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Hledáte zajímavé 
a moderní vzdělání 
s dobrou perspektivou 
uplatnění pro několik 
příštích desetiletí?

Tak těchto několik vět je určeno 
přímo vám.
MěÚ Dobříš a Hnutí Brontosau-
rus v rámci akce Dne Země pro 
rodiče budoucích studentů i pro 
starší školáky a středoškoláky 
připravily neformální setkání 
s proděkanem a děkanem Vyso-
ké školy chemicko-technologic-
ké v Praze.
Je to výjimečná příležitost, kde 
se lze v průběhu celého progra-
mu Dne Země seznámit s nabíd-
kou zajímavých oborů VŠCHT, 
které jsou zaměřeny i na vědec-
ky podložené projekty na zlep-
šení našeho prostředí. 
Stánek VŠCHT nabídne pro uči-
tele základních a středních škol 
a vedoucí technických kroužků, 
i zajímavé ukázky, které výuku 
chemie dětem a studentům při-
blíží a ukáží, že tohoto oboru se 
bát nemusí. 

Pavel Jeřábek, 
Hnutí Brontosaurus

První Dobříšský regionální 
trh v sezóně 2018

První letošní Dobříšský regio-
nální trh se uskuteční v sobotu 
14. dubna od 8 hodin v Kopáč-
kově dvoře.
Prodejci se mohou hlásit na e-mail: 
pavel.bodor@dokas.cz nebo na 
tel.: 731 266 464.

Těšíme se na vás! 

 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí  duben | 2018 

Nezapomeňte na DEN ZEMĚ 
Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je inspirován původními dny 
Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí 
jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. 

Dobříšská oslava Dne země s tématem „Životní prostředí si musíme chránit“ 
se koná 20. dubna od 10 do 16 hodin na hřišti v ulici Boženy Němcové.

20. 3. 2018 magazín eGovernment pod záštitou vládního zmocněnce pro 
ICT a digitalizaci – Ing. Vladimíra Dzurilly, náměstka ministra vnitra pro ICT 
– JUDr. Jaroslava Strouhala, a prezidenta ICT Unie – Mgr. Zdeňka Zajíčka, 
vyhlašoval osobnosti, které se nejvýznamněji zasloužily o posun elektro-
nizace státní či veřejné správy v České republice.

V letošním roce se sešlo celkem 128 nominačních formulářů z celé České 
republiky, které se týkaly 35 osobností. Během večera pak byli vyhlášeni 
4 vítězové v kategoriích obce, města, kraje a centrální úřady. Jedno vítězné 
ocenění putovalo i k nám na Dobříš. Díky tajemníku Radku Řechkovi toto 
prestižní ocenění získalo právě i naše město.

„Dělejme věci pořádně, nebo vůbec.“

Právě tímto mottem se řídí Radek Řechka, protože, jak dále dodává:
„Co dneska ošidíte, zítra se vám vymstí dvakrát.“

Co pro Vás toto ocenění znamená? 
Pro mě je toto ocenění jakousi satisfakcí za svou snahu dělat věci profesi-
onálně a pořádně. Poslední dobou jsem cítil různé tlaky ze svého okolí na 
mou osobu při zavádění nového nařízení EU na ochranu osobních údajů 
(GDPR), aby se tato pravidla aplikovala na úřadě „amatérsky“ za co nejlev-
nější cenu. 

Nutno dodat, že to bylo hlavně od 
lidí, kteří nejsou odborníci v daném 
oboru. Myslím, že toto ocenění, 
které jsem získal právě i za osvětu 
v rámci GDPR, přesvědčí ony po-
chybovače a kritiky o tom, že cesta, 
kterou jsem nastavil, je ta správná 
a že odborné věci by měli dělat od-
borníci. I zde dvojnásob platí: Ne-
jsme tak bohatí, abychom si mohli 
kupovat levné věci.

pokračování na straně 2

Přestižní oceněnení Osobnost eGovernmentu 2018 putuje na Dobříš
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Zveme všechny malé i velké návštěvníky, kteří se chtějí dozvědět něco zajímavého 
o Dobříši a životním prostředí, na akci:

OSLAVA DNE ZEMĚ  
– s tématem ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SI MUSÍME CHRÁNIT

20. dubna 2018 od 10 do 16 hod. na hřišti v ulici B. Němcové, Dobříš

 povídání o životním prostředí s děkanem a se studenty Fakulty technologie ochrany prostředí 
VŠCHT Praha

 bezpečné zastávky pro Dobříš (Česká společnost ornitologická) 
 kvízy, otázky, drobné soutěže (Hnutí Brontosaurus)
 Tonda Obal na cestách – propagace třídění odpadu (EKO-KOM, a.s.)
 propagace sběru vysloužilých elektrospotřebičů včetně jejich sběru (Elektrowin, a.s.)
 informace o myslivosti a lesní zvěři (Okresní myslivecký spolek Příbram)
 indikátorem kvality prostředí jsou ryby a včely (Colloredo-Mannsfeld, spol. s r.o.) 
 zajištění pitného režimu, chůze nebo běh na chůdách, vodní hrátky pro nejmenší (vyber, co do 

vody nepatří), výtvarná dílnička (Vodohospodářská společnost Dobříš) 
 zveme také na Aktivní centrum stavební stroje, na nafukovací hrad Popelářské auto, skákací hrad 

společnosti EKO-KOM a na mnoho dalších zajímavostí

Akci pořádá město Dobříš ve spolupráci s Vodohospodářskou společností Dobříš, s.r.o., Colloredo-
-Mannsfeld, s.r.o., společností EKO-KOM, a.s., Elektrowin, a.s., Hnutím Brontosaurus, Fakultou tech-
nologie ochrany prostředí VŠCHT Praha a dalšími organizacemi.

Pozvánka  
na veřejné zasedání 
Zastupitelstva města 
Dobříše,
které se uskuteční ve čtvrtek 12. dubna 2018 
od 17 hod. ve společenském sále KD Dobříš.

Program jednání bude v termínu zveřejněn na 
úřední desce města Dobříše a na www.mes-
todobris.cz. On-line přenos jednání na webu 
města.

Dobříšský „týden Země“ 2018
22. duben je zapsán v povědomí lidí jako Den Země a celosvětově je věnován oslavě naší planety 
a ochraně životního prostředí. Společnou účastí na akcích, konaných k oslavě tohoto významného dne, 
se také hlásíme k tomu, že nám není lhostejný stav naší planety, našeho státu, našeho města i okolí 
našeho domova. Město Dobříš se již desátým rokem hlásí k této kampani a ve spolupráci s dobříš-
skými neziskovými organizacemi a školami organizuje akce propagující smysl Dne Země. V termínu 
od 16. (pondělí) do 22. (neděle) dubna zaštituje úklid veřejných prostranství i okolí města. Zajišťuje 
organizaci, potřebný materiál pro sběr odpadu i jeho svoz. Pokud máte zájem se k akci přidat i vy, jste 
vítáni! V tomto případě kontaktujte odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Dobříš osobně, telefo-
nicky 318 533 380 či e-mailem harmanova@mestodobris.cz. Rádi vám podáme doplňující informace. 
Při úklidu, pro odlehčení pracovního nasazení, organizujeme opět soutěž o největší (nejlepší) kurio-
zitu, která se při této činnosti nalezne. Tři kolektivy objevitelů nejzajímavějšího předmětu získají slad-
kou odměnu. Přihlásit se lze zasláním fotografie nalezeného předmětu nejlépe na e-mailovou adresu 
výše. Vyhodnocení zaslaných materiálů a vyhlášení výherců bude provedeno v týdnu po ukončení akce.
V tomto „týdnu Země“ se budou konat zajímavé společenské a kulturní, ekologicky zaměřené akce, 
které se váží k tomuto významnému dni. Nejvýznamnější bude určitě oslava Dne Země, která se bude 
opět konat na hřišti v ulici B. Němcové, tentokrát v pátek 20. dubna 2018. Heslem akce je „Životní 
prostředí si musíme chránit“ a o překvapení a zábavu nebude nouze. K vidění budou včely z dob-
říšských lesů, ryby z dobříšských rybníků, ochutnávka dobříšské vody, poutavou formou budou děti 
poznávat problematiku třídění odpadů, budeme pomáhat zachraňovat ptáky v okolí autobusových 
zastávek, připravena je i výtvarná dílnička, propagace třídění odpadů a drobných elektrospotřebičů 
a další zajímavosti. Vyřazený drobný elektrospotřebič zde bude možno i odevzdat. Pobavit se můžete 
také s děkanem a studenty Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT. Na tuto akci, kterou městu 
pomáhá spoluvytvářet několik dalších organizací, působících na Dobříši či s Dobříší spolupracujících, 
jste srdečně zváni.

Ing. Alena Harmanová, 
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Přestižní oceněnení 
Osobnost eGovernmentu 
2018 putuje na Dobříš
pokračování z titulní strany

Co dál? Máte v plánu i nadále rozšiřovat 
a  zkvalitňovat proces elektronizace dobříš-
ského úřadu? 
Ocenění mi vlilo další impuls do žil a získal jsem 
zase chuť posunovat věci dále. I do budouc-
na připravujeme další elektronizaci na našem 
úřadě a na některé nové věci, jako např. elek-
tronickou desku nebo vyvolávací systém, se 
občané mohou těšit v brzké době. To je ale jen 
zlomek, neboť to hlavní se nyní odehrává na 
pozadí fungovaní úřadu. Nařízení na ochranu 
osobních údajů jsem již zmínil, ale s tím souvi-
sí i reorganizace spisové služby v návaznosti na 
archivaci a skartaci. Dále nás pak čeká zavedení 
elektronické identifikace (eIDAS) a další a další 
věci. Postupně bych rád elektronizoval i některé 
zásadní procesy na úřadě, které se doposud ješ-
tě řeší složitou papírovou formou.
Na závěr musím pak poděkovat své partnerce, 
která při mně stojí a podporuje mne. A dále pa-
tří díky určitě i mým kolegům na úřadě, protože 
bez nich by moje nápady neměl kdo realizovat. 
Toto ocenění je tak určitě i jejich zásluha. Spo-
lečně tvoříme jeden úřad – jeden tým.

Radek Řechka, 
tajemník MěÚ Dobříš, a redakce DL

Vyzvedávání nedoručené pošty kurýrem

Od 1. dubna do konce října budou kurýrem nedoručené doporučené zásilky, zasílané adresátům 
z našeho úřadu, k vyzvednutí vedle stávající praxe i v Informačním středisku města Dobříše, na ad-
rese Mírové náměstí 103:
Pátek 14.30–17.00
Sobota  9.00–12.00, 13.00–16.00 Neděle 10.00–12.00, 13.00–16.00
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Na slavnostním ceremoniálu dne 7. 3. byly vy-
hlášeny výsledky krajského kola Středočeského 
kraje soutěže Zlatý erb. Město Dobříš se v kate-
gorii měst umístilo na 3. místě.

20. ročník populární soutěže Zlatý erb o nejlepší 
webové stránky, elektronické služby měst a obcí 
nebo webové turistické prezentace zná své ví-
těze. 
Stejně jako v předchozích letech Zlatý erb i letos 
probíhal dvoustupňově, tzn. nejprve se usku-
tečnila krajská kola pod patronací jednotlivých 
krajských úřadů, ze kterých vzešli soutěžící ce-
lostátního kola. To vyvrcholí slavnostním předá-
ním cen 8. dubna v Hradci Králové.
Ve Středočeském kraji bylo podáno celkem 
40 projektů ve 4 kategoriích včetně celostátně 
hodnoceného nejlepšího webu s turistickou 

prezentací. Město Dobříš se soutěže Zlatý erb 
zúčastnilo vůbec poprvé a hned se umístilo se 
svými webovými stránkami na skvělém 3. místě.
Ocenění z rukou hejtmanky Jaroslavy Pokorné 
Jermanové za město Dobříš převzali místosta-
rosta Tomáš Hadžega a tajemník městského 
úřadu Radek Řechka.
Jubilejnímu 20. ročníku soutěže poskytlo po-
dobně jako v minulém roce oficiální záštitu Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj ČR, Asociace krajů 
ČR, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních sa-
mospráv ČR. 

Nikol Sevaldová, propagace města

Město Dobříš získalo 3. místo v soutěži Zlatý erb o nejlepší 
webové stránky

Informace k podnětům členů zastupitelstva 
města – PD Spolkového domu, GDPR, hodnotí-
cí zpráva za rok 2017 a plán zlepšování na rok 
2018 – projekt Zdravé město a místní Agen-
da  21, postup jednání týkající se dlouhodo-
bého pronájmu objektu čp. 1603 (Papežanka)

  GDPR
ZM uložilo kontrolnímu výboru prověřit prů-
běh výběrového řízení a efektivnost (účelnost) 
vynaložených prostředků na služby GDPR.

  Hodnotící zpráva za rok 2017 a plán zlepšo-
vání na rok 2018 (Agenda 21) 

ZM vzalo na vědomí dva dokumenty Zdravého 
města Dobříš a místní Agendy 21, a to hodnotí-
cí zprávu za minulý kalendářní rok 2017 a roční 
plán zlepšování na aktuální rok 2018.

  Postup jednání týkající se dlouhodobého 
pronájmu objektu čp. 1603 (Papežanka)

ZM pověřilo starostu města Dobříše, aby 
smluvně i technicky dokončil jednání o proná-
jmu vycházející z usnesení 13/24/2017/ZM ze 
dne 22. 11. 2017.

  Dodatečné rozpočtové opatření č. 7/2017, 
vč. přehledu o plnění rozpočtu za rok 2017

ZM vzalo na vědomí přehledy o plnění příjmů 

a čerpání výdajů rozpočtu města za rok 2017.
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 7/2017. 

  Rozpočtové opatření č. 1/2018
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 1/2018 
s doplněním ORG 601 o 500 tisíc Kč.

  Grantové řízení na poskytnutí veřejných 
dotací z Grantového fondu města Dobříše 
na rok 2018 nad 50 000 Kč

ZM neschválilo výši přidělených grantů nad 
50 000 Kč dle doporučení grantové komise. 
ZM neschválilo přidělení veřejných dota-
cí z  Grantového fondu města Dobříše nad 
50  000  Kč v souladu s předloženým návrhem 
grantové komise a v souladu se zákonem 
č.  128/2000 Sb, o obcích, vyjma dotace pro 
Městský fotbalový klub, pro nějž bude částka 
schválena v samostatném hlasování.
ZM neschválilo hlasování o přidělení grantů po 
jednotlivých položkách.
ZM schválilo přidělení grantů ve výši, kte-
rá se rovná průměru návrhu komise a rady 
města.
ZM souhlasilo, aby zastupitelé, kteří jsou 
současně členy žadatelů o poskytnutí grantu 
z Grantového fondu města Dobříše nebo členo-
vé grantové komise, nebyli vyloučeni z hlasová-
ní o poskytnutí grantu.

