměti
a matematických představ se speciálními pedagogy. Kurz byl dobrovolný a účastnili se ho
děti společně s rodiči.

Významného životního jubilea
se v měsíci únoru 2018 dožívají:
paní Marie Bartáková, Jiřina Hanusová a Vlasta
Melicharová.
Srdečně blahopřejeme!

Poděkování
Děkuji za krásnou gratulaci a milý dárek ke kulatému výročí mého narození.
Miroslava Martínková
Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání a dárek
u příležitosti mého životního jubilea.
Jan Melichar

A v závěru měsíce k nám do školky přijelo divadélko s představením „Jak vyzrát na bacily“.
Představení se dětem moc líbilo, bylo zábavné
i poučné. A jak vyzrát na bacily? Zeptejte se
dětí, teď už to také ví!
V únoru se budeme těšit na návštěvu Vandy
a Standy, na výlet do Pražského divadla U Hasičů a hlavně na Karneval!
Za kolektiv MŠ, Kristýna Kadlecová
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Obec Stará Huť
pořádá v sále Kulturního domu

dne 3. 2. 2018 od 20 hod.
Vstupné 170 Kč, slosovatelné vstupenky,
hraje skupina Forte.
Předprodej vstupenek bude zahájen
22. ledna 2018
na Obecním úřadě ve Staré Huti.
Srdečně zvou pořadatelé.

Plesová sezona v únoru
3. února
23. února
24. února
24. března

Obecní ples
Ples fotbalistů MFK Dobříš
Country bál
BIOS Fit ples

Dětský karneval,
a to dne 4. února 2018 od 15 hodin.
Na programu jsou také hry a soutěže. Vstupné – masky zdarma, děti 20 Kč, dospělí 40 Kč.
Srdečně zveme!
DEHHET – divadelní spolek při MKS
Stará Huť Vás zve na divadelní hru
Michaela Cooneyho v úpravě Janka Váni

Nájemníci pana Swana
Kdy: pátek 9. března 2018 a sobota
10. března 2018 vždy od 19 hod.
Kde: KD Stará Huť. Vstupné: 60 Kč.

Sport
Cvičení pro veřejnost v tělocvičně
ZŠ Stará Huť
Pondělí 19.00 hod.
– cvičení seniorek – Jana
Úterý 20.00 hod.
– cvičení pro zdravá záda, pevné tělo a dobrou kondici – Lenka
Čtvrtek 20.00 hod.
– zdravotní cvičení s prvky jógy, relaxace
– Lenka
Cvičení probíhá vždy 1 hodinu pouze během
školního roku.

Obec Stará Huť,

K. Čapka 430, 262 02 Stará Huť,
tel.: 318 522 269,
www.starahut.eu

Inzerce

Místní kulturní středisko
pořádá v nově otevřeném
Kulturním domě

