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MĚSTSKÁ POLICIE DOBŘÍŠ

mobil: 602 370 677

Dobříšský�regionální�trh�
2018

Další Dobříš-
ský regionální 
trh se usku-
teční v sobo-
tu 12. května 
od 8 hodin 

na dobříšském tržišti v Kopáč-
kově dvoře. K poslechu zahraje 
Swing band Dobříš.
Prodejci se mohou hlásit na e-mail: 
pavel.bodor@dokas.cz nebo na tel.: 
731 266 464.

Těšíme se na vás! 

Rozšíření�kapacity�
2.�ZŠ�Dobříš

Město Dobříš bylo úspěšné s po-
danou žádostí o dotaci na Minis-
terstvu fi nancí ČR. Již delší dobu 
čelí dobříšské školy zvýšenému 
zájmu, taktéž demografi cká 
analýza potvrdila nutnost zvý-
šení kapacity základních škol ve 
městě Dobříši. Díky této dotaci 
dojde k výstavbě nového pavilo-
nu o celkem 4 třídách a celkové 
kapacitě 120 žáků a dále k rozší-
ření varny a jídelny u 2. základní 
školy Dobříš. Navýšená kapacita 
jídelny bude činit až 1 200 vy-
daných obědů. Tento projekt je 
významný jak pro samotné měs-
to Dobříš, tak pro obce regionu 
Dobříšsko a Novoknínsko. Obce, 
které mají s městem Dobříš uza-
vřenou dohodu o zajištění po-
vinné školní docházky, se budou 
podílet na spolufi nancování pro-
jektu. Předpokládané celkové 
náklady projektu činí 53 mil. Kč, 
dotace činí 37,466 mil. Kč. Rea-
lizace projektu bude probíhat 
v období 2018–2019.

 Ing. Markéta Samcová, odbor 
místního rozvoje

 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí  květen | 2018 

Tradiční dobříšský koncert, kam vždy míří hudební hvězdy, má i letos 
pokračování. Na Dobříš zavítá ze Slovenska Peter Nagy, který s kape-
lou Indigo 31. května rozproudí dobříšskou sportovní halu.

Před 2 lety se na zámku Dob-
říš konal koncert Lucie Bílé, 
který byl vyprodaný do po-
sledního místa. Minulý rok to 
byla Hanka Zagorová, která 
též vyprodala prostory, tehdy 
ale Kopáčkova dvora. A le-
tošní ročník se přesouvá zase 
o kus dál. Peter Nagy vystoupí 
totiž v nově zrekonstruované 
dobříšské hale.
„Po Lucii Bílé a Hance Zago-

rové jsme chtěli do Dobříše přivést někoho, kdo nejen v Dobříši, ale v tom-
to regionu dlouho nebyl. Nakonec padla volba na Petra Nagye, který sice 
už v Dobříši hrál, ale to před několika desítkami let. Věřím, že to Dobříšáci 

ocení, a věřím, že jeho hity roze-
zvučí krásně zrekonstruovanou 
sportovní halu,“ uvedl za VDN Pro-
mo Petr Větrovský.
Dobříšáci se tak mohou těšit, že usly-
ší naživo hity jako Kristinka, Aj tak 
sme stále frajeri, Sme svoji a mno-
ho dalších. „Jsme rádi, že se nám 
po dlouhém jednání podařilo pana 
Nagye na Dobříš přivézt. Věřím, že to 
bude opět pro Dobříš velká událost,“ 
dodala Jitka Doubravová.
Prodej vstupenek na koncert je 
v  plném proudu. Zbývá jich po-
sledních sto padesát kusů. Zakou-
pit je můžete v Infocentru města 
Dobříše nebo v síti Ticketstream. 
Ceny startují na 490 Kč.

Jitka Doubravová

Proč�jsou�vyhlášeny�
konkurzy�na�místa�
ředitelů�škol�

Město Dobříš, v souladu s usta-
novením § 166 odst. 3 zákona 
č.  561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a dle vyhlášky č. 54/2005 
Sb., o náležitostech konkurzního 
řízení a konkurzních komisí, v plat-
ném znění, vyhlásilo v souvislosti 
s uplynutím šestiletého funkční-
ho období ředitelů škol zřizova-
ných městem Dobříš (s výjimkou 
Základní školy Lidická, kde toto ob-
dobí nekončí) konkurzy na obsaze-
ní pracovního místa ředitele školy. 
Příčinou tedy není v žádném pří-
padě nespokojenost s fungováním 
škol, případně jiné důvody. Práce 
ředitelů všech uvedených škol si 
velice vážíme a oceňujeme i  to, 
že dosahují vynikajících výsledků 
v oblasti výchovy a vzdělávání, ale 
také to, že velmi významně obo-
hacují společenský a kulturní život 
města. Za to jim patří velký dík 
a uznání.

Za radu města 
Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta

Peter�Nagy�vystoupí�v�květnu�na�Dobříši
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Veřejné zasedání se uskutečnilo 12. dubna v KD 
Dobříš. Bylo přítomno 16 členů ZM.
Z jednání se předem omluvili: JUDr. Jaroslav 
Musil, Ing. Martin Musil a Mgr. Petra Neuberge-
rová.
Pozdější příchod ohlásili: Filip Kahoun a Ing. De-
nisa Havlíčková. 

�� Odstoupení� z� funkce� člena� rady� města,�
MUDr.�Stanislava�Holobrady,�a�volba�nové-
ho�člena�rady

ZM vzalo na vědomí odstoupení člena Rady 
města Dobříše pana MUDr. Stanislava Holobra-
dy ke dni 12. 4. 2018.
ZM zvolilo za členku Rady města Dobříše paní 
Ing. Bc. Helenu Pekaríkovou ke dni 12. 4. 2018.

�� Zápis� z� jednání�mediálního� výboru� ze� dne�
13.�2.�2018

ZM uložilo Radě města Dobříše projednat 
s  vlastníkem domény www.dobrisskelisty.cz 
převod na město Dobříš a předložit zprávu za-
stupitelstvu.
ZM vzalo na vědomí zápis mediálního výboru 
Zastupitelstva města Dobříše ze dne 13. 2. 2018.

�� Zápis�z� jednání�kontrolního�výboru�ze�dne�
5.�3.�2018

Předseda kontrolního výboru pan Ing. Karel Ví-
tek, CSc., pronesl úvodní slova k bodu jednání 
a blíže informoval o zprávě, kterou výbor podal 
k prověření zakázky na GDPR. Konstatoval, že 
došlo k pochybení při zadávání veřejné zakáz-
ky. Zakázka nebyla zveřejněna na úřední desce 
a  složení hodnoticí komise nebylo schváleno 
radou města.
K novému výběrovému řízení na dodavatele 
GDPR se dotazoval pan Mgr. Adam Böhm. Na 
jeho dotaz odpověděl tajemník, pan Bc. Radek 
Řechka, který pokračoval ve svém příspěvku i ve 
vztahu k původní zakázce na GDPR.
ZM schválilo pokračování diskuzního příspěv-
ku tajemníka k problematice GDPR.
ZM uložilo předložit kontrolnímu výboru po 
skončení výběrového řízení na GDPR pro město 
Dobříš výsledky výběrových řízeních ke kontrole.
ZM odvolává Ing. Karla Vítka, CSc., z pozice 
předsedy a člena kontrolního výboru. 
Návrh nebyl schválen.
ZM ukládá zastupiteli Ing. Karlu Vítkovi, CSc., aby 
v souvislosti se zasláním žádosti o přezkum územ-
ního plánu zaslal omluvný dopis na Ministerstvo 
vnitra ČR a uvedl informace na pravou míru.
Návrh nebyl schválen. 

ZM vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolní-
ho výboru Zastupitelstva města Dobříše ze dne 
5. 3. 2018.