Stručné informace z 26. zasedání Zastupitelstva 
města Dobříše

Veřejné zasedání se uskutečnilo 15. února v KD Dobříš. Bylo přítomno 12 členů ZM. 
Z jednání se předem omluvili: MDDr. Tereza Fulínová, JUDr. Jaroslav Musil, Ing. Bc. Helena Pekaríko-
vá, Mgr. Ivana Lenerová, RNDr. Jiří Kastner. Pozdější příchod ohlásila Ing. Denisa Havlíčková, pan Filip 
Kahoun a MUDr. Stanislav Holobrada.

  Zpráva o uplatňování územního plánu Dob-
říš za období od května 2014 do října 2017

ZM odložilo bod č. 7 – předložení Zprávy 
o uplatňování územního plánu Dobříš za obdo-
bí od května 2014 do října 2017 – na další jedná-
ní zastupitelstva města Dobříše v dubnu 2018.

  Návrh na změnu územního plánu – využití 
pozemků parc. č. st. 2294 a parc. č. 1261/11 
v k.ú. Dobříš z plochy systému sídelní zele-
ně – soukromá a vyhrazená ZS – na plochy 
OV – občanské vybavení – veřejná infra-
struktura

ZM odložilo bod č. 8 – změnu využití pozemků 
parc. č. st. 2294 a parc. č. 1261/11 v k.ú. Dobříš 
z  plochy systému sídelní zeleně – soukromá 
a vyhrazená ZS – na plochy OV – občanské vyba-
vení – veřejná infrastruktura. Tato změna bude 
projednána ve změně č. 3 územního plánu Dob-
říš a přeřazena na příští jednání zastupitelstva 
města v dubnu 2018.

  Návrh na pořízení změny územního plánu 
– změna využití pozemku parc. č. st. 1846/2 
v k.ú. Dobříš z plochy OM – občanské vy-
bavení: komerční zařízení malá a střední 
– na plochy smíšené obytné – městské SM 
a změna počtu podlaží objektu

Pozn. red.: tento bod č. 9 byl řešen na pokračují-
cím ZM (viz níže). 
ZM neschválilo prodloužení projednávání pro-
gramu do 23.30.

Stručné informace z 27. zasedání 
Zastupitelstva města Dobříše 
– pokračování zasedání č. 26

Veřejné zasedání se uskutečnilo 19. února v KD 
Dobříš. Bylo přítomno 12 členů ZM.
Z jednání se předem omluvili: MDDr. Tereza Fulí-
nová, JUDr. Jaroslav Musil, Mgr. Ivana Lenerová, 
Mgr. Adam Böhm, Mgr. Stanislav Vacek, MPA, 
Mgr. Petra Neubergerová, MUDr. Stanislav Holo-
brada, Ing. Marek Vávra.

Místostarosta města Ing. Tomáš Hadžega navr-
hl, na základě žádosti pana E., žadatele o změnu 
územního plánu – bod č. 3 (původní bod č. 9) 
– změna využití pozemku parc. č. 1846/2 v k.ú. 
Dobříš – stažení bodu z programu a zařazení na 
příští, dubnové zasedání zastupitelstva.
ZM schválilo stažení bodu č. 3 (původní bod 
č. 9) z programu 27. zasedání.

  Návrh na pořízení změny územního plánu 
– změna využití pozemku parc. č. 1082/121 
v k.ú. Dobříš z plochy BI 1 – bydlení v rodin-
ných domech – na zemědělskou plochu NZ

ZM neschválilo návrh na pořízení změny územ-
ního plánu Dobříš – změna využití pozemku 
parc. č. 1082/121 v k.ú. Dobříš z plochy BI 1 – by-
dlení v rodinných domech – na zemědělskou 
plochu NZ. Tato změna bude projednána ve 
změně č. 3 územního plánu.

  Návrh na pořízení změny územního plánu 
– změna počtu bytů a regulativů u plochy 
Z 10 (07) s využitím BH – bydlení v bytových 
domech (pozemky parc. č. 1430/21, 1430/25 
a 1430/23 v k.ú. Dobříš)

ZM odložilo původní bod č. 11, aktuální bod 
č. 4, na nejbližší zasedání zastupitelstva.
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Pozvánka na Dobříšské májové slavnosti 2018 
Vážení spoluobčané, chceme vás srdečně po-
zvat na naše tradiční, již sedmnácté Dobříšské 
májové slavnosti. Sejdeme se, jako vždy, před-
poslední květnovou sobotu, letošní rok tedy 
19. 5. 
A co jsme pro vás na letošní „Májovky“ připravili? 
Věříme, že program, který vás zaujme a pobaví.
Kromě tradičních účastníků slavností – dobříš-
ských organizací, škol, hudebních skupin a spor-
tovních oddílů – se na hlavním pódiu opět před-
staví řada špičkových umělců. 
V první řadě to bude úžasná sestava špičkových 
muzikantů Supergroup CZ. První česká kapela 
snů, která vznikla na základě hlasování čtenářů 
časopisu Rock&Pop a posluchačů Radia Beat, 
spatřila světlo světa v roce 2012. Tento projekt 
svedl dohromady zkušené rockové harcovníky, 
kteří se až na výjimky na pódiích spolu nepo-
tkávají. All stars team rockových muzikantů 
ve složení Kamil Střihavka, Michal Pavlíček, 
Roman Dragoun, Jan Hrubý, Vladimír Guma 
Kulhánek a Klaudius Kryšpín vás jistě potěší 
nejlepšími fláky české i zahraniční rockové mu-
ziky. Ani druhá kapela nezaostává v oblíbenosti. 
Popově elektroničtí Eddie Stoilow mají na kon-
tě již pěknou řádku hitů a na svých nadupaných 

koncertech si zahráli třeba s One Republic nebo 
Simply Red. Čestným členem kapely je i fotbalo-
vý brankář Petr Čech. Hudební program nabíd-
ne také druhá scéna na tržišti za Kopáčkovým 
domem, kterou dramaturgicky a organizačně 
zajišťuje spol. Dokas Dobříš. 
Dobrou tradicí se stala i vystoupení vynikají-
cích artistů či sportovců. Letos se dobříšské-
mu publiku představí se svou show něko-
likanásobný mistr ČR, bronzový medailista 
z mistrovství světa a držitel prestižních evrop-
ských cen ve freestylu na horském kole Dam-
jan Siriški. 

  Návrh na pořízení změny územního plánu 
– změna využití pozemku parc. č. 1033/31 
v k.ú. Dobříš z plochy zemědělské NZ na 
zahradu, pozemku parc. č. 852/20 k.ú. Dob-
říš z plochy zemědělské NZ na plochu RZ – 
zahrádkové osady, pozemku parc. č. 897/3 
v k.ú. Dobříš

ZM neschválilo návrh na revokaci usnesení 
č. 24/22/2017/ZM ze dne 12. 9. 2017 ve věci po-
řízení změny územního plánu Dobříš, pozemků 
parc. č. 852/20, 897/3 a 2526/7, vše v k.ú. Dob-
říš, na plochu RZ – zahrádkové osady. Tato změ-
na bude projednána ve změně č. 3 územního 
plánu.

  Návrh na pořízení změny územního plánu 
– změna využití pozemků parc. č. 3123, parc. 
č. st. 3703 a části pozemku parc. č. 1323, vše 
v k.ú. Dobříš, z plochy OM – občanské vyba-
vení: komerční zařízení malá a střední – na 
plochy smíšené obytné – komerční SK

ZM schválilo návrh na pořízení změny územní-
ho plánu Dobříš – změna využití pozemků parc. 
č. 3123, parc. č. st. 3703 a části pozemku parc. 
č. 1323, vše v k.ú. Dobříš, z plochy OM – občan-
ské vybavení – komerční zařízení malá a střední 
– na plochy smíšené obytné – komerční SK. Tato 
změna bude projednána ve změně č. 3 územ-
ního plánu.

  Smlouva o poskytnutí dotace na provoz 
a správu sportovního zařízení společnosti 
Dokas Dobříš, s.r.o.

ZM uložilo radě města zajistit, aby informace 
o možnostech využití sportovních zařízení města 
a aktivitách v těchto zařízeních byly přehledně 
umístěny na webových stránkách města Dobříše.
ZM neschválilo smlouvu o poskytnutí dotace 
mezi městem Dobříš, IČ 00242098, se sídlem 
Mírové náměstí 119, Dobříš, jako poskytovate-
lem, a Dokas Dobříš, s.r.o., IČ 25144251, se síd-
lem Na Chmelnici 455, Dobříš, jako příjemcem, 
jejímž předmětem je poskytnutí peněžních pro-
středků ve výši 3 182 334 Kč na krytí ztráty do-

sažené příjemcem při provozu a správě sportov-
ních zařízení města Dobříše z důvodu regulace 
způsobu jejich užívání a cen za jejich užívání ze 
strany poskytovatele po dobu realizace projek-
tu po dobu kalendářního roku 2018.

  Analýza systému sběru a likvidace odpadu 
v Dobříši

ZM ukládá radě města připravit dodatek č. 8 
ke smlouvě č. 00705 na provoz sběrného dvo-
ra mezi městem Dobříš, IČ 00242098, se síd-
lem Mírové náměstí 119, Dobříš, a společností 
Dokas Dobříš, s.r.o., IČ 25144251, se sídlem 
Na  Chmelnici 455, Dobříš, týkající se proble-
matiky převzetí odpadů od občanů zdarma, 
a  v  tomto dodatku navýšit limity na 100 kg 
odpadů pro občany zdarma se zachováním li-
mitů na občana a rok (ne na bytovou jednotku) 
a v termínu do 31. 3. 2018 uzavřít dodatek č. 8 
se společností Dokas.
Usnesení nebylo schváleno.
ZM ukládá radě města připravit dodatek č. 8 
ke smlouvě č. 00705 na provoz sběrného dvora 
mezi městem Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mí-
rové náměstí 119, Dobříš, a společností Dokas 
Dobříš, s.r.o., IČ 25144251, se sídlem Na Chmel-
nici 455, Dobříš, týkající se problematiky převze-
tí odpadů od občanů zdarma, a v tomto dodat-
ku navýšit limity pro občany zdarma minimálně 
na výši, která byla do listopadu 2017, a v termí-
nu do 31. 3. 2018 uzavřít dodatek č. 8 se společ-
ností Dokas.
Usnesení nebylo schváleno.

  Problematika objemného a nebezpečného 
odpadu pro občany Dobříše

Zařazení tohoto bodu předložil dne 15. 2. 2018 
(v 1. části zasedání) zastupitel Ing. Ivo Salcman, 
ale vzhledem k malé účasti zastupitelů na tom-
to zasedání navrhl, aby byl tento bod projednán 
na příštím zasedání zastupitelstva.

  Žádost o prodej části (16 m2) pozemku parc. 
č. 1440/147 v k.ú. a obci Dobříš (ul. Chatařská)

ZM projednalo žádost paní O. S., bytem Pra-
ha 1 – Josefov, o koupi nově vzniklého pozemku 
parc. č. 1440/158 (ostatní plocha/ostatní komu-
nikace), o výměře 16 m2, odděleného z pozem-
ku parc. č. 1440/158 dle GP č. 3626-114/2017, 
v k.ú. a obci Dobříš (ul. Chatařská).
ZM nesouhlasí s prodejem nově vzniklého po-
zemku parc. č. 1440/158 (ostatní plocha/ostat-
ní komunikace), o výměře 16 m2, odděleného 
z pozemku parc. č. 1440/158 dle GP č. 3626-
114/2017, v k.ú. a obci Dobříš (ul. Chatařská), 
paní O.S., bytem Praha 1 – Josefov, a za tímto 
účelem vyhlašuje záměr prodeje.

  Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 
na prodej části pozemku parc. č. 1400/10, 
v k.ú. a obci Dobříš, na stavbu trafostanice 
(lokalita obytný komplex za Větrníkem)

ZM neschválilo smlouvu o uzavření bu-
doucí kupní smlouvy mezi městem Dobříš, 
IČ  00242098, se sídlem Mírové náměstí 119, 
Dobříš, jako budoucím prodávajícím, a ČEZ 
Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 
874/8, Děčín, jako budoucím kupujícím, jejímž 
předmětem je sjednání budoucích podmínek 
pro uzavření kupní smlouvy, na jejímž základě 
bude úplatně převedeno vlastnické právo k čás-
ti cca 30 m2 pozemku, parc. č. 1400/10 v k.ú. 
a  obci Dobříš, za cenu obvyklou, stanovenou 
znaleckým posudkem.

  Kupní smlouva na prodej nově vzniklého 
pozemku, parc. č. 2452/96 v k.ú. a obci Dob-
říš, na němž je umístěn přestavek stavby 
čp. 209

ZM schválilo kupní smlouvu mezi městem 
Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové náměstí 
119, Dobříš, jako prodávajícím, a paní B. B., Dob-
říš, jako kupující, jejímž předmětem je úplatný 
převod vlastnického práva k nově vzniklému 
pozemku parc. č. 2452/96, o výměře 2 m2, od-
děleného z pozemku parc. č. 2452/10, vše v k.ú. 
a obci Dobříš, na základě GP č. 3462-5/2016 za 
kupní cenu ve výši 830 Kč/m2.

Bohatá nabídka nejrůznějších aktivit je připra-
vena pro rodiny s dětmi. Na dětském hřišti bude 
mít svůj prostor Loutkoviště – pět originálních 
samostojných konstrukcí pro loutkové divadlo 
s výměnnými kulisami a sadou loutek určených 
do veřejného prostoru, otevřených ke hře a roz-
víjení fantazie celé rodiny. Nebude chybět ani 
tradiční loutková pohádka. Svůj zajímavý inter-
aktivní program zde opět nabídne i RC Dobří-
šek. Pro děti, které vyznávají akčnější zábavu, 
připravili i letos svůj program skautské oddíly 
a spolek Provas. Mladá generace určitě zavítá 
za sokolovnu, kde se o její zábavu bude starat 
spolek D-fight, jehož program slibuje nejeden 
adrenalinový zážitek…
Vítanou součástí slavností je i řada dalších za-
jímavých doprovodných akcí, které si zaslouží 
vaši pozornost. Chtěli bychom vás upozornit 
alespoň na ty nejnavštěvovanější. Na týdenní 
Divadelní festival ochotnických souborů v kul-
turním domě (11.–18. 5.) a na hasičskou soutěž, 
která se koná v neděli 20. 5. na Větrníku. Více in-
formací o programu slavností, včetně informací 
o uzavírkách komunikací, naleznete v příštích 
DL a na webových a FB stránkách kulturního 
domu, informačního střediska a města Dobříš. 
Těšíme se na vás!