�� Zápis� z� jednání� finančního� výboru� ze� dne�
5.�4.�2018

ZM vzalo na vědomí zápis z jednání finanční-
ho výboru Zastupitelstva města Dobříše ze dne 
5. 4. 2018.

�� Rozpočtové�opatření�č.�2/2018,�vč.�přehledů�
o�plnění�rozpočtu�k�31.�3.�2018

ZM schválilo rozpočtové opatření č. 2/2018.
ZM vzalo na vědomí přehledy o plnění příjmů 
a čerpání výdajů k 31. 3. 2018.

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

ZM schválilo zprávu o uplatňování územního 
plánu Dobříš za období od května 2014 do října 
2017 s tím, že všechna diskutovaná témata bu-
dou projednána v zadání změny č. 3 územního 
plánu. Pracovní návrh zadání změny územního 
plánu č. 3 bude předložen na příštím jednání 
zastupitelstva.
ZM neschválilo doplnění změny č. 3 územního 
plánu – úpravu územního plánu ve všech for-
mulacích, které jsou v rozporu se zákonem, a to 
odstranění pojmu „zpevněné plochy“ a nadefi-
nování pojmu dle zákona „zastavěné a nezasta-
věné plochy“ a jejich procentuální vyjádření. 

�� Návrh�na� změnu�územního�plánu� –� Skaut-
ské�středisko�prof.�Oliče�Dobříš

ZM revokovalo usnesení č. 11/24/2017/ZM ze 
dne 22. 11. 2017 v celém rozsahu.

�� Projednání� problematiky� skateparku,� ul.�
V�Lipkách,�Dobříš

ZM pověřilo radu města přípravou projektu 
nového skateparku v areálu V Lipkách v soula-
du s platnými právními předpisy a ve spolupráci 
s uživateli skateparku a připraví jej jako podklad 
vč. návrhu rozpočtového opatření na příští jed-
nání zastupitelstva.
ZM vzalo na vědomí informaci o dočasném 
uzavření areálu skateparku z důvodu havarijní-
ho stavu herních prvků.
ZM souhlasilo s bezplatným zapůjčením zby-
lého vybavení zrušeného skateparku panu R. Š. 

�� Návrh� na� pořízení� změny� územního� plánu�
–� změna�počtu�bytů�a� regulativů�u�plochy�
Z10(07)�s�využitím�BH�–�bydlení�v�bytových�

Stručné�informace�z�28.�zasedání�Zastupitelstva�
města�Dobříše

domech�(pozemky�parc.�č.� 1430/21,� 1430/25�
a�1430/23�v�k.ú.�Dobříš)

ZM schválilo návrh na pořízení změny územ-
ního plánu Dobříš – změna počtu bytů a regu-
lativů u plochy Z10(07) s využitím BH – bydlení 
v  bytových domech. Tato změna bude projed-
nána ve změně č. 3 územního plánu.

�� Plán�odpadového�hospodářství�města�Dob-
říše�na�období�2017–2026

ZM schválilo plán odpadového hospodářství 
města Dobříše na období 2017–2026, zpracova-
ný Ing. J. M. – PROEKO.

�� Analýza�systému�sběru�a� likvidace�odpadu�
v�Dobříši

ZM pověřilo Radu města Dobříše vyhlásit co 
nejdříve výběrovou soutěž na nezávislou po-
radenskou společnost, jejímž úkolem bude 
vypracování srovnávací analýzy systému sběru 
a likvidace odpadu v rozsahu rámcově vyme-
zeném návrhem předloženým Ing. Ivo Salcma-
nem.
Návrh nebyl schválen.

�� Dobříš�vašima�očima�aneb�Hledáme�10�pri-
orit�–�výstupy

ZM bere na vědomí formulované priority, 
vzešlé z veřejného projednání „Dobříš vašima 
očima aneb Hledáme 10 priorit“ dne 7. 2. 2018 
a ověřené anketou, a ukládá radě města pravi-
delně (minimálně však 1× ročně) informovat za-
stupitelstvo města o stavu řešení stanovených 
10 priorit.
Návrh nebyl schválen.

�� Návrh� investičního� záměru� zvýšení� akce-
schopnosti�stanice�HZS�Dobříš�pro�rok�2018

ZM schválilo poskytnutí účelového peněžní-
ho daru na základě darovací smlouvy ve výši 
100  000 Kč Hasičskému záchrannému sboru 
Středočeského kraje na nákup přívěsu pod zá-
chranný člun pro HZS Dobříš.

�� Smlouva� o� zřízení� věcného� břemene� slu-
žebnosti�inženýrské�sítě�(veřejné�osvětlení�
v�lokalitě�Západní)

ZM schválilo smlouvu o zřízení věcného bře-
mene služebnosti inženýrské sítě mezi městem 
Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové náměstí 
119, Dobříš, jako oprávněným, a spol. ENERGON 
stavební, s.r.o., IČ 26443571, se sídlem náměstí 
Komenského 412, Dobříš, jako povinným č. 1, 
a panem J. J., Dobříš, jako povinným č. 2, jejímž 
předmětem je zřízení věcného břemene služeb-
nosti za účelem zřízení a provozování veřejné-
ho osvětlení na pozemcích parc. 1125/1 a parc. 
č. 1125/62 v k.ú. a obci Dobříš.

Dobříš�vašima�očima�aneb�Hledáme�10�priorit�
–�ověřené�priority�našeho�města�v�roce�2018
Na veřejném projednání (Fóru Zdravého města Dobříš), konaném dne 7. 2., byly veřejností naformu-
lovány nejpalčivější problémy (priority) v jednotlivých oblastech rozvoje města tak, jak je vnímají 
občané. Vyřešení těchto problémů vidí občané jako předpoklad pro zlepšení kvality života ve městě. 
Na veřejném projednání se sešlo dle prezenční listiny celkem 58 účastníků. 
Priority stanovené v rámci veřejného projednání, v podobě formulované samotnými občany, byly 
ověřeny v následné anketě. Anketa probíhala ve městě od 19. 2. do 23. 3. 
Anketa byla distribuována na co nejširší okruh adresátů – zejména prostřednictvím Dobříšských 
listů (březen 2018) a online hlasováním na www.mestodobris.cz. 
Do ankety se zapojilo celkem 317 respondentů (tištěný anketní lístek 85; elektronická verze anket-
ního lístku 232). pokračování na straně 3

Sportovní�hala�Dobříš�
Ministerstvo životního prostředí na svém po-
sledním březnovém jednání výběrové komise 
řídicího orgánu Operačního programu Životní 
prostředí 2014–2020 schválilo podporu 332 pro-
jektům. Mezi úspěšné žadatele se zařadilo také 
město Dobříš. „Energetická renovace“ čeká spor-
tovní halu Dobříš, a to hned ve dvou projektech: 
v zateplení a instalaci nuceného větrání se ZZT. 

Ing. Eva Hladíková, odbor místního rozvoje
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Výsledky�pocitové�mapy�v�Dobříši
Tvorba pocitové mapy probíhala v Dobříši v rámci akce veřejného fóra „Dobříš vašima očima aneb 
Hledáme 10 priorit“ (7. 2.), kterou zde představil pracovník Univerzity Palackého v Olomouci Jiří 
Pánek. Na workshopu měli účastníci k dispozici mapu města v měřítku 1:10 000, ta sloužila jako pod-
klad pro tvorbu pocitové mapy. Zájemci o tuto mapu pak označovali pocity vztahující se k určitému 
místu pomocí špendlíků šesti různých barev. Sběr dat probíhal od 9. 2. i formou online mapování, 
a to do 23. 3. V rámci mapování bylo položeno těchto šest otázek:

Kompletní výsledky jsou na webu města a také k nahlédnutí v mapových podobách na stránkách 
pocitové mapy – http://pocitovamapa.nszm.cz/dobris-2018/nahled.