Za pořadatele J. Kastnerová, KS Dobříš
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Sedlčany a Dobříš spolupracují
Často si klademe otázku, zda máme odpovídající rozpočet na péči o městskou zeleň. Je přiměřený? 
Není oproti jiným městům nadsazený? Péče o zeleň v Dobříši je často srovnávána se Sedlčany, a tak 
jsme oslovili jednatele Technických služeb města Sedlčany, aby nám k tématu podal informace.
Město Sedlčany pečuje o 15 ha travnaté plochy, které seká 3× ročně. Dětská hřiště, areály školek 
a náměstí jsou sekány dle potřeby tak, aby tráva nepřesáhla 10 cm (cca 1× za 14 dní). Stejně jako 
v Dobříši je prováděna údržba stromů a keřů, nákup letniček včetně ošetřování a likvidace bioodpa-
du. V roce 2017 bylo v Sedlčanech na péči o zeleň plánováno 2,73 mil. Kč a vynaloženo 2,7 mil. Kč.
V Dobříši sekáme 36 ha a na základě směrnice provádíme na této rozloze 6–8 sečí, dle stanovené in-
tenzívní třídy údržby. V roce 2017 bylo na péči o zeleň plánováno 6,87 mil. Kč a vynaloženo 6,76 mil. Kč 
(pro rok 2018 byl plánovaný rozpočet stanoven na 7,5 mil. Kč, tedy o 11 % vyšší oproti roku 2017).
Rozhodně nechci zjednodušovat. Dobříšský rozpočet na zeleň se však stal terčem kritiky, a tak si 
nyní dovolím výdaje obou měst porovnat. Odmyslím-li od sečí další činnosti a budu-li se držet dolní 
hranice 6 sečí travnatých ploch v případě Dobříše, vychází mi v roce 2017 roční cena sekání a další 
údržby zeleně v případě Sedlčan 53 465 Kč/ha, v případě Dobříše pak 31 296 Kč/ha (v roce 2018 
vychází dle schváleného rozpočtu 34 722 Kč/ha). 
Z čeho ale na Dobříši zatím radost nemáme, je stav dobříšského náměstí, a v tomto směru se chce-
me inspirovat u Sedlčan, které mají náměstí po nedávné komplexní rekonstrukci výstavní! 
S představiteli města Sedlčany je plánována brzká schůzka, jejímž tématem bude nejen péče 
o okrasnou zeleň a možnost finálních úprav dobříšského náměstí při plánované rekonstrukci, ale 
i dobříšská koncepce údržby zeleně a webová aplikace Sekání zeleně, která odborníky z nedalekého 
města velmi zaujala.

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

Ceník půjčovny:
Pánské, dámské kolo – 100 Kč / den
Dětské kolo – 50 Kč / den
Pro rodiny s dětmi sleva ve výši 20 %. 
Pro seniory nad 65 let sleva 10 %.

Provozní doba: duben–říjen
Pondělí–pátek   8.00–17.00
Sobota  9.00–12.00, 13.00–16.00 
Neděle 10.00–12.00, 13.00–16.00

Konsolidace IT města 
Dobříše – projekt 
v udržitelnosti
Již déle než dva roky uběhlo od ukončení projek-
tu „Konsolidace IT města Dobříše“. Tento projekt 
podstatným způsobem zvýšil HW a SW vybave-
ní města Dobříše, a tím i úroveň poskytovaných 
služeb. Realizace projektu probíhala v období 
10/2014 – 8/2015. Celkové náklady projektu do-
sáhly 2 950 196 Kč, přiznaná dotace byla ve výši 
85 % celkových způsobilých výdajů, zbývající 
podíl ve výši 15 % hradilo město Dobříš.

Ing. Markéta Samcová, odbor místního rozvoje

Nedávno byla v Dobříšských listech uveřejněna 
úvaha dobříšské občanky o péči o zeleň na ná-
městí a výši rozpočtu našeho města na údržbu 
zeleně. 
Dovolte mi proto nejprve uvést dobříšský rozpo-
čet pro rok 2018 – ORG 724 – na pravou míru. Na 
této položce jsou schválené finanční prostřed-
ky, které město předpokládá využít pro údržbu 
zeleně. Do údržby zeleně je zahrnuto sekání 
celkem 36 ha travnatých ploch po celém městě. 
Probíhající seče může každý sledovat veřejně na 
stránkách města v aplikaci Mapa sekání zeleně. 
Aplikace je mapa města, rozdělená do jednotli-
vých ploch a po kliknutí do plochy se objeví na 
postranním panelu informace (název plochy, 
datum sekání). Informace jsou neustále aktuali-
zovány. Většinu ploch seká Dokas Dobříš na zá-
kladě platné smlouvy, jejíž součástí jsou i ceníky.
Do údržby zeleně spadá i údržba stromů a keřů, 
kácení stromů, zákonem stanovená nová výsad-
ba a následná péče. Dále sem patří podzimní 
i  jarní úklidy listí v celém městě, a konečně to, 
co jediné je veřejností vnímáno a je vidět – péče 
o okrasnou zeleň, která však tvoří zlomek zdán-
livě „gigantického“ rozpočtu.

Koncepce údržby městské zeleně je stanovena 
směrnicí, schválené radou města v dubnu 2017. 
Ta rozděluje město do 3 intenzívních tříd, liší-
cích se počtem sečí 6–8× za rok, druhem a čet-
ností dalších prací. Předpokládané práce ale 
musí být kryty finančně, a tak se musel rozpo-
čet oproti jiným létům navýšit, aby bylo možné 
schválenou koncepci dodržovat. Možná by bylo 
do budoucna praktičtější, kdyby tyto samo-
zřejmé, ale nákladné činnosti na údržbě zeleně 
jako sekání, hrabání a péče o stromy, včetně 
rozlehlých alejí na okraji města, byly rozpočto-
vány zvlášť, aby si občané mohli porovnávat 
vynaložené prostředky. 
K neuspokojivému stavu náměstí – na nejbližší 
období je plánováno zahájení rekonstrukce, je-
jíž součástí v rámci závěrečných prací by mělo 
být právě osázení okrasnou zelení. Do té doby 
se město může snažit jen o údržbu a osázení 
náměstí letničkami, jakákoli nákladnější úprava 
zeleně by byla marně vynaloženými rozpočto-
vými prostředky. 

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

Město Dobříš v zastoupení radní pro bezpeč-
nost, paní Ing. Markéty Čermákové, MBA, spo-
lu se strážníky Městské policie Dobříš pořádají 
seminář pro laickou kynologickou veřejnost 
s názvem:

„Vychovaný pes 
je bezpečný pes“ 
Seminář je zaměřen na problémové chování 
psů na veřejnosti. Majitel psa bude pod dohle-
dem policejního psovoda prakticky seznámen 
s možností, jak svého psa naučit nejpoužívanější 
cviky (přivolání psa a chůze psa na vodítku) a je-
jich následné využití na veřejnosti. Dále bude 
majitel psa seznámen s právními dokumenty, 
které upravují nejen pohyb psů na veřejnosti, 
ale i převoz psů osobním automobilem. Na kaž-
dého majitele a jeho psa bude vyčleněn indivi-
duální časový prostor ve výši 30 min.
Semináře se může zúčastnit každý majitel psa 
pouze s jedním psem. Z časových a kapacitních 
důvodů je seminář omezen na maximální počet 
17 psů a je třeba se předem objednat. Seminář 
povede dlouholetý zkušený policejní psovod MP 
Dobříš nejen se znalostmi z výcviku policejních 
psů, ale i s napravováním problémového chová-
ní psů při pohybu na veřejnosti a v běžném ži-
votě. Děti do 15 let se mohou semináře účastnit 
pouze v doprovodu alespoň jednoho z rodičů.
Po celý den budou na semináři také pracovníci 
psího útulku Dobříš, kteří vám rádi zodpoví vaše 
dotazy, týkající se tohoto zařízení a psů v něm 
umístěných.
Datum konání: 28. dubna 2018
Místo konání: Areál SOU Hluboš – pobočka 
Dobříš, ul. Za Poštou
Čas konání: 9–19 hod.
Stáří psa: 3 měsíce – 7 let 
Vstupné: Dobrovolné (formou konzerv, piškotů 
a jiných pamlsků pro psí útulek Dobříš)
S sebou: vodítko, obojek, případně košík, pamlsky 
nebo jakékoli hračky, které má pes rád, misku na 
vodu, vodu v láhvi pro psa, nápoj pro majitele 
Plemeno: semináře se mohou zúčastnit psi ja-
kéhokoli plemene i kříženci 
Pes, který se semináře účastní, nesmí být ze 
zdravotních důvodů nakrmený.

Bližší informace lze získat telefonicky na tel. 
č. 602 370 677 nebo osobně na služebně Měst-
ské policie Dobříš, str. Svoboda, zástupce velite-
le str. Kovaříková nebo velitel MP str. Krejčí.

Zeleň na Dobříši

Půjčovna městských kol je od dubna opět v provozu
Město Dobříš od dubna opět zahájilo provoz půjčovny městských kol. Navštivte Infocentrum města 
Dobříše (Kopáčkův dům čp. 103) a zapůjčte si kvalitní kola s příslušenstvím. K dispozici je celkem 
10 kol, z toho 3 dámská kola, 3 pánská kola a 4 dětská kola typu MTB. Rezervace je možná na tel. 
318 523 422 nebo na e-mailu infocentrum@mestodobris.cz.
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Výtvarná dílna s Jíťou: MOTÝLI – úterý 3. 4. 
od 12 do 18 hodin
Jemná a vzdušná krása k jaru určitě patří – a mo-
týlů není nikdy dost! Odneste si od nás jedno-
ho domů, Jíťa vám ho pomůže vyrobit – pozor, 
tentokrát v úterý! Vstup volný, materiál zdarma.
KNIHOMRNĚ – středa 4. 4. od 10 hodin 
(+ v dalších termínech na objednávku)
Program pro děti od 0 do 6 let s doprovodem 
má za sebou první dvě „kapitoly“. Chcete-li přijít 
na dubnové knihomrněcí setkání s novými říka-
dly, písničkami, pohádkou a dalšími aktivitami. 
Budeme rádi, přihlásíte-li se co nejdříve. Kvůli 
velkému zájmu nám vzniklo již několik skupin, 
rozdělených (víceméně) dle věku dětí, můžeme 
vám tedy nabídnout další termíny, které vám 
budou více vyhovovat. Na setkání 4. 4. nejsou 
přihlášky nutné, ale je to pro nás pomůcka, jak 
program lépe vyladit. Vstup volný. 
Více na www.knihovnadobris.cz. 
LOVY SKVOSTŮ TEMNÉ OBLOHY – čtvrtek 
5. 4. od 17 hodin

Nové téma Malé dobříšské univerzity. Známý as-
tronom Petr Horálek vám poví o tajemném pro-
storu nad hlavou mnoho zajímavých věcí (a kro-
mě toho se můžete těšit i na jeho výstavu – po 
celý duben na naší výstavní chodbě). Vstupné 
70 Kč; káva/čaj v ceně. 
HERNÍ VÍKEND V KNIHOVNĚ: pátek 6. – nedě-
le 8. 4.
Pro všechny, kdo se nemohou dočkat dalšího 
BOoK! Conu: hraní deskových a karetních her 
od pátečního večera do nedělního poledne. 
Vstupné minimální, zážitek maximální. Více na 
fb a webu knihovny.
KNIHOVNA ZAVŘENA: pondělí 9. – neděle 22. 4.
KNIŽNÍ POHOTOVOST: 9.–22. 4., pondělí– pá-
tek 8–15 hodin
Po dobu uzavření knihovny si zdarma vyber-
te z  desítek pěkných knih v přízemí knihovny. 
Hlavním vchodem se dostanete k regálu s vy-
branými tituly z nejrůznějších žánrů dětské i do-
spělé literatury, včetně knih naučných. Knihy do 
Knižní pohotovosti není třeba vracet!
MARIHUANOVÝ TÝDEN: 23.–29. 4.
Jako předznamenání květnové výstavy „Cesta 
hrdiny“ najdete na výpůjčním pultě tematickou 
knižní výstavu i kvíz o ceny.
HOMEOPATICKÁ LÉKÁRNIČKA NA JARO 
A LÉTO – úterý 24. 4. od 18 hodin
MUDr. Ferrová vás naučí, jak si šetrně pomoci 
přírodními prostředky při běžných potížích, 
které přináší jaro a léto. Ačkoli přednáška na-
vazuje na dvě předchozí, doporučujeme ji i pro 
nové posluchače. Vstupné pro předem přihlá-
šené na www.zuzanaferrova.cz 150 Kč; na mís-
tě 200 Kč.

Duben v knihovně: pozor, 14 dní zavřeno!
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, po pěti letech nás čeká povinná revize fondu, 
a proto bohužel nezbývá než na dva týdny zavřít knihovnu. Ale abychom to společně 
s vámi zvládli co nejlépe, kromě několika pěkných programů jsme pro vás připravili 

i knižní pohotovost – čtěte níže. A co se u nás v dubnu děje? Mnoho:

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

23. duben – pondělí
Za Pivovarem, Přímá, U Pilského potoka, Malé 
Paseky, Na Ligruse, U Ovčína.
24. duben – úterý
Rukavičkářská, Nad Papežem, K Vodárně, Jeřá-
bová, Jasmínová.
25. duben – středa 
Šeříková, Růžová, Azalková, Lípová, Březová, 
Javorová, Nad Prachandou, Dubinské Kaštánky, 
Průmyslová, Krásný Život, Modřínová, Bezová, 
Smrková.
27. duben – pátek
Bratří Čapků, Loukotova, K Oboře, Na Vlašce, 
Trnková, Balabánova.
30. duben – pondělí
Na Čihadlech, Pleskotova, Werichova, Scharto-
va, Brodecká, Brdská, Západní, Luční, Úvozová. 
Žádáme občany, aby ve shora uvedených ter-
mínech odstranili svá vozidla z komunikace, 
a to v době od 6 do 15 hodin. V případě ne-
dodržení těchto pokynů může být vozidlo na 
náklady majitele odtaženo.
Děkujeme za spolupráci. 