Za město Dobříš Šárka Krůtová, DiS., koordinátor projektu ZM a MA21

Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924
Tato akce byla připravena za finanční podpory OPZ. 

Otázka
Počet jednot-
livých zázna-

mů celkem

Místo/lokalita s nejvyšším 
počtem záznamů

Kde jste na město hrdý? 288
zámek Dobříš a francouzská zahrada a ang-
lický park

Kde trávíte nejraději ve městě 
volný čas?

386
anglický park, sportovní hala, sportoviště 
Na Vlašce

Kde vnímáte potřebu 
zlepšení/posílení veřejného 
osvětlení?

219
okolo části rybníka Papeže v návaznosti na 
ulice part. Svobody a Rukavičkářskou, Husův 
parčík, u kina

Kde máte ve městě problém 
s parkováním/dopravou/míst-
ními komunikacemi?

327
okolí Mírového náměstí a náměstí Komen-
ského, nový kruhový objezd, křižovatka ulic 
u Prachandy

Kde se necítíte ve městě 
bezpečně?

226
u kina, za sokolovnou, Husův parčík, parčík 
u Mírového náměstí, skate park

Kde vnímáte pocit neudržova-
nosti/nečistoty ve městě?

250
Mírové náměstí, Husův parčík, za sokolov-
nou, skate park

Dobříš�vašima�očima�aneb�Hledáme�10�priorit...

pokračování ze strany 2 
Konečná sada ověřených priorit – 10 P: 
Průmět priorit, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednání, tak respondenti 
v rámci otevřené ankety, je následující (priority NEJSOU řazeny dle významnosti):
priorita č. 1 – Bezpečná cyklodoprava po městě (děti)
priorita č. 2 – Chybějící chodníky a dopravní značení – U Slávie, Školní, V Lipkách, Větrník, Vlaška
priorita č. 3 – Dokončit diskusi o spolkovém domě a realizovat jej
priorita č. 4 – Dostupnost zdravotní péče (stomatolog, pediatr aj.)
priorita č. 5 – Nerozšiřovat výstavbu do volné krajiny
priorita č. 6 – Pytlový svoz tříděného odpadu po celé Dobříši
priorita č. 7 – Rozšíření kapacity MŠ, ZŠ a ZUŠ
priorita č. 8 – Skatepark – renovace ramp + akce
priorita č. 9 – Zachování stávajícího charakteru menšího města do 10 tis. obyvatel
priorita č. 10 – Zimní stadion (zastřešení,…)
O postupu při řešení priorit bude veřejnost průběžně informována a min. 1× ročně jejich řešení pro-
jedná i zastupitelstvo města. Podrobnější informace o průběhu řešení některých priorit naleznete již 
nyní na webu města (sekce Zdravé město Dobříš a místní Agenda 21).
O využití finančních prostředků ve výši 150 000 Kč (určených pro „10 P“) z rozpočtu města na rok 
2018 nebylo prozatím zastupitelstvem města rozhodnuto. 
Výstupy a nashromážděné další podněty i veškerá data z veřejného fóra jsou předány vybranému 
partnerovi, společnosti GaREP, spol. s r.o., jako jeden z podkladů pro zpracovávání „Akčního plánu 
rozvoje města Dobříše pro roky 2019–2020“. V rámci zpracování a projednání, které bude probíhat 
v rozmezí duben–srpen 2018, bude uspořádáno několik neveřejných kulatých stolů s odborníky pro 
dané okruhy a veřejná anketa v rámci města Dobříše. 

Za město Dobříš Šárka Krůtová, DiS., koordinátor projektu ZM a MA21

Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924
Tato akce byla připravena za finanční podpory OPZ.

Co�bude�se�
skateparkem?
Rada města dne 27. 3. rozhodla o likvidaci dře-
věných prvků skateparku z důvodu nevyhovu-
jících bezpečnostních podmínek a nesplnění 
povinností stanovených zákonem. 
Přestože mě celá záležitost velmi mrzí, skate-
park vnímám jako velmi vhodné vyžití pro děti 
a mládež a mimoškolní aktivitu, významně se 
podílející na prevenci kriminality, havarijní stav 
prvků a chybějící povinné certifikáty prostě ne-
dovolují jejich další užívání.
Hlavním problémem byla zchátralá konstruk-
ce (z roku 2008, tedy za životností – a její stav 
tomu odpovídal), u které hrozil propad, na což 
upozorňovala v minulém roce i Česká obchod-
ní inspekce – dozorový orgán kontrolující mj. 
dětská hřiště a sportoviště z hlediska parame-
trů stanovených zákonem. Provizorní dočasné 
řešení – oprava prvků pobitím stávající kon-
strukce novými deskami z konce roku 2016 
vystačilo na cca jeden rok, s čímž asi všichni 
počítali. Na základě stanoviska správce areálu 
skateparku: Dokasu Dobříš, po vizuální kontro-
le městské policie na místě (i na základě dopo-
ručení České obchodní inspekce z roku 2017) 
pak rada města o likvidaci zchátralých prvků 
rozhodla.
Protože chápeme zklamání a rozhořčení dětí 
a mládeže, které areál využívají, je potřeba 
udělat vše pro to, aby se nový skatepark zpro-
voznil co nejdříve. Téměř bezprostředně po 
likvidaci zničených prvků proběhlo společné 
jednání města se zástupci DFight, nezávislým 
technickým poradcem a Dokas Dobříš. Všich-
ni se shodli na možnostech řešení, s ohledem 
na majetkoprávní vztahy a finanční možnosti 
města, tak, aby byl zajištěn provoz skateparku 
s platnými certifikáty předepsanými příslušný-
mi zákony, aby tam rodiče mohli bez obav své 
děti pustit. Jednou variantou je pořízení dřevě-
né konstrukce se životností cca 8 let, druhou 
variantou bezúdržbový betonový monolit. Pro 
prvou variantu hovoří příznivější cena i dobré 
jízdní vlastnosti. Pro druhou variantu stálost 
a vysoká životnost, avšak ve stávajícím areálu ji 
nelze s ohledem na současné vlastnické vztahy 
umístit.
Na posledním zastupitelstvu, 12. dubna, byla 
řešení skateparku věnována pozornost. Vý-
sledkem značně emotivního jednání je nako-
nec usnesení pověřující radu města přípravou 
řešení nového skateparku ve spolupráci s uži-
vateli a jeho předložení na příštím zastupitel-
stvu. Pevně věřím, že se podaří nalézt nejlepší 
možné řešení.

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

Robert�Křesťan�&�Druhá�
tráva
Dobříšské tržiště vás zve na koncert Roberta 
Křesťana & Druhé trávy. Pátek 8. 6. 2018 od 
20 hodin na dobříšském tržišti.

Vstupné 250 Kč předprodej / 300 Kč na místě.
Předprodej vstupenek v Informačním středisku 
Dobříš. V případě špatného počasí se koncert 
bude konat ve sportovní hale Dobříš.
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Je�územní�plán�Dobříše�v�rozporu�se�zákonem?�
Občas se podívám na přenos ze zasedání zastupitelstva. Opakovaně jsem zhlédl až vášnivou diskuzi, 
kdy jedna skupina, reprezentovaná zejména zástupci veřejnosti, tvrdí, že územní plán Dobříše (ÚP) 
je v rozporu se zákonem, zástupci MÚ a někteří zastupitelé zase tvrdí, že je vše v pořádku. Spor je 
o tom, že jsou v ÚP vedeny jako zastavitelné některé plochy, které spadají pod I. nebo II. třídu ochra-
ny zemědělského půdního fondu (ZPF). Dle názoru první skupiny nelze takové pozemky odejmout 
ze ZPF, stavět na nich, a proto mají být vyjmuty ze zastavitelných ploch ÚP. Podle platného zákona 
č. 334/1992 Sb., o ZPF, § 4, odst. 3 opravdu nelze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany ze ZPF ode-
jmout, vyjma případů, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. 
Jistě by dnes bylo obtížné znovu takovéto pozemky do územního plánu jako zastavitelné zahrnout, 
protože by se asi nenašel onen „jiný veřejný zájem výrazně převažující nad zájmem ochrany ZPF“. 
ÚP města Dobříše byl ale vydán 29. 9. 2010 v souladu s tehdy platným zákonem o ZPF. Odst. 3 byl do 
§ 4 doplněn až zák. č. 41/2015 Sb., od 1. 4. 2015. Tento zákon neukládal měnit již platné ÚP. Naopak. 
Následující odst. 4 stanovuje, že odstavec 3 se nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou již 
v ÚP zahrnuty. Přechodné ustanovení dále stanovuje, že při rozhodování o odnětí půdy ze ZPF se 
u ploch zastavitelných dle platných ÚP postupuje podle předchozího znění zákona. Neboli zákon 
nebrání odnětí půdy I. a II. bonity ze ZPF v případě pozemků zastavitelných dle již platných ÚP. 
Je správné posílení ochrany ZPF. To ale platí jen pro nové ÚP a změny ÚP od 1. 4. 2015. Myslím si 
ale také, že je správná ochrana právních jistot občanů a jejich legitimního očekávání, že na svých 
pozemcích, které byly zákonným postupem určeny k zastavění, budou moci stavět a neobávat se, že 
s každou změnou zákona mohou přijít o vynaložené investice a hodnotu svého majetku. 

 Jan Procházka

Sen?�Nebo�budoucí�
skutečnost?

Zdál se mi zvláštní sen. 
Byl krásný červnový 
podvečer a s kamarády 
Milošem a Honzou jsme 
seděli pod slunečníkem 
na předzahrádce re-
staurace U Tomáše ved-
le Černé labutě, popíjeli 
jsme dobrou tankovou 
Plzeň a užívali si klid 

i  živost krásně zrekonstruovaného dobříšského 
náměstí. Říkali jsme si, jak je dobře, že se podaři-
lo, aby zastávky autobusu byly pouze průjezdné 
a otevřené náměstí ztratilo charakter autobu-
sového nádraží a získalo klidový ráz, kde se lidé 
mohou setkávat a povídat si ve stínu slunečníků 
zahrádek restaurací a kaváren. Krásu náměstí to-
hoto již letního dne potvrzovala vkusně uprave-
ná zeleň. Ivoš – náš další kamarád volal, že dorazí 
o něco později, jelikož ještě domlouvá nějaké 
věci okolo varhanního koncertu v kostele, kde 
byly nedávno zprovozněny zbrusu nové varha-
ny. Sousedé u vedlejších stolů restaurace platí, 
jelikož jim od Dobřichovic přijede cyklobus a oni 
se budou po příjemném výletě vracet směr Pří-
bram–Rožmitál–Plzeň. S Honzou a Milošem jsme 
se domluvili na tom, že příští sobotu vezmeme 
kola a svezeme se cyklobusem zase my, poje-
deme za Rožmitál do Teslínů a uděláme si celo-
denní výlet lesem přes nádherné Padrťáky okolo 
vodních nádrží Láz, Pilská a Octárna a nakonec 
okolo Vackova a Sychrovského rybníku domů 
na Dobříš. Úžasný výlet. Už se moc těším. Zpod 
slunečníku vedlejší zahrádky kavárny U Fabiána 
na nás mávají dvě kamarádky výtvarnice, které 
si u zákusku a kávy povídají s paní učitelkou na 
klavír a s kamarádkou z knihovny. Asi domlou-
vají nějaký zajímavý program v knihovně se 
spolkovou činností, která je chloubou našeho 
města nejen úžasnou moderní budovou, ale 
i rozmanitou činností. Právě dorazil Ivoš a ptá se, 
co je nového ve městě. Jsem rád, že mu mohu 
říct, že mladá starostka a městská rada se snaží 
a že zastupitelstvo, přestože se liší v názorech 
na dílčí věci, hledá společná řešení a celkově 
se dá říct, že usilovně pracuje a táhne za jeden 
provaz. Popisuji přátelům, jak probíhají jedná-
ní o projektu v místě bývalých rukavičkářských 
závodů, kde by mělo vzniknout druhé centrum 
Dobříše, kde by kromě různých menších i vět-
ších bytů vznikly v přízemní části budov různé 
obchůdky a restaurace a kde by v jedné z budov 
vznikla i 3. základní škola na Dobříši. Smějeme 
se pak nad fotkou, kterou nám ukazuje Ivoš, na 
které stojí na ledě dobříšského krytého zimního 
stadionu jeho vnouček na bruslích, dres až po 
kolena, velikou helmu na stranu a směje se spo-
lečně s dalšími více než třiceti kluky dobříšské 
hokejové přípravky. 
Budu ale už muset jít, jelikož jsem slíbil, že budu 
brzy doma a uděláme si s manželkou příjemný 
večer s grilováním. Vzala si kolečkové brusle a šla 
se projet po příjemné upravené stezce vedoucí 
okolo Papeže, směrem na Brodce, okolo Vlašky, 
lemované lavičkami a hezkými mostky přes po-
tok. Dopíjím pivo, loučím se s kamarády a těším 
se příští sobotu na dohodnutý společný výlet. 
Krásný den. Krásný sen. Může se stát někdy sku-
tečností? 

Ivo Salcman

Vážení dobříšští občané,
dovolte mi, abych se stručně vyjádřil k aktuál-
ním záležitostem, které v poslední době projed-
nával kontrolní výbor (zkr. KV) města Dobříše. 
Na svém zasedání dne 5. 3. projednal KV mož-
né pochybení tajemníka Radka Řechky ve věci 
zadání zakázky GDPR (zjednodušeně ochrana 
osobních údajů). KV si pozval pana tajemníka 
k vysvětlení a po bezmála dvou hodinách kon-
statoval, že pan tajemník pochybil, když celou 
zakázku nevyvěsil na úřední desce a také neu-
stanovil hodnoticí komisi. Ve věci efektivnosti 
zakázky se KV nemohl vyjádřit, jelikož vedení 
města tuto zakázku nakonec nepodepsalo a ce-
lou zrušilo. 
Dále mi dovolte se vyjádřit k osobě pana před-
sedy KV (zastupitel města Ing. Karel Vítek), který 
bez jakéhokoli varování poslal (dle informací ze 
Zastupitelstva města Dobříše dne 12. 4.) na Mi-
nisterstvo vnitra ČR (zkr. MV) dopis se zápisem 

KV ze dne 8. 1. s přílohou, kde pan předseda 
KV žádá MV ČR o přezkum našeho městského 
územního plánu. Podotýkám, že zápis KV ne-
byl platný, jelikož jednání KV nebylo usnáše-
níschopné a navíc nikdy nebyl řádně předán 
Zastupitelstvu města Dobříše.
Dle výše uvedeného je zřejmé, že na Dobříši se 
porušují pravidla, a to není dobrá vizitka pro 
město.
A nejen to, vedení města už v podstatě rezig-
novalo na další dobrou práci pro město Dobříš 
a čeká již jen na komunální volby, které proběh-
nou v tomto roce.
Doufejme, že blížící se komunální volby rozhod-
nou o novém složení vedení města a budeme 
se těšit na skutečně lepší atmosféru na Dobříši.
Já v to věřím!