Mgr. Jan Marek, jednatel společnosti

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

Harmonogram blokového čištění ulic pro rok 2018:

Dne 15. 3. 2018 se uskutečnilo 
v Zrcadlovém sále zámku Dobříš 
vítání nových občánků města 
Dobříš
Přivítáni byli: Adriana Vojířová, Daniel Procház-
ka, Benedikt Hofman, Filip Vrátník, Dan Univer-
sal, Sandra Sutnarová, Jiří Krátký, Maxmilián 
Bouška.

Rodiče, kteří mají zájem se se svým dítětem 
zúčastnit obřadu, mohou se osobně přihlásit 
na matrice Dobříš.

Jitka Klimtová, odbor správních agend

Změna otvírací 
doby Informačního 
střediska města 
Dobříše platná  
od 1. 4. 2018

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

Chvíle pro pohádku: PRAPRADĚTI V PRAPRA-
VĚKU – čtvrtek 26. 4. od 17 hodin
Hltali jste v dětství knihy Eduarda Štorcha? Do-
přejte pravěký zážitek i svým dětem! Divadlo 
Knihovna nastudovalo svůj další kousek pro děti 
zejména od 5 do 10 let. Vstup volný.

VZÁCNÉ CHVÍLE POD HVĚZDNÝM NEBEM 
– po celý duben
Znáte slovo „astrofotograf“? Petr Horálek nejen 
že by si oči (popřípadě dalekohled) vykoukal, 
ale také to dokumentuje. Přijďte se podívat!
KNIHOMRNĚ – středa 2. 5. od 10 hodin
V tomto termínu bez přihlášení nebo v dalších 
třech po dohodě – podobně jako v dubnu. Více 
info v knihovně a na www.knihovnadobris.cz. 
NOC LITERATURY – středa 9. 5. od 19 hodin 
ve sklepení pod dobříšskou hvězdárnou
Hvězdárna na Dobříši? A čtení ve sklepě? A ještě 
s muzikou??? Rezervujte si místa! Více na webu 
a facebooku knihovny.

SBÍRÁME KLUBÍČKA VLN, BAVLNEK A PROUŽ-
KŮ
Máte doma zbylé materiály, které nepotřebuje-
te? Věnujte nám smotanou vlnu či bavlnky, po-
případě látky, rozstříhané na proužky – pomů-
žete nám tím uspořádat dílnu na výrobu loutek 
pro Divadlo Knihovna! 

ZMĚNY OTVÍRACÍ DOBY V KVĚTNU
Ve dnech státních svátků – úterý 1. a 8. 5. – je 
knihovna zavřena.

Milí čtenáři, užijte si duben v lese, na louce i kde-
koli, kde budete – a nezapomeňte na knihov-
nu! Těšíme se na vás do 8. a pak zase od 23. 4. 
– a když k nám omylem zabloudíte v čase revize 
fondu knihovny, nezoufejte a vyberte si něco 
pěkného z naší Knižní pohotovosti. 

Z knihovny zdraví Romana Bodorová
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Připravujeme na květen

11.–18. 5. Festival ochotnických souborů
29. 5. Dobříšské májové slavnosti (celo-
denní program pro malé i velké, hlavní hosté: 
kapely Eddie Stoilow a Supergroup CZ, biker 
Damjan Siriški a dal.)
31. 5. Jiří Brodina – vernisáž výstavy obrazů

  5. 4. Expediční kamera – filmový festival
Mezinárodní filmový festival EXPEDIČNÍ KAME-
RA je celovečerní promítání filmů o dobrodruž-
ství, divoké přírodě, poznávání nového, o  ex-
trémních zážitcích i sportech.
Obvykle čtyřhodinové pásmo filmů z celého 
světa.

19.30 – zahájení festivalu
19.35 – začátek 1. promítacího bloku: Oči 
boha – kajakářská expedice (Německo, 31 min.) 
• Nefritové vody – závod (Nový Zéland, 26 min.) 
• Teória šťastia – lezení (SR, 36 min.)
21.35 – začátek 2. promítacího bloku: Back to 
Heights – slackline (ČR, 15 min.) • DugOut – ex-
pedice (VB, 53 min.) • Oddaný – volné potápění 
(Norsko, 8 min.)
Více informací o filmech na www.hedvabna-
stezka.cz/expedicni-kamera/filmy
23.00 – Ukončení festivalu
Společenský sál KD Dobříš, čtvrtek 5. dubna 
od 19.30 hod. Vstupné: základní – 100 Kč, 
snížené – děti, studenti (do 26 let), senioři 
a ZTP – 50 Kč.

  7. 4. Swing band Dobříš
Zveme vás do KD na další z oblíbených koncertů 
tohoto orchestru. Přijďte si poslechnout kvalitní 
swingovou muziku v podání oblíbeného Swing 
bandu Dobříš a jeho sólistů.
Společenský sál KD Dobříš, sobota 7. dubna 
od 19 hodin. Stolová úprava. Vstupné dobro-
volné.

  11. 4. Holky na tahu – nová travesti show 
skupin Techtle Mechtle a Kočky

Pro novou jarní sezónu 2018 přizvala travesti 
skupina Techtle Mechtle ke spolupráci profe-
sionální travesti skupinu Kočky, která už 15 let 
vystupuje po celé České republice. Pořádně roz-
jetá párty Holky na tahu nabídne řadu známých 
písniček, scének a zpěvaček i zpěváků. Těšit se 
můžete na Hanku Zagorovou v podání slečny 
Dolores, Cher jako opravdovou od slečny Sta-
cey, nestárnoucí skupinu Abba v podání slečen 
Cathrin a Giny, Bonnie Tyler slečny Kelly, Naďu 
Urbánkovou, Helenu Vondráčkovou, Věru Bílou, 
Lucii Bílou a řadu dalších dam, které rozhodně 
na správné párty nemohou chybět.

Společenský sál KD Dobříš, středa 11. dub-
na od 19 hod. Vstupné: předprodej – 270 Kč, 
v den akce 290 Kč. Předprodej vstupenek 
v Trafice u Davida. 

  13. 4. Energit – jazzrocková legenda
Legendární československá rocková skupina 
Energit, která se kolem kytaristy Luboše Andršta 
zformovala v sedmdesátých letech, nahlásila po 
třiatřiceti letech návrat. Punc výjimečnosti jí ve 
své době dodávaly velké hudebních osobnosti 
(vedle Andršta to byl Ivan Khunt, Jaroslav „Erno” 
Šedivý a Vladimír Padrůněk), které v ní působily. 
V současné době hraje Energit ve složení Luboš 
Andršt (kytara), Jan Holeček (zpěv, varhany Ha-
mmond), Vladimír „Guma” Kulhánek (baskytara) 
a Jiří Zelenka (bicí). Loni tato sestava splatila 
dávný dluh a vydala album příznačně nazvané 
„Time’s Arrow”, na kterém se kapela vrací ke sta-
rým skladbám, které existovaly v podobě demo-
nahrávek.

Společenský sál KD Dobříš, pátek 13. dub-
na od 20  hod. Vstupné: 180 Kč předprodej 
a  200  Kč na místě. Předprodej vstupenek 
v Trafice u Davida, Dobříš. Rezervace vstupe-
nek pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, na 
tel.: 318 521 302. 

  18. 4. Drahá mama/Dear Alice – divadelní 
pořad v rámci festivalu Americké jaro 2018

Scénické čtení z do-
pisů výjimečných žen 
Charlotty a Alice Garri-
gue Masarykových. 
V podání vynikajících 
divadelních a filmo-
vých hereček Daniely 
Kolářové (dlouholeté 
členky Divadla na Vi-
nohradech) a Marie 
Málkové (v 60. letech 
členky legendární-
ho souboru Divadla 

Na  zábradlí a poté dalších významných diva-
delních scén /ND, DSKN/) ožije korespondence 
matky a dcery z let 1915–1916, kdy byla Alice 
vězněna ve Vídni. Dramaturgie: Lucie Němečko-
vá, režie: Zuzana Burianová.
Akci pořádají Kulturní středisko Dobříš a Ústav 
pro česko-americké vztahy, z.ú., v rámci festivalu 
Americké jaro. Pořad je příspěvkem k 100. výročí 
založení ČSR.
Společenský sál KD Dobříš, středa 18. dub-
na od 19.30 hod. Vstupné: 1.–6. ř.: 180 Kč; 
7.–11. ř.: 150 Kč. Předprodej vstupenek v In-
formačním středisku Dobříš od 28. 3. 

  26. 4. Vernisáž výstavy: Petr Kšajt, Vědomí 
absurdity – kresba 

Ve výstavním sále KD Dobříš představí poprvé 
svou volnou tvorbu výtvarník, propagační gra-
fik, textař a amatérský hudebník Petr Kšajt. Praž-

ský rodák vystudoval Střední umělecko-průmy-
slovou školu na Žižkově, obor scénické techniky 
pro film, divadlo a televizi. Po ukončení studií 
pracoval v kresleném filmu ve studiu Bratři v tri-
ku a ve filmových ateliérech na Barrandově. Poté 
se již věnoval práci propagačního grafika. Již ně-
kolik let zastává funkci art directora v pražském 
grafickém studiu Atoll Communications. Žije 
v obci Stará Huť u Dobříše. Své volné výtvarné 
tvorbě se věnuje v intervalech po celou dobu. 
Na jeho výstavě uvidíte soubor figurálních kre-
seb a z části i kreseb abstraktnějších. Na figurál-
ních kresbách Petra Kšajta je člověk vnímán jako 
jedinec, pohybující se mimo společenské a reál-
né souvislosti. Vnímá své prožitky a pohled na 
svět bez jakékoli konvence a racionálního pře-
mýšlení. Proto v jeho životě dochází k deformaci 
reality až po absurdnost situací. 
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 26. dubna od 18.30 hod. Výstava 
potrvá do neděle 27. 5. Otevřeno po–čt 8.30 
–16 hod., pátek a sobota zavřeno, ne 14–16 
hod. Vstup zdarma.

  29. 4. Taneční čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. 
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na 
všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlovací-
ho spolku Dobříš. 
Společenský sál KD Dobříš, neděle 29. dubna 
od 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE v Muzeu hraček Dobříš

Vyrobme si jarní věnec na dveře 
a rozjasněme naše obydlí

Neděle 15. 4. 2018

Tvořit budeme: 
od 12.30 do 16.00 
hod.
Cena: 
20 Kč děti,  
30 Kč dospělí. 

Materiál v ceně. 
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Pasování na čtenáře

Jako každý rok, i letos 31. ledna pořádala Měst-
ská knihovna Dobříš v Konírně dobříšského 
zámku slavnostní akci „Pasování na čtenáře“. 
Pozváni byli všichni prvňáčci naší školy i se 
svými rodiči. Žáci si od Písmenkové královny 
převzali svoji průkazku do knihovny a stali se 
tak řádnými čtenáři. Při této slavnosti dostali 
na závěr od třídních učitelek své první vysvěd-
čení. Za skvěle připravený program a velký zá-
žitek velice děkujeme pracovníkům městské 
knihovny.

Prvňáčci a učitelé ZŠ Dobříš 
z Komenského náměstí

Gymnastický čtyřboj

Ve středu 28. 2. se na naší škole uskutečnil gym-
nastický čtyřboj, který naše škola pořádala. Cel-
kem se do soutěže zapojilo cca 68 dívek ze 7 při-
hlášených škol. Závodilo se na hrazdě, kladině, 
koberci a v přeskoku. Ve všech čtyřech katego-
riích se družstva děvčat naší školy umístila mezi 
třemi nejlepšími, v I. kategorii dokonce zvítězila. 
Reprezentovaly nás: Viktorie Rosenbaumová 2.A 
(2. místo – jednotlivci), Jitka Kořínková 3.A 
(3.  místo – jednotlivci), Markéta Fišerová 3.B, 
Simona Kasparová 3.B, Karolína Grmelová 3.C, 
Anna Čiháková 3.C, Vanesa Branšovská 3.C, Ka-
rolína Vávrová 4.A, Lucie Sedláková 4.A, Natálie 
Jagerová 6.A, Veronika Zucchi 6.B, Karolína Fia-
lová 6.B, Nikola Dlouhá 7.A (2. místo – jednot-
livci), Kateřina Dufková 7.B, Růžena Navrátilová 
8.C, Michaela Vlašaná 8.C, Adriana Malá 9.C.
Všem dívkám gratulujeme a děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy!

N. Purkartová a Z. Kočí

Den otevřených dveří ve staré 
škole

Ve čtvrtek 15. března se v naší škole konal již tra-
diční den otevřených dveří. Tento rok byl zájem 
ze strany rodičů i dětí veliký, což nás velmi potěši-
lo. Při vstupu do budovy jsme my, žáci 9. ročníku, 
přivítali návštěvníky a následně jsme je provedli 
po škole a popovídali si s nimi o svých zážitcích 
ze školy. Malí i velcí zájemci o vzdělávání si mohli 
promluvit s vyučujícími a nahlédnout přímo do 
výuky. V učebně fyziky, chemie a přírodopisu si 
paní učitelky s našimi spolužáky připravily za-
jímavé pokusy. V počítačové učebně se rodiče 
mohli seznámit s technickým vybavením a s vý-
ukovými plány na příští školní rok. Rodiče se 
mimo jiné dozvěděli, jakých zájmových kroužků 
a akcí se jejich ratolesti na naší škole mohou zú-
častnit. My jsme si dnešní den jako průvodci po 
naší škole užili, těšil nás velký zájem návštěvníků 
a věříme, že se jim u nás líbilo.

Žáci 9. ročníku

3. místo v okresním kole 
basketbalového turnaje
Ve čtvrtek 15. 3. se družstvo chlapců naší školy 
ve složení S. Fielis (19 bodů), T. Bröstl (49 bodů), 
M. Cihlář, V. Panuška (18 bodů), J. Lojín, D. Bran-
šovský, D. Petrlík, Z. Kohl, J. Holobrada a J. Jandl 
zúčastnilo basketbalového turnaje. V  zápasech 
ve skupině chlapci jasně zvítězili nad týmy 
ZŠ  pod Svatou Horou(16:0), ZŠ Březnice (12:0), 
ZŠ Bratří Čapků a ZŠ Milín (18:3), pouze v po-
sledním utkání skupiny prohráli s týmem ZŠ 
Školní (8:16). Z druhého postupového místa 
hoši postoupili do semifinále, ve kterém po vel-
kém boji podlehli favoritu turnaje – ZŠ Březové 
Hory (6:14). V zápase o bronz pak chlapci pora-
zili ZŠ Jiráskovy sady (16:4) a obsadili tak pěkné 
3. místo v okrese. 