S úctou Bc. Lukáš Zídek, 
předseda ODS Dobříš, člen KV města Dobříš

Tradiční�hodnoty

Nedobrá�atmosféra�na�Dobříši

V poslední době se rozpoutala celkem vášnivá 
a médii velmi živená diskuse na téma – změna nebo 
úprava státní hymny naší republiky. Zásadním 
důvodem byla domněnka Českého olympijského 
výboru, že při vyhlašování českých sportovců není 
hymna dostatečně dlouhá a dostatečně důstojná. 
Podle mého soukromého názoru je to jeden 
z  největších nesmyslů, který mohl někoho na-
padnout. Naše státní hymna je součástí našich 
státních tradic a ten, kdo ji chce měnit, je buď 
hlupák, nebo mu jsou naše státní symboly zcela 
ukradené. Podle mě je hymna dostatečně dlou-
há a dostatečně důstojná, má svou historii a tra-
dici, a tradice je třeba ctít a ne bourat. 
Rozhodně nejsem odborníkem na hudbu a hu-
dební skladby, když jsem ale slyšel novou verzi, 

musel jsem společně s řadou přátel, se kterými 
jsem se o tom bavil, konstatovat, že nové aranž-
má je velmi nepovedené. Možná je to umělecké 
dílo, ale státní hymnou snad nikdy nebude. 
Bylo by mnohem užitečnější, kdyby naši volení 
představitelé řešili věci podstatné a rozumné 
a nemuseli se zabývat hloupostmi typu změna 
hymny. To by mohlo klidně někoho napadnout, 
že naše vlajka je moc červená nebo moc modrá 
a bylo by vhodné barvy trochu doladit. Nebo lev 
by mohl mít místo dvou ocasů klidně tři. To ještě 
nikdo nemá. 
Snad zvítězí zdravý rozum a tento hloupý nápad 
zmizí v propadlišti dějin.

S úctou Ing. Tomáš Hadžega

Uzávěrka příspěvků do červnového vydání Dobříšských listů bude 18. května 2018.  
Redakce DL: p. Nikol Sevaldová, Mírové náměstí 103 – Infocentrum, 

tel.: 318 533 366, 778 417 631, dobrisskelisty@mestodobris.cz. 
Online verzi Dobříšských listů najdete na webových stránkách www.DLonline.cz
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Nechci�slevu�zadarmo�aneb�Dotační�management�v�praxi!
Většina z obyvatel našeho města si jistě všimla, 
že probíhá výstavba nového pavilonu 5. ma-
teřské školy (Větrník). To je jistě projekt chvá-
lyhodný a potřebný, neboť zvyšování vzdělá-
vacích kapacit je jednou z městských priorit. 
Potud je vše v naprostém pořádku. Jako vět-
šina obdobných projektů je i výstavba nového 
pavilonu MŠ částečně financována prostřed-
nictvím dotačního titulu, tentokrát z fondů EU 
prostřednictvím Integrovaného regionálního 
operačního programu. I to je jistě v pořádku. 
Tak kde je problém? 
V rámci finančního výboru, jehož jsem členem, 
jsme řešili rozpočtové opatření, jehož součástí 
mj. bylo i navýšení finančního krytí projektu 
výstavby pavilonu 5. MŠ o 3,2 mil. Kč. To jsou 
samozřejmě nezanedbatelné finanční pro-
středky. Členové finančního výboru požádali 
zodpovědné radní a úředníky, aby členům fi-
nančního výboru vysvětlili, jaké konkrétní po-

ložky a opatření prodražují výstavbu nového 
pavilonu o více než tři miliony korun. Odpo-
vědí bylo, že se jedná o navýšení o vícepráce 
v rámci projektu a zkrácení termínu výstavby. 
Také vám toto vysvětlení připadá zvláštní a ne-
srozumitelné?
Na zasedání zastupitelstva města 12. 4. toho-
to roku jsme se dočkali šokujícího odhalení. 
Částku dosahující několika milionů korun na 
dofinancování výstavby nového pavilonu 5. MŠ 
převážně tvoří bonusová odměna vysoutěžené-
mu zhotoviteli stavby za to, že nad rámec uza-
vřené smlouvy zkrátí termín výstavby. Termín 
výstavby je nutné totiž stihnout do 30. 9. 2018, 
jinak městu vážně hrozí riziko nezískání, resp. 
vrácení dotace na dotyčný projekt ve výši více 
než 13  mil.  Kč. A jak se do takové situace rad-
nice dostala? Dle vyjádření pana starosty město 
nejpozději 20. 12. 2017 dostalo z IROP informa-
ci, že stavbu je nutné dokončit do 30. září 2018, 

KNIHOMRNĚ – středa 2. 5. od 10 hod. (+ v dal-
ších termínech na objednávku)
Program pro děti od 0 do 6 let s říkadly, písnič-
kami, pohádkou a dalšími aktivitami. Pokud se 
nám přihlásíte, můžeme vám nabídnout i další 
květnové termíny, které vám mohou více vy-
hovovat a pokusíme se vaše knihomrně vřadit 
do skupiny stejně starých dětí. Na setkání 2. 5. 
nejsou přihlášky nutné, je to však pro nás po-
můcka, jak program lépe vyladit. Více na www.
knihovnadobris.cz, vstup volný.

NOC LITERATURY – středa 9. 5. od 19 hod. ve 
sklepení pod dobříšskou hvězdárnou
Již podruhé se přidáváme k této celostátní akci. 
Letos se těšte na ukázky z novinek evropské li-
teratury v podání známých herců: Lukáše Lang-
majera a Jitky Smutné, která navíc čtení doplní 
i písničkami ze své tvorby na pomezí písničkář-
ství a šansonu. Vše, co patří do sklepa – tma, 
tlusté krysy, staletí pavouci i dobré víno – zaru-
čeno! A navíc vstup volný!

Dům se středovou věžičkou, označovaný jako 
bývalá dobříšská hvězdárna, najdete na adrese 
Antonína Dvořáka 275 (kousek od restaurace Na 
Růžku) – pokud byste se báli, že netrefíte, přijďte 
v 18.30 hod. před informační středisko v Kopáč-
kově domě, vyzvedneme si vás tam.

COCKTAIL BAR KNIHOVNA – sobota 12. 5. od 
9 do 12 hod.
Pokud váháte, zda v sobotu do baru nebo do 

knihovny, máte vyřešeno! Po celé dopoledne 
nabízíme ke každé knize koktejl zdarma – sice 
nealkoholický, ale vynikající, a na výběr bude 
z několika druhů. Neváhejte, opakujeme nejdřív 
za rok!

Výtvarná dílna s Jíťou – ŽÍŽALY A JINÁ HAVĚŤ 
– pondělí 14. 5. od 12 do 17 hod.
Žížalky, housenky, brouci... To byste nevěřili, jak 
dokážou být roztomilí! Jíťa vás o tom přesvědčí. 
Vstup volný, materiál zdarma. Pro děti do 4 let 
nutný doprovod!

Jana Jarošová: ZDRAVÁ CHŮZE PRO ZDRAVÁ 
ZÁDA – úterý 15. 5. od 18 hod. 
Jste celí bolaví a nevíte proč? Od způsobu chůze 
se odvíjí veškerý další pohyb – většinu bolestí pá-
teře a nosných kloubů způsobuje špatná chůze. 
Přijďte si poslechnout, jak na to! Vstupné 40 Kč.

Dobříš čte dětem: O PRINCI S ČERNÝM ŠÁT-
KEM – středa 16. 5. od 17 hod.
Celé Česko čte dětem a my se samozřejmě kaž-
doročně přidáváme, tentokrát s napínavou fran-
couzskou pohádkou. Doporučujeme zejména 
pro děti od 5 do ??? let. Vstup volný.
 