Všem hráčům gratulujeme k dosaženému vý-
sledku a děkujeme jim za velmi dobrou repre-
zentaci školy.

P. Hadraba

Projekt „Šablony 2. ZŠ  
Dobříš“ pomáhá nejen  
žákům se speciálními 
vzdělávacími potřebami

Naše škola využila v roce 2017 vyhlášenou výzvu 
MŠMT a od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2019 realizuje 
projekt „Šablony 2. ZŠ Dobříš“. Cílem tohoto pro-
jektu, na který jsme získali 1 739 472 Kč, je přede-
vším podpora žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků ohrožených školním neúspě-
chem. Projekt ale také financuje činnost speciál-
ního pedagoga a vzdělávání celého pedagogic-
kého sboru v oblasti inkluze, čtenářské a finanční 
gramotnosti. Z poskytnuté dotace jsou také hra-
zeny čtenářské kluby, kroužek zábavné logiky 
a deskových her a ve velkém rozsahu doučování 
žáků 1. i 2. stupně. Během dvou školních roků 
bude realizováno celkem 60 doučovacích skupin.
Již za prvního půl roku se do projektu zapojilo 
150  žáků školy, ve škole funguje speciální peda-
gog, který zajišťuje na půl úvazku podporu pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pra-
videlně pracuje s 35 žáky, pro které vypracoval plá-
ny podpory a zajistil konzultace pro jejich rodiče. 
36 pedagogů absolvovalo vzdělávací programy 
v  rozsahu 16 hodin a jedenáct pedagogů školy 
zajistilo pro žáky činnost 31 kroužků doučování. 
Nyní je již v plném proudu druhé pololetí 
a  s  ním pokračuje i realizace projektu, který je 
spolufinancován Evropskou unií. 

 Mgr. B. Pallagyová, ředitelka školy

2. ZŠ Dobříš nově zavedla online 
neboli internetový rezervační systém
Škola rodičům na svých internetových strán-
kách nabízí možnost vybrat si a zarezervovat 
termín. V současné době ho již mohou využívat 
rodiče při zápisu dětí do 1. ročníku. V příštích 
dnech bude zpřístupněn i pro účastníky spor-
tovních kurzů a dalších akcí školy.

Z. Kofroňová, 2. ZŠ Dobříš

2. ZŠ Dobříš přivítala budoucí 
prvňáčky 
Dne 27. 2. proběhlo již čtvrté setkání s před-
školáky, tentokrát pod názvem Veselé zpívání. 
Děti ze třídy II. A s třídní učitelkou Mgr. Janou 
Štrausovou si připravily pro budoucí prvňáčky 
muzikál Červená karkulka. Pozvání přijali i ro-
diče vystupujících žáků. Všechny písně zazněly 
živě s doprovodem klavíru. Představení bylo za-
končeno pásmem dalších dětských písní, kdy se 
ke zpěvu radostně připojili všichni zúčastnění. 
Velký potlesk byl všem vystupujícím odměnou 
a nechyběly ani slzičky dojetí.
V úterý 20. 3. se uskutečnil den otevřených 
dveří. Děti si mohly i zasportovat ve školní tělo-
cvičně. Pro rodiče byla připravena beseda s pra-
covníky Pedagogicko-psychologické poradny 
Příbram na téma školní zralost. Otevřena byla 
i kuchyňka se sladkým občerstvením.
Těšíme se, že se setkáme i u zápisu dětí do 
1.  ročníku ve čtvrtek 5. dubna nebo v pátek 
6. dubna od 13.30 do 16.30 hodin.

Z. Kofroňová, 2. ZŠ Dobříš



DOBŘÍŠSKÉ�LISTY� 9

„Nová škola“ v pohybu 

Školní rok 2017/18 je v plném proudu a s ním 
i sportování. A jak to je se sportem u nás ve škole? 
Obsah hodin stavíme především na radosti z pohy-
bu a chuti se hýbat. Seznamujeme žáky s různými 
sporty, včetně netradičních. V nabídce hodin těles-
né výchovy je vybíjená, fotbal, minifotbal, florbal, 
basketbal, atletika, košíková, ale také bruslení, 
plavání, lyžování, turistika, vodní turistika, wind-
surfing nebo cyklistika. Sportovní nabídku využí-
vají žáci sportovních i nesportovních tříd. Žáci se 
pravidelně účastní sportovních soutěží, třídy jezdí 
na vícedenní sportovní kurzy i jednodenní akce. 
V 5. a 6. ročníku pořádáme na začátku září týdenní 
tzv. adaptační kurzy, od 7. do 9. ročníku jezdíme ly-
žovat. Windsurfingový kurz v Chorvatsku uskuteč-
ňujeme ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy 
a sportu v Českých Budějovicích. 
Rozrůstající se nabídku sportovních aktivit si 
můžeme dovolit díky rostoucímu počtu vyu-
čujících tělesné výchovy a stále se zlepšujícímu 
sportovnímu zázemí. Rekonstrukcí prošla v prů-
běhu šesti let tělocvična, kabinety, obnovilo se 
a  rozšířilo sportovní vybavení, připravujeme 
nyní pro žáky i menší posilovnu. Nabízíme k za-
půjčení sjezdové lyže, běžky, vybavení pro flor-
bal i windsurfing. 
V neposlední řadě mohou žáci využít bohatou 
nabídku volnočasových sportovních aktivit. 
Škola je již třetím rokem zařazena v projektu 
Hodina pohybu navíc, máme otevřený kroužek 
atletiky, florbalu, volejbalu a basketbalu. 

A co je naším cílem? Seznámit naše žáky se zá-
klady různých sportů, podporovat ty, kteří jsou 
již dnes registrováni ve sportovních klubech, 
spolupracovat s institucemi a sportovními orga-
nizacemi a kluby. Chceme u žáků rozvíjet chuť 
sportovat a trávit i volný čas mimo školu smys-
luplně a přispívat ke zdravému životnímu stylu. 

Mgr. Michal Ciboch

Psaní nás baví!

„Líbí se mi, že píšeš o zvířatech, která tě zajímají, a hodně o nich víš. A chtěla 
bych se tě zeptat, jestli bys příště mohl víc popsat prostředí, kde se příběh ode-

hrává, abychom si ho mohli lépe představit.“
„Tvůj příběh je akční a děje se v něm hodně věcí. To mě baví. A rád bych ti navrhl, jestli bys příště dal 
postavám jiná jména, trochu se mi pletlo, kdo je kdo.“
Takové a podobné věty byste mohli slyšet, kdybyste se přišli podívat do ZŠ Trnka, jak probíhají naše 
dílny psaní. Není to ale hodnocení paní učitelky. Je to zpětná vazba, kterou si naši žáci poskytují 
navzájem poté, co jeden z nich představí ostatním svůj hotový text, na kterém předtím pracoval tak 
dlouho, až byl s výsledkem spokojený.

LESNÍ ŠKOLA

Zápisy do lesní 
komunitní školy

Měsíc duben je v naší lesní škole zasvěcen ne-
jen čištění studánek a těšení se z jarního počasí, 
ale také se chystáme zapsat nové lesní školáky. 
Děti, které do naší školy chodí, jsou v režimu in-
dividuálního vzdělávání, což znamená, že jsou 
zapsané v naší kmenové škole ZŠ Těptín (nebo 
v kterékoliv jiné základní škole, pokud k tomu 
mají rodiče důvod), jejíž učitelé k nám jezdí 
pravidelně dohlížet nad plněním rámcově vzdě-
lávacího programu (resp. ŠVP). To znamená, že 
děti nejezdí na povinné půlroční přezkoušení, 
ale absolvují je v průběhu roku tak, že o tom ani 
nevědí. 
Zápisy v lesní komunitní škole budou probíhat 
v sobotu 14. dubna od 10 hodin a ve středu 
25. dubna od 14 hodin. Přesný čas zápisu si 
s námi domluvte na telefonu 732 643 576. Po-
kud vám ani jeden termín nevyhovuje, je možné 
dojet se zapsat přímo do školy v Těptíně, kdykoli 
během dubna po předchozí telefonické domlu-
vě. Na zápis s sebou přineste rodný list dítěte 
a občanský průkaz zákonného zástupce.
Zápis do lesní školky v Mokrovratech bude pro-
bíhat 4. května od 10 hod. Jarní otvírání stu-
dánek spojené s pomocí lesu (sběr odpadků) 
můžete zažít 14. dubna od 9.30 hod. Obě akce 
budou probíhat v zázemí lesní školky v Mokro-
vratech.

Pokud chcete poznat naše zázemí, sledujte 
náš web www.skolavlese.cz, kde bude brzo zve-
řejněn termín jarní společné péče o zahradu. 
Připravíme vyvýšené záhony, bylinkovou spirá-
lu, králíkárnu s výběhem pro naše malé kamará-
dy a potom si opečeme nějaké dobroty na ohni. 
Jestli už přemýšlíte, jaké dobrodružství by moh-
ly vaše děti zažít o prázdninách, přihlaste je na 
Indiánský příměstský tábor, který se bude 
konat od 9. do 13. července. Budeme společ-
ně objevovat nejen tajuplná místa v okolních 
lesích, ale také zjistíme, jak žijí opravdoví indiá-
ni, jak mluví se stromy i zvířaty, ale ještě k tomu 
zjistíme, že angličtina je zábava. Týdnem plným 
dobrodružství vás totiž provedou nejen lesní 
průvodkyně Bára a Šárka, ale také rodilá Kana-
ďanka a farmářka Bethany.
Těšíme se na vás.

Barbora Pecháčková Uchytilová

Dílny psaní jsou propracovanou metodou vý-
uky, jejímž cílem je seznámit děti s procesem 
tvorby textu prostřednictvím tzv. minilekcí. 
V nich se malí spisovatelé učí, že příběh má za-
čátek, zápletku a konec, dále také, jak popsat 
detaily, prostředí příběhu nebo použít vlastní 
vnitřní hlas. Třikrát týdně tak děti v Trnce mohou 
popustit uzdu své fantazii a příběhy, které se jim 
rodí v hlavách, přeměnit do slov a výsledek pak 
přečíst ostatním. Při psaní textu, jehož téma je 
zpravidla libovolné, aby děti bavilo a pracova-
ly se zaujetím, se dodržuje domluvený postup. 
Začíná se psaním nanečisto, pak následuje kon-
zultace se spolužákem nebo učitelkou, při které 
autor odhalí silná i slabá místa svého textu a má 

ještě šanci je změnit nebo upravit. Poté přijde 
na řadu oprava pravopisných chyb a nakonec 
přepis načisto. A když je hotovo, lze přistoupit 
k vlastní prezentaci.
Dílny psaní patří v naší 3. a 4. třídě k nejoblíbe-
nějším hodinám a děti si kromě přenášení my-
šlenek na papír procvičí i rukopis, gramatiku, 
prezentační dovednosti a uvážlivou kritiku. Do 
svých textů přitom vkládají kousek sebe samých, 
svého pohledu na svět a toho, jak jej prožívají 
a cítí. Vždy se velmi snaží a výsledky stojí za to.
I proto bychom rádi poděkovali Městské knihov-
ně Dobříš za vyhlášení literární soutěže Ptáci, 
které se naši píšící třeťáci a čtvrťáci zúčastnili 
a ve které v dobříšském kole obsadili všechna tři 
medailová místa. Gratulujeme Viktoru Španělo-
vi, jehož Tučňák obecný získal 3. místo, Anežce 
Velebilové, která se umístila na 2. místě se svými 
Vlaštovkami a také vítězi Lukáši Komovi, který 
zvítězil se svým textem Do oblak za ptáky. Ten 
se navíc stal absolutním vítězem soutěže za Pří-
bramské klubko KDK SKIP a bude v červnu v Pra-
ze pasován na rytíře krásného slova. Vítězné texty 
si můžete přečíst na našich webových stránkách 
(www.zstrnkadobris.cz). Tam také najdete infor-
mace k přijímání dětí pro školní rok 2018/19. 

Adéla Sauerová

Online verzi Dobříšských listů  
najdete na webových stránkách  

www.DLonline.cz
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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 duben 2018

28. 4. Koncert – Zrcadlový sál, 20.00 
Filharmonický orchestr Philharmonic 
Orchestra ’s-Hertogenbosch

Základní umělecká škola Dobříš 
vás srdečně zve 

na seminář klavírních skladeb

Emila Viklického

za laskavé účasti autora. Seminář se koná ve 
čtvrtek 19. dubna od 16.30 hodin v sále ZUŠ.
Vystoupí žáci ZUŠ Dobříš, Lucie Tóth a Emil Vik-
lický.
Na místě bude k zakoupení reedice autorova 
titulu Zelený satén z nakladatelství Českého roz-
hlasu. Vstup volný.

Chodící Dřevo pořádá v Čajovně Dobříš 
12. 4. od 17 do 20 hodin

Rodinný loutkářsko řezbářský 
tvůrčí kurz 

Přijďte si se světoznámou loutkářkou Evou 
Hellerovou Hodinkovou vyřezat, sestavit a oži-
vit bytost, přicházející z vašich představ, loutku 
z kousků a odřezků lipového dřeva. Cena za oso-
bu činí 900 Kč. Loutku může sestavovat i více lidí 
dohromady. Informace a platba předem: evaho-
dinkova@gmail.com.
Foto práce: www.evahodinkova.rajce.net.

„Koncert pro varhany“ – 2018 
Rok české hudby k 100. výročí vzniku republiky
Vážení milovníci krásné hudby a podporovatelé obnovy dobříšských varhan, dovolujeme si vás po-
zvat na 2. benefi ční koncert pořádaný v neděli 8. dubna v Zrcadlovém sále dobříšského zámku od 
19 hodin.

Na pořadu zazní vokální skladby Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a Zděnka 
Lukáše v podání Smíšeného pěveckého sboru Canto Carso a Komorního pěveckého sboru Laetitia 
pod vedením Terezy Bystřické a Romana Michálka. Na klavír doprovází Ivana Kylarová.
Název Pocta tvůrcům, použitý pro tento koncert, byl převzat z díla Zdeňka Lukáše, kde pod tímto 
pojmenováním uslyšíme jeho tři vokální skladby Michelangelo, Rembrandt a Picasso. Nabídneme 
klenoty české písňové tvorby, jako jsou Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka, píseň Kačena divo-
ká od Leoše Janáčka, mezizpěv z Her o Marii „Sestra Paskalina“ od Bohuslava Martinů a další. Dobro-
volné vstupné je určeno na podporu projektu obnovy dobříšských varhan.

Ivo Kylar

Velikonoční přání
Miluji atmosféru Velikonoc. Začíná to Zeleným čtvrtkem: důvěrná atmosféra Ježíšovy poslední ve-
čeře s nejbližšími přáteli, nepochopitelné gesto umývání nohou, předpověď Jidášovy zrady. Velký 
pátek – moc temnoty, zloby, nenávisti. Smrt, zánik, konec. Bílá sobota – ticho, zdánlivě se neděje 
nic. Zbývá jen oplakávat smrt „dobrého člověka“, Ježíše, který tolik pomáhal slabým a „outsiderům“. 
Nezbývá než zůstat u jeho hrobu a vzpomínat… Anebo? Náhle je zvrat velikonočního rána – obje-
vení prázdného hrobu. Nepochopení toho, co se vlastně stalo. Bezradnost, obavy, strach. A konečně 
světlo – nečekané setkání s tím, který je Živý. Je tu vzkříšení, nové jaro, nový začátek.
Přeji vám všem radost z toho „skutečného jara“, jásot z nového začátku, záchvěv „z nečekaného se-
tkání“.

P. Angelo, katolická farnost Dobříš

V neděli 8. 4. od 10.30 zveme na vernisáž 
výstavy KRAJINOU SKAL A HOR – fotografi e 
z  italských Dolomit a Českosaského Švýcarska 
od Jana Kováře. Výstava se koná v Pastoračním 
centru sv. Tomáše a potrvá do 4. května.

Ve středu 25. 4. od 19.30 zveme na zajímavé 
povídání (s promítáním) na téma INDONÉSIE 
– ZEMĚ OSTROVŮ. O své zážitky z cesty na os-
trovy Bali, Jávu a korálové ostrovy Gili se s námi 
podělí Mgr. Petr Váňa. V Pastoračním centru 
sv. Tomáše.

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

Na duben jsme pro vás na zámku nachystali 
další koncert, tentokrát holandské produkce. 
Koncert holandského fi lharmonického orchest-
ru Philharmonic Orchestra ’s-Hertogenbosch 
rozezní Zrcadlový sál od 20 hodin v sobo-
tu 28.  dubna. Na programu zazní skladby od 
N. Gadeho, M. Brucha, a A. Dvořáka. Vstupenky 
jsou v prodeji na pokladně zámku Dobříš. Vstup-
né: 100 Kč. Na jaro a léto dále připravujeme vý-
stavy v Galerii JCM, výstavu v zámecké expozici, 
koncerty, na léto oblíbené noční prohlídky a so-
kolnické ukázky na nádvoří zámku. Více infor-
mací o dění na zámku na www.zamekdobris.cz. 

Do návštěvního centra stále hledáme vhod-
ného uchazeče na pozici průvodce / pracov-
ník návštěvního centra. Pro více informací 
volejte 318 521 240 nebo piště na email: pro-
hlídky@zamekdobris.cz.
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Poděkování

Za všechny přítomné bych ráda poděkovala 
Obecnímu úřadu Svaté pole za příjemně strá-
vený večer dne 9. 3., kdy se konalo posezení se 
seniory u příležitosti svátku MDŽ.

Jiřina Kurcová

Dne 26. 2. nás navštívili zástupci firmy Doosan 
Bobcat EMEA. Důvodem jejich návštěvy bylo 
předání účelového daru na pořízení vybave-
ní pro klienty našeho domova. Tímto bychom 
rádi srdečně poděkovali zaměstnancům firmy 
Doosan Bobcat EMEA a všem, kteří se na této 
sbírce podíleli.
Klienti a zaměstnanci Domova seniorů Dobříš, p. o.

Vzpomínky

Jen svíci hořící ti na hrob může-
me dát, chvíli postát a s láskou 
vzpomínat.
Dne 3. 3. 2018 uplynulo již 
7 let od chvíle, kdy nás na-
vždy opustil pan Štefan Hrvol 
z Dobříše.

Stále vzpomínají manželka Dana, dcery Lucie, 
Dana, Štěpánka a ostatní příbuzní

1. 4. 2018 uplyne 1 smutný rok, 
kdy nás opustila naše milova-
ná maminka, manželka, dcera, 
sestra, paní Jana Žáčková. 
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 11. 4. 2018 uplyne již 5 let, 
kdy nás po dlouhé a těžké ne-
moci opustil pan Standa Šveh-
la z Dobříše.
Kdo jste ho měli rádi, vzpo-
meňte s námi. Děkujeme.

Manželka Dáša, dcery Petra 
a Dáša s rodinami.

Dne 24. 4. 2018 uplyne 5 let od 
chvíle, kdy nás navždy opustila 
paní Terezie Illésová.

S láskou a vděčností vzpomíná 
rodina Illésova, Moletzova 

a Vackova

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Duben v Dobříšku 
V dubnu zveme na sérii přednášek 
o psychomotorickém vývoji dítěte, 
které povede lektorka kurzů pro děti 

Lucie Špačková Krasanovská. Uskuteční se v 
Městské knihovně Dobříš v těchto termínech:
Psychomotorický vývoj miminka do 6 měsí-
ců – 9. 4. od 17 hod.
Psychomotorický vývoj miminka od 6 do 
18 měsíců – 23. 4. od 17 hod.
Metoda Evy Kiedroňové – správná manipula-
ce s miminky – 14. 5. od 17 hod.
V dubnu zahajuje lektorka Lucie Špačková 
Krasanovská v RC Dobříšek Kurz masáží dětí 
a kojenců.
Jedná se o 2 setkání po 2 hodinách. Cena 1150 Kč. 
Uskuteční se v RC Dobříšek vždy v pátek: 
27. 4. 9–11 hod. a 4. 5. 9–11 hod. Přihlášky 
a  více informací: Lucie Špačková Krasanovská, 
720 705 759, spackohratky@seznam.cz.
Špačkohrátky s miminky ( 3–6 měsíců ) – začí-
nají již 6. 4. v RC Dobříšek. Vede Lucie Špačková 
Krasanovská. Podpora správného psychomo-
torického vývoje, jednoduché cvičení s říkadly 
a básničkami, základy metodiky správného no-
šení a manipulace s miminkem Evy Kiedroňové 
a ukázka baby masáží. Cena 100 Kč/ lekce. Při-
hlášky: Kateřina Nekvapilová, info@dobrisek.
cz, tel. 608 906 559.
Pošlete své děti na putování POUŠTÍ A PRALE-
SEM. Příměstské tábory pořádá RC Dobříšek již 
v sedmi turnusech. Cena 950 Kč. Více informací 
a přihlášky: Petra Štochlová, 603 199 265, stoch-
lovapetra@dobrisek.cz nebo www.dobrisek.cz.

Máme ještě volná místa v následujících pravi-
delných kurzech pro děti i dospělé, kam se mů-
žete stále hlásit nebo se přijít podívat na ukáz-
kovou hodinu zdarma. 
PRO DOSPĚLÉ: 
Mistr Paleta: ČT 19–21 hod. 
Angličtina pro dospělé: ČT 10–10.45 hod. s hlí-
dáním dětí.
Počítačová setkání pro seniory: ÚT 8.30–10 hod.
PRO DĚTI:
Špačkohrátky s miminky (3–6 měsíců): PÁ 
10–10.45 hod.

Hrajeme si bez maminky: PO 8–12 hod.
Hrajeme si společně: ÚT 10–11 hod. pro děti 
od 2 do 4 let
Dance mix: ÚT 17–18 hod. pro děti od 7 do 10 let

VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“ – vstup-
né 15 Kč člen(ka) / 30 Kč nečlen(ka) RC. Hernič-
ku pro veřejnost máme otevřenou v pondělí 
a ve středu 14.30–16.30 hod., v úterý 8.00–12.30 
hod. 
MIMOŘÁDNÉ AKCE:
14. 4. 9–11.30 hod. JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO 
OBLEČENÍ 
Sokolovna, Mírové náměstí. Přijďte si vybrat 
oblečení, sportovní potřeby či jiné dětské věci 
pro nadcházející období nebo prodat, co již ne-
využijete. Přihlášky a informace pro prodávající: 
Petra Štochlová, 603 199 265, stochlovapetra@
dobrisek.cz.

PORADENSTVÍ:
V rámci projektu hrazeného z dotačního titulu 
Rodina na MPSV nabízíme všem poradenství 
v obtížných životních situacích za zvýhodně-
ných cenových podmínek. Přijďte se poradit, 
nebuďte na řešení sami. Krize může být součástí 
vývoje vaší rodiny.
Rodinné a výchovné poradenství – Mgr. Kate-
řina Neubauerová, DiS. – na objednání, čtvrtek 
12–18 hod.
Témata: mezigenerační vztahy, partnerské pro-
blémy, agresivita, potíže s usínáním atd.
Kontakt: 775 387 989, katkaen@email.cz.
Laktační poradenství – Mgr. Kateřina Neu-
bauerová, DiS. – v prostředí vašeho domova, 
hrazená jsou tři setkání: 1. setkání: 100 Kč, 
2. a 3. setkání: 150 Kč. Kontakt: 775 387 989, kat-
kaen@email.cz.
Sociální poradenství – Daniela Koubko-
vá – hrazená jsou tři setkání: 1. setkání: 50 Kč, 
2. a  3.  setkání: 100 Kč. Kontakt: 733 741 817, 
dkoubkova@seznam.cz. 

Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na 
našem webu: www.dobrisek.cz nebo na https://
www.facebook.com/dobrisek, e-mail: info@
dobrisek.cz, adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš. 

Ve Skřítkově se opět připravuje Veselá mód-
ní přehlídka, která i letos přinese netradiční 
podívanou a zábavnou show. V roli modelů 
a  modelek se představí nejen dobříšské děti, 
ale i krásné slečny a dámy z našeho okolí, které 
v  originální prezentaci předvedou trendy ob-
lečení pro jaro a léto 2018. Přijďte se podívat 
na nové modely sportovního, společenského, 
ale hlavně každodenně nositelného, kvalitního 
a praktického oblečení. 

Veselá módní přehlídka přiveze sportovní 
a  volnočasové oblečení, k vidění budou je-
dinečné sukýnky a šaty, speciální kousky pro 
slečny a dámy a praktické oblečení pro děti. 
Večerním programem bude provázet hereč-
ka Zdeňka Žádníková s hlavními partnery 
přehlídky a děti se mohou navíc těšit na 
kouzelnickou show i volně přístupnou hernu 
Skřítkova. Tato akce přinese více než jen módní 
inspiraci pro jaro a léto, ale i netradiční událost 
pro celou rodinu. Počet míst je však omezen 
a tak si raději zajistěte svůj lístek včas.

KDY: v pátek 13. dubna od 18.30 hod.
KDE: Skřítkov, Na Zlaté stezce 1056, 263 01 Dobříš
VSTUPNÉ: předprodej 120 Kč / osoba (Skřít-
kov a Aerobik studio Orel Dobříš do 11. dubna 
2018), na místě 150 Kč / osoba, děti ZDARMA

Aktuální informace k akci můžete sledovat také 
na facebookové události Veselá módní přehlídka.

Veselá módní přehlídka ve Skřítkově i s kouzelnickou show

Uzávěrka příspěvků  
do květnového vydání Dobříšských listů  

bude 19. dubna 2018.  
Redakce DL: p. Nikol Sevaldová 

Mírové náměstí 103 – Infocentrum, 
tel.: 318 533 366, 778 417 631, 
dobrisskelisty@mestodobris.cz
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Jarní sportovní nadšení dorazilo  
i do orlovny

Vážení spoluobčané,

milí přátelé, členové Základní organizace 
ČZS Dobříš, dovolujeme si vás pozvat na členskou 
schůzi naší organizace, která se koná v sobotu 
dne 7. dubna v restauraci Slovanka od 20 hod.
Na našem jednání budeme společně hodnotit 
uplynulý rok. Jak bývá již tradicí, návštěvníci 
moštárny se rozloučili s minulým rokem dnem 
otevřených dveří. I když minulé období bylo 
z hlediska úrody nejhorší sezónou od roku 1978, 
přesto se nám povedlo pro členy organizace 
i ostatní zájemce z řad občanů zajistit ovoce na 
zimní uskladnění. 

Také výroba a prodej domácího kysaného zelí, 
kterého jsme připravili dvojnásobné množství 
proti minulému období, měly velký úspěch, pro 
jeho jemnou chuť a vynikající kvalitu. Loňský 
rok byl pro nás rokem úspěchů i problémů, kte-
ré chceme řešit. Těšíme se na společné jednání 
při přípravě nové sezóny. 

Za výbor ZO ČZS Dobříš Karel Vítek 

Korkyně na sněhu
Dětský domov Korkyně strá-
vil jarní prázdniny na lyžích. 
Letos nám Šumava ohromně 

přála a bílé závěje spolu se sluníčkem na-
dchly všechny děti, dokonce i ty, které na 
lyžích stály poprvé. Jsme rádi, že jsme dětem 
mohli dopřát radost ze sportovních pokroků, 
čerstvý horský vzduch, večerní hry a legraci 
v teplé chatě. Aby se naše prázdniny více 
blížily těm opravdu rodinným, rozdělili jsme 
se na menší skupinky a ubytovali se v Lipně 
a na Kvildě. 
Lyžování jsme dětem mohli umožnit jen díky přátelům a podporovatelům Dětského domova Korky-
ně. Pobyt na horách jsme uhradili z příspěvků firmy BIOS, z výtěžku Vánočního jarmarku u Bedřicha 
a z výtěžku jarmarku pořádaného CEG ČVUT Praha. Všem ze srdce děkujeme. 
Lyžovací prázdniny jsou za námi a my už se těšíme na teplo. Přejeme vám krásné jarní dny a pojďte 
se s námi potkat na naší Zahradní slavnosti v neděli 3. 6. na Strži. 

My všichni z DD Korkyně

Pohotovost pro bolavou duši

Možná patříte k těm, kteří se zúčastnili někte-
ré z přednášek paní Sylvy Vozábové, na nichž 
nabídla zájemcům zkušenosti ze své několika-
leté práce na Lince důvěry. Návštěvníci těchto 
přednášek měli možnost dozvědět se zajímavé 
a  důležité informace o praktickém fungování 
podobných služeb pro lidi v těžkých životních 
situacích, ale také mohli nahlédnout do pro-
fesních zákoutí terapeutčiny duše, do jejího 
pracovního způsobu uvažování a do lidského 
rozměru této práce. Podobná diskusní setkání 
paní Vozábová realizuje i se studenty na ško-
lách, otevřeně zde sdílí své praktické zkušenosti 
krizového interventa a setkává se s opravdovým 
zájmem o tuto problematiku. Ve spolupráci s vý-
tvarnicí Danielou Doubkovou realizuje na Dob-
říši již druhým rokem tvořivé a zážitkové progra-
my pro děti se zdravotním postižením v rámci 
podpory pečujících. Pokud jste se na některé 
z  těchto akcí s paní Vozábovou setkali, věříme, 
že jste ocenili její profesní i lidské kvality.
Bližší informace na www.odrazy.cz.