VYROB LOUTKU PRO KNIHOVNU – čtvrtek 
17. 5. od 13 hod. na trávníku před knihovnou
Pomozte nám vytvořit loutky pro programy 
knihovny! Při vyrábění se s lektorkou, známou 
loutkářkou a výtvarnicí Evou Hellerovou Hodin-
kovou, pobavíte, spoustu se toho naučíte, udě-
láte dobrý skutek a možná stihnete vyrobit dru-
hou loutku i pro sebe! Vstup samozřejmě volný, 
nápoje a ovoce přichystáno.

PhDr. B. Ostřanský, Ph.D.: ISLÁM PO ČESKU 
(pravda a mýty) – čtvrtek 17. 5. od 17 hod.
PhDr. Ostřanský z Orientálního ústavu AV ČR zná 
islám z teorie i ze života, seznámí vás s tím nej-
důležitějším a odpoví na všechny vaše otázky. 
Vstupné 60 Kč, káva / čaj v ceně.

DEN PRO OTTU – čtvrtek 24. 5. od 17 hod.
Slavnostní předávání cen vítězům literárně-vý-

tvarné soutěže „Otto, no toto!“ doplní hudba 
a malé občerstvení. Veřejnost vítána!

DNY HER V KNIHOVNĚ: pondělí 28. 5. – pátek 
1. 6.
V čase výpůjční doby jsme přichystali různé des-
kové hry – přijďte si zahrát, naučíme vás pravidla.

TÝDEN PRO DĚTI: pátek 1. – neděle 10. 6.
Po roce znovu „hledačka“ ve dvou verzích – 
pro menší děti a pro teenagery. Vyzvedněte 
si v  knihovně herní plán, obejděte stanoviště, 
splňte úkoly a vyhrajte pěkné ceny!

Výtvarná dílna s Jíťou: LODĚ K VODĚ – pon-
dělí 4. 6. od 12 do 17 hod.
Nevěřili byste, jak jednoduchá skládanka dodá 
vašemu interiéru letní náladu. Přijďte si složit 
a  odekorovat obrovskou loď či malou lodičku, 
Jíťa vám pomůže. Vstup volný, materiál zdarma.

DEN BEZ OBALU – úterý 5. 6. od 14 do 21.30 
hod.
Planetu máme jen jednu a každý kus plastu, 
který nepoužijeme, se počítá. Přijďte zjistit, jak 
a kde můžete ušetřit obalové materiály. Bese-
dy, workshopy, veganské dobroty, výměnný 
sekáč, film. Připravila Čajovna Dobříš a iniciati-
va Komunitní nákupy Dobříš – Nejsem produkt 
ve spolupráci s MěK Dobříš za podpory města 
Dobříš. Vstup volný.

CESTA HRDINY – po celý květen
Kdo je hrdina? Ten, kdo žije svobodně bez ohle-
du na cokoli? Ten, kdo zachrání někoho jiného? 
Ten, kdo zachrání sám sebe? Ten, kdo se pustí do 
boje se závislostí? Výstava z terapeutické komu-
nity Magdaléna na to asi neodpoví, možná vám 
však pomůže najít odpovědi na některé vaše 
vlastní otázky.

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

Milí čtenáři, užijte si dny všední i sváteční, slun-
né i mokré, s knihou i bez knihy – a nezapomeň-
te, že my v knihovně jsme tu pro vás šest dní 
v týdnu. Těšíme se na vás!

Z knihovny zdraví Romana Bodorová

Knihovna:�noc�ve�sklepě,�koktejly,�dílny,��
čtení�dětem,�islám�i�hry

Foto: Lenka Hatašová

jinak padá možnost čerpání dotace. Přesto, že již 
od konce září 2017 byl v rámci tohoto projektu 
vysoutěžen zhotovitel a rada města schválila 
smlouvu se zhotovitelem v průběhu října 2017, 
smlouvu o dílo podepsal pan starosta až 10. led-
na 2018. I dítěti školou povinnému je nad slunce 
jasné, že pokud k termínu 10. ledna 2018 přičte-
me deset kalendářních měsíců, nelze stavbu 
stihnout do 30. září 2018. 
Radnice se tak dostala vlastní vinou do nezávi-
děníhodné situace, kdy městu buď hrozí vrácení 
dotace ve výši cca 13 mil. Kč, nebo musí město 
„vyndat“ na stůl více než 3 miliony zhotoviteli za 
to, aby stavbu stihl dokončit dle pravidel IROP. 
Toto je skutečně dotační management v dobříš-
ské praxi v duchu hesla: „Nechci slevu zadarmo“. 
Laskavý čtenář nechť sám posoudí, zda takto 
vypadá efektivní a transparentní správa našeho 
města. 

Mgr. Tomáš Vokurka (ODS), 
člen finančního výboru, lídr kandidátní listiny 

ODS pro komunální volby 2018
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Kulturní�středisko�Dobříš�
Mírové�náměstí�68,�263�01�Dobříš,��

tel.:�318�521�302,��
e-mail:�kd@dobris.net,��
www.kddobris.cz

www.kddobris.cz

KULTURA KVĚTEN

�� 5.–6.� 5.�Dobříšská� želva� –� 11.� ročník�mode-
lářské�výstavy�

Letošek bude ve znamení hloubkařů. Kromě 
prohlídky modelů se můžete zúčastnit i besedy 
s historikem Filipem Vojtáškem, předním čes-
kým expertem na útoky hloubkařů na českém 
území během druhé světové války. Pořádají Mo-
deláři Dobříš.
Společenský sál KD Dobříš, sobota 5. 5. od 
14 do 18 hod., neděle 6. 5. od 10 do 15 hod.

�� 8.�5.�Arnošt�Goldflam,�Doma�u�Hitlerů�–�hra-
je�Podbrdské�národní�divadlo�–�1.�repríza�

6 minipříběhů, které spojuje postava Adolfa Hit-
lera, je poněkud neortodoxním pohledem na nej-
proslulejšího zločince dějin.
Je symbolické, že se hra Doma u Hitlerů reprízu-
je 8. května, v Den vítězství nad fašismem, v pro-
storách bývalé synagogy...zajímavá konstelace... 
Bohužel ale musíme případné zájemce upozor-
nit, že toto představení je vyprodané... Možnost 
máte zase 7. 6., kdy proběhne 2. repríza. 
Společenský sál KD Dobříš, úterý 8. 5. od 
19.30 hod. 

�� 11.–18.� 5.� Divadelní� festival� ochotnických�
souborů

Místní ochotnický soubor vás zve na již 13. roč-
ník této divadelní přehlídky. Vystoupí ochot-
nické soubory ze Staré Huti, Chodouně, Prahy, 
Sedlčan, Kytína, Čenkova, Žebráku a na závěr 
i domácí soubor KRUH, který celý festival pořádá. 
Společenský sál KD Dobříš, pátek 11. 5. – 
pátek 18. 5., začátky představení vždy od 
19.30 hod. Vstupné dobrovolné.