Petra Štěpová

Seminář o respektující výchově
První měsíce roku 2018 byly pro dobříšské skauty ve znamení vzdělávacích seminářů. 
O pedagogickém tématu přijela v neděli 18. března přednášet učitelka a skautka De-

nisa Raichlová. Denisa působí v odboru Skauting pro všechny, pracovní skupině zaměřené na práci 
s dětmi se specifickými potřebami. Představila nám respektující přístup, tedy výchovnou metodu, 
podle níž vede výuku svých žáků.
Respektující výchova je založena na právu dítěte svobodně se rozhodnout v jakékoli situaci. Za 
prostým pokynem „nic nezakazovat“ se skrývá nutnost vzájemného naslouchání a rovného vztahu 
mezi dítětem a učitelem či skautským vedoucím. Aby tento přístup mohl být pro dítě prospěšný, 
musí se naučit chápat důsledky svých činů. Jedním z typických znaků této metody je upuštění od 
trestů. Jestliže dítě zlobí a kazí hru, nebude ho vedoucí do hry zapojovat. Každé dítě se dříve nebo 
později bude chtít do hry vrátit, a proto se začne chovat tak, aby s jeho přítomností nikdo neměl 
problém. Poučí se či napraví svůj prohřešek ne kvůli tomu, že mu to někdo nakáže, ale protože 
samo chce.
Vedení dítěte k samostatnosti a nezávislému myšlení je mimo jiné tím, o co skauting usiluje. Proto 
pro nás respektující výchova může být velmi inspirativní. Není lehké podle ní důsledně nastavit svůj 
přístup k dětem, ale ovládnout několik jejích prvků je snadné. Třeba nezaobírat se nadmíru tím, aby 
nás dítě poslouchalo, ale raději se zamyslet nad tím, jestli mu umíme naslouchat my. 

Za středisko prof. Oliče Dobříš Lucie Uriková

V březnu jsme v orlovně zahájili novou závodní 
sezonu. Město Dobříš budeme reprezentovat 
po celé České republice a připraveno na závody 
je pět závodních fitness týmů, dva zumbařské 
týmy, sportovní dvojice a jedna jednotlivkyně 
soutěžící ve sportovním aerobiku. Během jar-
ní sezony se trenérky vydají s týmy celkem na 
13  závodů po různých koutech republiky. Již 
z  prvního závodu, na který vyjel nejzkušenější 
tým Junsen a dětský zumba tým, jsme přivezli 
stříbrné a bronzové medaile. Pevně věříme, že 
bude letošní sezóna nejméně tak úspěšná jako 
sezona v předchozím roce. Od dubna otevíráme 
ve studiu nové kurzy miminek, v rámci kterých 
lektorka spolupracuje i s fyzioterapeutkou. Kur-
zy probíhají pro děti od 3 do 18 měsíců a jsou 
rozděleny celkově do čtyř kurzů: miminka 3–6 
měsíců cvičí v úterý od 10.30 hod, miminka 
6–9 měsíců ve čtvrtek od 9.45 hod., miminka 
9–12 měsíců v úterý od 9.30 hod. a miminka  
12–18 měsíců cvičí ve středu od 9.30 hod. Při-
praveni jsme v orlovně i na všechny dospělé 
nadšence, kteří si uvědomili, že se léto nekom-

promisně blíží, a chtějí tak v ten pravý okamžik 
na sobě začít po zimě makat. Vybrat si můžete 
z široké nabídky lekcí, cvičíme nejrůznější formy 
jógy, tancujeme zumbu, posilujeme a cvičíme 
na TRX závěsném systému. Podrobnější infor-
mace naleznete vždy na internetových strán-
kách www.aerobikdobris.cz, oficiálním face-
booku studia nebo nově i na instagramu.

Tým ASOD

Tito a další pejsci na vás čekají v psím útulku 
v  areálu MFK – V Lipkách 1021. Můžete přijít 
kterýkoli den (pracovní dny, víkendy, svátky) po 
telefonické domluvě na tel. č. 724 077 264 a ně-
kterého z nich vyvenčit, pohladit, případně si ho 
po procházce, důkladném zvážení a podepsání 
adopční smlouvy také adoptovat.
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Ares – k adopci (5–6 let, 
kastrovaný, 35 kg, v útulku 
od listopadu 2017)
Ares je krásný, statný kří-
ženec německého ovčáka, 
odchycen byl v Tušovičkách, 
(mezi Milínem a Březnicí), 
kde se pohyboval již něko-

lik dní. K lidem, které zná a kterým věří, je Ares 
opravdový mazel, vlezl by si nejraději až na klín 
a celý den se nechal jen drbat a hladit. Ares po-
třebuje dostatek pohybu, kromě zahrady tedy 
určitě i pravidelné procházky. Nedoporučujeme 
ho ke kočkám a ostatním psům, fenky má rád. 
 

Deny – k adopci (12 let, kas-
trovaný, 18 kg, v útulku od 
června 2014)
Deny je již starší pejsek, ale 
stále velmi aktivní, většina 
návštěvníků útulku ho pova-
žuje za štěně. S lidmi nemá 
dobré zkušenosti, dlouhou 

dobu byl zavřený sám v kotci, bez venčení, bez 
úklidu, bez lidské společnosti, a tak je zapotřebí, 
aby si na nové páníčky postupně zvykl při opa-
kovaných návštěvách. Jakmile si ale zvykne, je 
to velmi oddaný a mazlivý pejsek. Miluje pro-
cházky a aportíky, nedoporučujeme ho k ostat-
ním psům, ani k dětem. 

Jack – k adopci (8 let, kast-
rovaný, 16 kg, v útulku od 
října 2017) 
Jack (kříženec bígla) byl do 
útulku přijat s 13letou fen-
kou Britou kvůli stěhování 
majitelů do bytu, Brita již svůj 
domov našla, Jack na něj stá-

le čeká v kotci. Jack bude skvělým parťákem pro 
mladou aktivní rodinu, nemá problém ani s dět-
mi ani s většinou ostatních psů. Má rád všechny 
lidi, je velmi přátelský a mazlivý, potřebuje ale 
také dostatek pohybu a aktivit. Je vhodný pře-
devším do bytu nebo rodinného baráčku – do-
vnitř, kde by byl v teple a v kontaktu s majitelem. 

Program zápasů 
MFK Dobříš – duben

Muži A
4. 4. středa 16.30 Český Krumlov – MFK Dobříš 
7. 4. sobota 10.15 Přeštice – MFK Dobříš
14. 4. sobota 17.00 MFK Dobříš – Aritma Praha
21. 4. sobota 17.00 Klatovy – MFK Dobříš 
28. 4. sobota 17.00 MFK Dobříš – SK Rakovník
Muži B
7. 4. sobota 16.30 Chlumec – MFK Dobříš B
15. 4. neděle 16.30 MFK Dobříš B – Hýskov
22. 4. neděle 17.00 Dal. Dušníky – MFK Dobříš B
29. 4. neděle 17.00 MFK Dobříš B – Rožmitál p. T.
Dorost starší (mladší)
7. 4. sobota 10.15 (12.30) MFK Dobříš – Přeštice
21. 4. sobota 10.15 (12.30) MFK Dobříš – Sedl-
čany
Žáci starší (mladší)
8. 4. neděle 10.15 (11.55) MFK Dobříš – Povlt. 
fotb. akademie

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

Před přechodem pro chodce se 5 m nesmí stát.
Foto: Větrník před dětským hřištěm. 

 

Z oznámení vybíráme:

1. 2. Nasazeny dvě „botičky“, TPZOV, v ulici 
Pražská u Bobcatu. Zaparkovaná vozidla na 
zeleni, na silniční vegetaci. Byl porušen lesní 
zákon.
2. 2. Stížnosti občanů na problémy s par-
kováním vozidel z ulice Pražská, u Jednoty. 
V místech je parkovací zóna. Chyběly karty do 
zóny nebo parkovací kotouče. Bylo zjištěno 
15 přestupků. Vozidla byla zaparkována i v zá-
kazech. Stížnost na parkování v zákazech byla 
i z Větrníku, kde bylo uloženo 11 výzev.
2. 2. Rušení nočního klidu, výtržnost v baru 
na náměstí. Uvnitř provozovny se měly na-
cházet dvě podnapilé osoby a obtěžovat 
ostatní hosty. Zásah proveden v součinnosti 
s  PČR. Protože jedna z osob i přes opakova-
nou výzvu svého agresivního jednání neza-
nechala, byly použity donucovací prostředky.
3. 2. oznámila strážníkům úklidová pracovni-
ce MěÚ Dobříš vandalismus, vytržený radiá-
tor na veřejných toaletách. Bohužel nebyl zjiš-
těn viník. Hlídka provedla fotodokumentaci 
a věc byla předána na úsek správy majetku 
MěÚ Dobříš.
4. 2. Volné pobíhání psů. Při kontrole skate-
parku bylo zjištěno volné pobíhání psů, což 
je nepřípustné. Návštěvní řád stanovuje, že 
na hřišti platí zákaz vstupu se zvířaty. Dále 
odchytávali strážníci volně pobíhajícího 
psa u České spořitelny, poté 8. 2. v ulici Tylo-
va a 18. 2. v ulici Žižkova. Byly uloženy pokuty 
příkazy na místě a uhrazeny náklady spo-
jené s odchytem psa (samotný odchyt stojí 
250 Kč). 
5. 2. Odstavené vozidlo. V ulici Pražská. Bez 
TK a emisí a povinného ručení. Postačila do-
mluva s majitelem, který do dvou dnů vozidlo 
odstranil.
6. 2. Strážníci pomáhali. V ulici Mládeže 
upadl doma postarší muž a nemohl se sám 
zvednout. Hlídka poskytla pomoc.
Dne 6. 2. na nám. Komenského ohrožoval 
ostatní účastníky silničního provozu řidič 
Fabie nestabilní jízdou. Bylo zjištěno, že 
muž měl zdravotní problémy. Byla mu zaká-
zána další jízda.
6. 2. Při kontrole pastoračního centra byla 
nalezena injekční stříkačka. Místo bylo poté 
ještě důkladně prohledáno.
10. 2. Podnapilý muž, krev v obličeji. V ulici 
Pražská byl na zemi nalezen dobříšský občan. 

Byl převezen do příbramské nemocnice se 
zraněním, které si způsobil sám v podnapi-
lém stavu.
13. 2. Slovní napadání a obviňování z krá-
deže dřeva. Stalo se ve východní části města 
Dobříše, kdy zmatený muž obtěžoval souse-
dy. Pohyboval se v mrazu a chodil po ulici té-
měř bez oděvu. Bylo zjištěno, že muž trpí psy-
chickými problémy. Své jednání muž nebyl 
schopen ovládat a docházelo tím k ohrožení 
života jeho i ostatních, na místo byl přivolán 
lékař. Nemocný udával, že v domě má cizí 
osoby, nepotřebuje spát a další detaily, které 
neodpovídaly realitě. Pro halucinační, neovla-
datelné jednání nemocného byla nutná hos-
pitalizace. Muž byl převezen lékařem do ON 
v Příbrami.
15. 2. Žádost pečovatelské služby o po-
moc. Neotvíral jim klient z ulice Žižkova, 
r. 1934. Byt byl proto otevřen pracovnicí pe-
čovatelské služby. Následně byl muž nalezen 
v koupelně na zemi, upadl. Pro svá zranění byl 
převezen do příbramské nemocnice.
15. 2. Podezření z krádeže. Oznámila žena 
z Mokrovrat. Synovi byly údajně odcizeny ze 
šatny ve škole hodinky a podezřelý je údajně 
spolužák. Žena sdělila, že událost bude řešit 
s PČR.
17. 2. V kašně u pošty měl ležet zraněný 
muž, ten byl poté nalezen hlídkou MP silně 
podnapilý ve vestibulu domu čp. 1240 v ul. 
Fričova. Byla přivolána rychlá záchranná služ-
ba, nutný odvoz do ON v Příbrami.
18. 2. V ulici Žižkova volně pobíhal jezev-
čík. Psa se podařilo odchytit strážníky za 
spolupráce pracovnice z útulku. Pes nebyl či-
pován, což je povinnost podle OZV č. 6/2015. 
Oba přestupky byly řešeny pokutou příkazem 
na místě. 
19. 2. Krádež v prodejně drogerie v ulici 
Pražská. Jednalo se o nezletilé dítě, které od-
cizilo zboží údajně na příkaz starších nezleti-
lých dětí. Případ byl předán Policii ČR.
19. 2. Nález staršího tlačítkového mobilní-
ho telefonu na Větrníku. Uložen na MP. 
22. 2. U hřbitova hořely odpadkové koše. 
Bohužel vandal nebyl dopaden. Strážníci po-
žár uhasili vlastními silami.

Přestupky chodců 

Při výkonu služby strážníci pozorují, jak chodci 
přecházejí pozemní komunikaci mimo ozna-
čený přechod pro chodce, či přesto, že podél 
komunikace jsou zřízeny chodníky, se pohybují 
po samotné vozovce.
Dle zákona o silničním provozu musí chodec 
užívat především chodníku. Nachází-li se blíže 
než 50 m přechod pro chodce, je chodec po-
vinen ho použít. V opačném případě se jedná 
o přestupek.
Dle zákona o obecní policii je strážník v pracovní 
době povinen v mezích tohoto zákona požado-
vat prokázání totožnosti a požadovat vysvětlení. 
Řešením přestupku je pokuta příkazem na místě 
do 2 000 Kč, případně oznámení přestupku do 
správního řízení a doložení důkazů. 