Program�13.�ročníku�divadelního�
festivalu�ochotnických�souborů�
Dobříš�

pátek 11. 5. – divadelní spolek Dehhet Stará 
Huť – NÁJEMNÍCI PAN SWANA 
(autor: M. Cooney, režie: Janek Váňa) 
sobota 12. 5. – divadelní spolek Chodouň 
– DARMOŠLAPKY ANEB REPETE HOŠI 
(autor: Z. Hovorka, režie: Eva Hurcíková) 
neděle 13. 5. – divadelní spolek S bojkou v zá-
dech, VŠE Praha – SVĚTÁCI 
(autor: Z. Podskalský, režie: týmová práce)
pondělí 14. 5. – divadelní spolek Sedlčany  
– TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA 
(autor: F. Vavřincová v úpravě R. Otradovce, režie: 
R. Otradovec)
úterý 15. 5. – divadelní spolek Kytínští švábíci, 
Kytín – TICHÁ POŠTA 
(autor: D. Čechová, režie: B. Gregorini) 
středa 16. 5. – Divadlo za vodou, Čenkov 
– BEDŘICH HROZNÝ 
(autor a režie: Lída Boudová) 
čtvrtek 17. 5. – divadelní spolek K. J. Erbena, 
Žebrák – PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKAT SE 
SNĚHU 
(autor: A. Procházka, režie: F. Lorenc)
pátek 18. 5. – divadelní soubor Kruh, Dobříš 
– PŘEMYSLŮV SOUD 
(autor: E. Hrych režie: O. Kníže, T. Staffová)

�� 19.�5.�Dobříšské�májové�slavnosti
Opět se předposlední květnovou sobotu se-
jdeme na tradičních „májovkách”. Věříme, že 
vás letošní nabídka nezklame a bude nám přát 
i počasí. Kromě místních účinkujících a zajíma-
vých hostů jsou hlavními hvězdami DMS 2018 
oblíbená rock-popová kapela Eddie Stoilow, 
vynikající sportovci Damjan Siriški (vicemis-
tr světa, 4× mistr ČR) a Ondra Šenk (mistr ČR, 
3.  místo na mistrovství světa), kteří předvedou 
freestyle bike exhibici a vrcholem slavností 
bude jistě kapela Supergroup.cz, která za-
hraje české a světové hudební pecky. Obsa-
zení mluví samo za sebe: M. Pavlíček, K. Stři-
havka, K. Kryšpín, Vl. Kulhánek, R. Dragoun 
a J. Hrubý. 
Programem na pódiu provází již osvědčený 
moderátor Josef Libický. Těšíme se na vás.
Více informací o programu na str. 7 a na FB 
a webu kulturního domu, informačního středis-
ka a města Dobříš.
Dobříš, Mírové nám. a okolí sobota 19. 5. od 
9.30 hod. Vstup volný.

�� 27.�5.�Taneční�čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. 
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na 
všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlovací-
ho spolku Dobříš. 
Společenský sál KD, neděle 27. května od 
17 hodin, vstupné dobrovolné.

�� 31.�5.�Vernisáž�výstavy�–�Jiří�Brodina��
–�Obrazy

Jiří Brodina je malíř, který svými obrazy dokáže 
oslovit vnímavou duši člověka. Na jeho plátnech 
naleznete podivné postavy z bájného světa, ze-
mité barvy podbrdské krajiny, hvězdné nebe 
i kouzlo a sílu Severního moře. Vedle obrazů in-
spirovaných výhledem z oken kuchyně ve Vše-
radicích, v nichž neopakovatelně zachycuje svůj 
úhel pohledu na realitu, maluje i snové předsta-
vy. Technikou maleb z barevných skvrn nás při-
vádí do světa pomíjivé imprese, která v nás však 
dokáže zanechat trvalé stopy dojmů z tvorby 
umělce. (Petr Petříček)
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 31. 5. od 19 hod. Výstava potrvá 
do čtvrtka 28. 6. Otevřeno po–čt 8.30–16 
hod., pátek a sobota zavřeno, ne 14–16 hod. 
Vstup zdarma.

Připravujeme:

1. 6. Vanua2 – koncert, pop-rock, reggae
Rytmika legendárního Blue Effectu, tedy 
bubeník Václav Zima, baskytarista Wojttech 
Říha a klávesista Vít Beneš, který se v sesta-
vě kapely Radima Hladíka rovněž objevil – to 
je základ nové české kapely Vanua2, která se 
představila singlem Bridge Me Out.

Trojici muzikantů doplnil kytarista Honza Po-
nocný a kytarista a zpěvák se „sealovským“ 
hlasem Yannick Tevi, pocházející z tichomoř-
ského ostrova Vanuatu. (Zdroj: www.idnes.cz)
Žánr, který hrají, se nedá jasně popsat. Jed-
nou je to pop-rock, jindy zabrousí třeba do 
reggae. Na jedinečnosti jim ale přidává silný 
vokál, který podrží zkušená kapela. Jejich 
sound je světový. (Zdroj: www.denik.cz)
Společenský sál KD Dobříš, pátek 1. červ-
na od 20.30 hod. Vstupné: 160 Kč (před-
prodej), 190 Kč (na místě). Předprodej 
vstupenek v Trafice u Davida, Dobříš. Re-
zervace vstupenek pro zájemce, kteří ne-
jsou z Dobříše, na tel.: 318 521 302. 
7. 6. Arnošt Goldflam, Doma u Hitlerů – 
hraje Podbrdské národní divadlo – 2. repríza
24. 6. Taneční čaje
27.–28. 7. Summer Fest Dobříš – tradiční 
hudební akce za sportovní halou. Zahrají 
kapely: Imodium, Čankišou, Lucie revival, 
Vasilův Rubáš, Cold Cold Nights, V-Pořád-
ku a Wocaties Band.

TVOŘIVÉ�ODPOLEDNE��
v�Muzeu�hraček�Dobříš
Zveme rodiče a děti na návštěvu Muzea hraček 
Dobříš spojenou se zábavným tvořením.

Vyrobíme si okenní průsvit v souladu s ročním 
obdobím.
Neděle 13. 5. 2018 
Vrstvením barevných transparentních papírů, ji-
miž proniká přirozené denní světlo měnící svou 
intenzitu v průběhu dne, vznikají nové odstíny, 
které fascinují děti i nás. Technika napodobující 
vitráž hrou světla a barev je vhodná i pro malé 
děti.

Tvořit budeme: 
od 12.30 
do 16 hod.
Cena: 
20 Kč děti, 
30 Kč dospělí. 
Materiál 
v ceně.
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Dobříšské�májové�slavnosti�2018

   9.30–9.55

10.10–10.25

10.30–10.40

10.40–10.55

11.00–11.15
11.20–11.35
11.45–12.05
12.00–12.30

12.20–12.35

13.00–13.40
13.45–14.05

14.20–15.20

15.35–16.05
16.15–17.15

17.20–18.20

Hosté slavností
19.00–20.00 Eddie Stoilow – Oblíbená rock-popová kapela
20.10–20.20 Damjan Siriškia Ondra Šenk – DMJ show – biketria-
lové triky a freestylová salta 
21.10–22.30 Supergroup.cz – České a světové hudební pecky 
Hraje all stars team: M. Pavlíček, K. Střihavka, K. Kryšpín, Vl. Kulhánek, 
R. Dragoun a J. Hrubý

Dětské hřiště u kina   
10.00–16.00 Jízda na ponících – Jezdecký areál Míšánek, z.s. 
Spodní část hřiště u kina.
14.00–16.00 RC Dobříšek – Místo pro rodinu – výtvarná dílnička

11.00–17.00 Divadelní program
11.00–11.50 Loutková pohádka – Není Drak jako drak – Diva-
dýlko Kuba, Plzeň. Stalo se, nestalo, do království přiletěl drak. Ne 
každý drak má chuť na princeznu, ne každá princezna se draka bojí 
a ne všechno, co se říká, bývá pravda. Tři pohádky plné nečekaných 
zvratů, humoru a výtvarných nápadů.

13.00–17.00 Loutkoviště – Děti! Přijďte si zahrát svojí oblíbe-
nou pohádku konečně samy! V loutkovišti si můžete vyzkoušet, 
jaké to je hrát loutkové divadlo – stát se na chvíli hercem, reži-
sérem, hudebníkem nebo divadelním kritikem. Pět originálních 
samostojných konstrukcí pro loutkové divadlo s výměnnými kulisa-
mi a sadou loutek určených do veřejného prostoru, otevřených ke 
hře a rozvíjení fantazie celé rodiny. V případě nepříznivého počasí 
v KD.

10.00–17.00 Chodící Dřevo – Eva Hellerová Hodinková a Esko 
Mäkinen 
Rychloportréty a karikatury – můžete se nechat zvěčnit jako mari-
oneta či maňásek nebo tak, jak si budete přát – za úplatu.