Zpracovala: strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP 

Činnost Městské policie Dobříš za měsíc únor 2018
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Zima se jen nerada loučí, přesto jaro je ales-
poň astronomicky zde. A proto je dobré si opět 
připomenout nebezpečí, které z hlediska mož-
nosti vypuknutí požáru v této době nejčastěji 
hrozí. Jsou to rozsáhlé požáry trávy a dalších 
porostů. Příčinou je vypalování staré trávy. Ne-
uškodí zopakovat si známá, přesto stále opo-
míjená fakta s ohledem na skutečnost, že zima 
byla velice suchá. 
Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvis-
lých plochách je zákonem o požární ochraně 
zakázáno. Fyzické osobě, která vypaluje poros-
ty, lze uložit pokutu do výše 25 tisíc Kč. Hrozí 
nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt 

nebo plochu podobnou té spalované a to po 
povrchu suché vegetace, zanesením ohně vě-
trem nebo i proudy horkých spalin s jiskrami 
a přenesením ohně v podloží. Poslední ne-
bezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na 
plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky 
nebo nedostatečně mineralizovaných zbytků 
organických látek z dřívější vegetace. Takový 
oheň může „doputovat“ na vzdálenost desítek 
metrů a objevit se i po několika dnech. Bohužel 
může nastat i udušení lidí v kouři a uhoření při 
nezvládnutém, původně jen malém kousku vy-
palované plochy.

Zdroj: www.hzscr.cz

Vypalování trávy je nebezpečné a nezákonné

Divadlo

Den Země
Zveme vás na další z řady úklidových akcí pořádaných nejen u příležitosti Dne Země. Úklidová 
akce pod záštitou Obecního úřadu a za spolupráce Základní a mateřské školy ve Staré Huti pro-
běhne v sobotu 7. dubna 2018 od 9 hod. Zveme všechny, kterým není jedno, jakým prostředím 
se necháme obklopovat, aby přišli vybaveni pracovními nebo gumovými rukavicemi. Pytle budou 
zajištěny. Sraz je před budovou školy. 

Od března již opět umísťujeme kontejnery na bioodpad na obvyklá místa. Jediné o co prosíme je 
neukládat do kontejneru větve. Větve jako takové netvoří bioodpad, dokud nejsou naštěpková-
ny nebo nadrceny. Větve tedy odkládejte vedle kontejneru, nebo si objednejte jejich odvoz 
odděleně, máte-li jich větší množství. Stejně tak jako v prostoru u dálnice, kde jsou určena místa 
na uložení zvlášť větví a zvlášť ostatního bioodpadu. Ušetříte práci jak sobě, tak především našim 
zaměstnancům, kteří pak stráví mnoho času odstraňováním větví z hromad tlející trávy a listí. 

Nově zrekonstruovaný kulturní dům, čerstvě 
také vybavený novou oponou, obnovil svou 
divadelní sezonu překrásným představením 
Nájemníci pana Swana nastudovaným ochot-
nickým souborem DEHHET při Místním kultur-
ním středisku Stará Huť. Mladí ochotníci zajis-
tili vytvoření a distribuci pozvánky, na které se 
zároveň představili. Patrně i to mělo velký vliv 
na neočekávané účasti v hledišti po oba dny. 
Celkem navštívilo představení na 350 diváků. 
Zapálení, s jakým všichni herci vystoupili, bylo 

cítit až na balkon. Téměř dvouhodinová zápla-
va humoru, vtipu, ale především obrovského 
nadšení, ohromila všechny přítomné. 
Bez nadsázky lze konstatovat, že šlo o profesio-
nální předvedení amatérského divadla. Smeká-
me klobouk před výkony všech herců. Kdo na 
představení nebyl, může skutečně litovat.
Teď nezbývá než věřit, že DEHHET bude mít 
chuť v reprízách zprostředkovat tento zážitek 
dalším zájemcům.
Blahopřejeme a děkujeme!

Významného životního jubilea 

se v měsíci dubnu dožívají paní Rudolfa Pade-
větová, Jaroslava Jindrová a Růžena Havlíčková 
a pan František Snopek.

Srdečně blahopřejeme!

Vzpomínáme

Dne 9. 4. 2018 uplyne rok, 
co nás navždy opustil mi-
lovaný manžel, tatínek, 
dědeček a tchán, pan  
Evžen Koupý. 

S láskou stále vzpomínají 
manželka Jitka a děti Evžen, 

Radka a Aleš s rodinami.

Dne 3. 3. 2018 odešel po dlouhé nemoci 
ing.  Vladimír Hanus. V zastupitelstvu a radě 
obce působil nepřetržitě od roku 2002. Stejnou 
dobu vykonával také funkci předsedy finanční-
ho výboru. Za jeho svědomitý přístup k této 
práci patří obrovský dík. Byl to pracovitý a spo-
lehlivý kolega, upřímný a nekonfliktní člověk 
s pozitivním názorem na život. Těžko vyjádřit 
naše pohnutí z jeho odchodu. Ztrácíme v něm 
spolehlivého a pracovitého kolegu a váženého 
občana. 

Petr Dragoun, starosta

Upřímně děkujeme všem, kteří se snažili zmír-
nit naši bolest slovy útěchy, květinovými dary 
a svojí účastí na rozloučení s naším milovaným 
bratrem a strýcem panem Vladimírem Hanusem.

Rodina

Poděkování

Děkuji obecnímu úřadu a SPOZ za blahopřání 
a dárek k mému životnímu jubileu.

Vlasta Melicharová

Děkuji touto cestou za milou návštěvu pana 
starosty Dragouna a Jindřišky Němcové, kteří 
mi přišli blahopřát k mým kulatým narozeni-
nám.

Dr. Slepičková

Svoz nebezpečného odpadu 

proběhne 21. dubna ze stanoviště před obec-
ním úřadem v době od 9.19 do 9.34 hod.

Prodej pozemku a stavby

Obec Stará Huť prodá budovu bývalé prádelny 
ve Staré Huti včetně pozemku parc. č. st. 389 
o výměře 86 m2 a dále části pozemku parc. 
č. 294/5 – neplodná půda, ostatní plocha o vý-
měře 703 m2. Minimální prodejní vyhlašovaná 
cena je 975 000 Kč.
Prodej bude realizován formou obálkové me-
tody. Na obálce uveďte „Nabídka – Prádelna“
Termín podání nabídek je 30. 4. 2018 do 15.00 
hod. na adresu obecního úřadu Stará Huť, Kar-
la Čapka 430, 262 02 Stará Huť poštou nebo 
osobním předáním.
Nabídka musí obsahovat využití pozemku, 
které bude v souladu s územním plánem. Zá-
jemce nesmí mít vůči obci Stará Huť evidová-
ny žádné závazky.

Obec připravuje vydání obecně závazné 
vyhlášky o nočním klidu, kde budou uvede-
ny akce, během kterých nebude muset být do-
držena zákonem stanovená hodina nočního 
klidu. Ve vyhlášce budou uvedeny akce pra-
videlně se opakující, případně jednotlivé kon-
krétní akce, i soukromé. Obraťte se na obecní 
úřad v případě, že máte návrh akce, která by 
mohla být ve vyhlášce uvedena. Upozorňuje-
me, že se jedná o všechny akce, které jsou plá-
novány ve venkovních prostorách s tím, že by 
jejich průběh mohl narušit noční klid. 

Stavění májky a pálení 
čarodějnic
V pondělí 30. dubna 2018 proběhne tradič-
ně od 18.00 stavění máje v parku u vstupu do 
obce. Následně bude od 19.30 zahájeno pále-
ní čarodějnic na louce u dálnice. 

Obec Stará Huť, Karla Čapka 430,  
262 02 Stará Huť,  

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

Přivítáme Vaše názory a připomínky  
na obsah Nového směru.
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Klub důchodců
pořádá v úterý dne 24. 4. 2018 zájezd do 
Polska a navštívíme také zámek v Kostelci nad 
Orlicí. Odjezd v 6 hod. od kapličky. Přihlášky 
spolu s poplatkem 200 Kč pro členy a 300 Kč 
ostatní přijímá paní Milena Bláhová každý 
čtvrtek v 15–16 hod. v klubovně v budově 
obecního úřadu Stará Huť.

JARO JE TU. . .
Pomalu nám končí zima a tak se i naše školka 
začíná chystat na jaro. Z oken nám zmizeli sně-
huláci i vločky, na zahradě nám začaly pomalu 
rozkvétat kytičky a tak jsme prázdninový pro-
voz využili k výrobě nové výzdoby s jarní te-
matikou. Děti kreslily tulipány, kosatce, ptáčky 
i motýli a zpívali si veselé písničky.
14. března naši školku navštívila fenka Tessie 
se svou paničkou, která nám vysvětlila, co je to 
canisterapie a k čemu všemu se dá pejsek vy-
cvičit. Děti si návštěvu velmi užily a aktivně se 
zapojily do programu.
21. března se naše školka rozezněla všemi tóny 
a to když nás přijel navštívit 3. Orchestr.

Nepřichází nám jen jaro, ale blíží se i Velikono-
ce a  tak jsme s dětmi malovali kraslice, sbírali 
proutky na pomlázky, vyráběli kuřátka a zopa-
kovali jsme si velikonoční tradice. Celý měsíc 
jsme zakončili návštěvou knihovny ve Staré 
Huti, kde nás přivítala Pohádková babička.

Rádi bychom touto cestou poděkovali za spon-
zorský dar od MOTORKÁŘŮ ze Staré Huti ve výši 
3 000 Kč.
A pokud Vás zajímá, jak to u nás ve školce cho-
dí a vypadá, rádi Vás přivítáme dne 17. 4. od 
14.00 do 16.00 na dni otevřených dveří.
Krásné Velikonoce! 
Za děti a kolektiv MŠ ve Staré Huti Jitka Větrovská

Zprávičky z naší MŠ

Kulturní dům
Dne 31. 12. 2017 byl zahájen provoz v nově zrekonstruovaném kulturním domě oslavami přícho-
du nového roku. Následovalo 5 plesů, prodloužené taneční, 3 divadelní představení, dětský kar-
neval a jedno shromáždění občanů. Také se v průběhu tří rušných měsíců podařilo nainstalovat 
novou oponu. I s ohledem na skutečnost, že jsme si byli vědomí stále ještě trvajícími nedostatky, 
můžeme s ulehčením konstatovat, že ty tři měsíce proběhly poměrně úspěšně. Doufáme, že i ke 
spokojenosti vás, občanů a návštěvníků obce.
V nadcházejících měsících však čeká náš kulturní dům další fáze oprav a úprav. Půjde o obnovu 
sociálního zařízení, výměnu topného média na plyn včetně výměny vnitřních rozvodů, výměnu 
střechy a v neposlední řadě úpravy v okolí kulturního domu.
Doufejme, že i tato fáze proběhne bez zásadnějších komplikací a budeme schopni v září již defi ni-
tivně slavnostně otevřít náš kulturní stánek v novém kabátě a po všech opravách.
Ale dříve, než se budeme moci zase společně setkat při společenských akcích, čeká nás ještě hod-
ně práce. A to doslova. A opět přivítáme vaši pomoc ve formě účasti na vyhlašovaných brigádách. 
Jsme za ni velice vděční. Chápeme, že nalézt čas v této uspěchané době na dobrovolnou pracovní 
činnost je hodně náročné, o to více si jí vážíme. Věříme však, že naše dnes vložená energie do toho-
to prostoru bude po další desetiletí dýchat na návštěvníky tohoto kulturního stánku.

ZŠ
A než jsme se nadáli, máme tu 

jaro, na které se všichni velmi těšíme. 
9. a 10. dubna 2018 od 14 do 17 hod. proběh-
ne v naší škole zápis žáků do 1. ročníku. 
Jelikož je jaro, je třeba udělat jarní úklid, pro-
to přijďte ve středu 18. dubna 2018 v 8 hod. 
před naši školu, kde se uskuteční sběr starého 
papíru. Prosíme, přijďte nás podpořit.
Od 23. dubna 2018 bude zahájen dvouměsíční 
plavecký výcvik v Příbrami, kterého se zúčastní 
jen žáci 1. ročníku.
Přejeme všem krásné slunečné jarní dny

Dana Kunrtová

Házená 
Skončila halová část sezony a blíží se mis-
trovské soutěže

V první polovině března skončily pro národní 
házenkáře TJ Stará Huť zimní halové soutěže. 
Zakončily je týmy mužů a mladších žákyň, kte-
ré se umístily shodně na 5. místech. Pro muže 
to byl jeden z nejhorších výsledků v historii 
memoriálu J. Rambouska, vinou nedostatku 
hráčů a zraněním klíčových útočníků J. Peška 
a M. Velebila v začátku turnaje. Naopak 5. mís-
to žaček na celorepublikovém fi nále zimního 
Poháru mládeže, konané v Plzni, ve vyrovna-
né konkurenci 7. družstev, je zlepšením oproti 
loňskému roku. Při troše sportovního štěstí 
mohlo být ještě o něco lepší, protože se všemi 
soupeři, kteří skončili před nimi, sehrála děv-
čata vyrovnané zápasy. Podrobnosti o výsled-
cích na turnajích najdete na stránkách oddílu 
www.hazenastarahut.mozello.cz. 
Jarní část mistrovských utkání oblastního pře-
boru začínají sice již 14. dubna muži a koeduci, 
kteří hrají v Řevnicích, ale i v dalších dvou ko-
lech 21. 4. a 12. 5. 2018 zajíždějí všechny týmy 
k utkáním na hřiště soupeřů, do Modřan a na 
Spoje Praha. Na domácím hřišti ve Staré Huti 
se představí všechna družstva poprvé až 19. 5. 
2018, proti Březnu, resp. muži s Republikánem 
Praha. O programu, začátcích těchto a dalších 
utkáních v květnu a červnu ve Staré Huti vás 
budeme podrobně informovat v květnovém 
zpravodaji. 

Kopaná
Kdo máte náš fotbal rád,
přijďte fandit, začínáme hrát
a to:

  7. 4.  TJ Dolní Hbity – Stará Huť 16.30 h.
14. 4. Stará Huť – SP Rožmitál 16.30 h.
21. 4. TJ Zduchovice – Stará Huť 17.00 h.
28. 4. Stará Huť – FC Višňová 17.00 h.Pohádkové odpoledne v KD 

V neděli 25. března nám připravil dramatický 
kroužek při ZŠ Stará Huť za vydatné spolu-
práce členů Místního kulturního střediska 
překrásné pohádkové pásmo. Všechny děti se 
ohromně snažily a  předvedly pohádky Kočičí 
princezny a Houbové čarování a  scénku Cir-
kus. Zaujetí, s jakým všechny děti hrály, bylo 
zřejmé. Vtipné scénky představené s lišáckými 
úsměvy, radost zářící na všech dětských tvá-
řích při děkovačkách. 
Větším i malým hercům blahopřejeme a děku-
jeme! A stejně tak všem, kdo se na všech před-
staveních podílí ze zákulisí.


