Rychloloutkářská tvůrči dílnička – ze samorostu a podivných přírodnin 
si sestavte vaši bytůstku z lesa. Zvládnou dvouletí loutkáři, ale i babičky – 
prostě všichni – za úplatu. Prodej dřevěných sošek – ptáčků. 

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

spolku a psího útulku 

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

spěláků (Provas) 

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

Hřiště v Lipkách – Mistrovská utkání MFK Dobříš
10.15 Divize staršího dorostu MFK Dobříš – FK Prachatice
12.30 Divize mladšího dorostu MFK Dobříš – FK Prachatice

Kopáčkův dům 
9.00–16.00 Muzeum (rukavic) Dobříš – K vidění je stálá expozice 

a  k  tomu navíc dočasná výstava s názvem „Cestou ne-
cestou historií motocyklů značky Jawa“. Pro všechny 
návštěvníky v tento den za cenu sníženého vstupného! 
Běžná otevírací doba dle Infocentra Dobříš.

Tržiště za Kopáčkovým domem – program připravuje Dokas Dobříš, s.r.o.
10.00–11.00 Staročeské písničky 
11.00–12.00 Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů
13.00–14.30 Program ZUŠ Dobříš
15.00–16.00 Divadlo pro děti – Kvak a Žbluňk (divadlo Tondy Novotného)
16.00–19.00 Wocaties Band, Night Before The End, Anthems
20.00–21.00 Romaband

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

Kulturní dům 
13.00–19.00 Petr Kšajt – kresby – výstavní sál KD – vstup zdarma!

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

hudebního doprovodu a další atraktivní program nejen 
pro mladou generaci. Dále ukázka a instruktáž aktivity 
slackline pod vedením Ondřeje Piskáčka.

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

Dobříš – nádraží ČD
Vlak na Dobříš – tradiční nostalgická jízda parním vlakem
Z Prahy-Braníka do Dobříše vyjede parní vlak v čele s parní lokomotivou. 
Po příjezdu zahraje kapela Vlak na Dobříš a její hosté. Vyhlídková jízda 
z Dobříše do Malé Hraštice a zpět. 

11. 5 – 18. 5.  Divadelní festival ochotnických souborů – KD Dobříš, 
společenský sál. 

18. 5. XIV. turnaj v deskových hrách – Skautský oddíl Zlatý list 
– klubovna skautů, Dělnická 1603 (Papežanka) od 17 hod. 

20. 5.  Hasičská soutěž „O pohár starosty města Dobříše“ pořá-
daná ve spolupráci s JSDH Dobříš. Zúčastní se družstva míst-
ních i přespolních sborů – kategorie muži, ženy. Stánek s ob-
čerstvením a dobrá nálada zajištěna. 

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

Další�program�–�sobota�19.�5.�2018�

1. ZŠ – sboreček, taneční kroužek Kalamajka, 
zumba a mažoretky
2. ZŠ – pásmo lidových písní s hudebním dopro-
vodem – smíšený sbor žáků školy 
Slavnosti zahájí starosta města Mgr. Stanislav 
Vacek 
2. MŠ – Úsměvy dětí 2. mateřské školy – tanečky 
a píseň 
Taneční škola Double Cookies – street dance 
RC Dobříšek – vystoupení taneční přípravky
ZUŠ Dobříš – dětská rocková kapela (rock, pop)
Spanilá motorkářská jízda – Kolocentrum Moto-
shop Dobříš
Česká asoc. Krav maga – kapap – ukázka cvičení 
– sebeobrana
Swing band Dobříš 
TJ Sokol Dobříš – taneční vystoupení sokolských 
žen, vystoupení oddílů aerobiku a rope skippingu
ZUŠ Dobříš – Malý dechový orchestr ZUŠ a taneč-
ní obor
Robin – místní pop-rocková kapela
Gymnastika Dobříš, z.s. – pohybové skladby 
s hudbou, trampolíny
Aerobik studio Orel Dobříš – závodní a dětský 
aerobik + soutěž

Sobota�19.�5.�2018�–�Hlavní�pódium

Programem vás na pódiu provází Josef Libický.
Stánky s občerstvením, suvenýry a dalším zajímavým sortimentem. 
Pouťové atrakce od 17. 5. do 20. 5. v horní části náměstí.

Doprovodné�akce�11.�5.�–�20.�5.�2018
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Kulturní středisko Dobříš vyhlašuje 
výběrové řízení na pracovní pozici:

Správce/-kyně��
a�dokumentátor/-ka�Depozitu�
a�archivu�Muzea�města�Dobříše�
(dále�MMD)

Z důvodu konání DMS na Dobříši bude v termínu od 17. 5. 2018 od 6.00 hod. (čtvrtek)  
do 20. 5. 2018 (neděle) uzavřena pro provoz motorových vozidel část místní komunikace Mí-
rové náměstí v úseku mezi Českou spořitelnou (včetně příjezdu na parkoviště před ČS) směrem ke 
kulturnímu domu (po křižovatku s ulicí Čs. armády). Uvedená část komunikace v délce cca 90 m 
bude využita pro pořádání zábavní akce a umístění pouťových atrakcí. Během uzavírky bude 
provoz sveden obousměrně do ulice Bezručova.

V sobotu 19. 5. 2018 bude uzavřena pro provoz motorových vozidel:
– část hlavní komunikace II/114 v úseku od křižovatky u Tyršova nám. ke světelné křižovatce 

na Mírovém nám. 
– část místní komunikace Mírové náměstí v úseku od křižovatky se silnicí II/114 po křižovatku 

s místní komunikací ulice Plk. Petroviče, v délce cca 240 m. 
Během uzavírky budou autobusové zastávky přechodně zřízeny na Tyršově náměstí.

Dopravní�informace�–�DMS�2018

Vlak�na�Dobříš

V sobotu 19. 5. v 10.25 hod. vyjede z nádraží Praha-Braník parní vlak do Dobříše, v čele s  loko-
motivou „Ušatá“ z roku 1935. Vlak zastaví mimo jiné v Měchenicích, kde bude doba potřebná pro 
doplnění vody do parní lokomotivy vyplněna hudebním programem skupiny BUFFOON‘S STEAM 
ENGINES (Kašparovy parní stroje). Po příjezdu do žel. stanice Dobříš ve 13.06 hod. je v prostorách 
nádraží připraven koncert skupin Vlak na Dobříš s hosty. Ve městě se konají májové slavnosti s bo-
hatým programem a do centra bude zajištěna kyvadlová autobusová doprava.
Ve 13.50 se parní vlak vydá na výletní jízdu z Dobříše do Malé Hraštice a zpět. Návrat vlaku do Prahy 
je plánován s odjezdem z Dobříše v 16.11 hod. Tradičně bude v soupravě parního vlaku zařazen 
i bufetový vůz. Více informací na www.cd.cz/zazitky.

PŘÍJEZD ODJEZD  PŘÍJEZD ODJEZD
 10:25 PRAHA-BRANÍK 17:31 
10:34 10:39 Praha-Zbraslav 17:20 17:23
10:45 10:50 Vrané nad Vlt. 17:10 17:12
10:56 11:56 Měchenice 17:04 17:05
12:22 12:24 Čisovice 16:46 16:48
12:33 12:36 Mníšek p/B. 16:37 16:39
12:47 12:53 Malá Hraštice 16:24 16:25
13:06  DOBŘÍŠ  16:11

příjezd odjezd  příjezd odjezd
 13:50 DOBŘÍŠ 14:40 
14:03  MALÁ HRAŠTICE  14:26

Místo výkonu práce: Depozit a archiv Muzea 
města Dobříše, Mírové nám. 71, 263 01, Dobříš

Nástup: 3. září 2018 nebo dle dohody

Požadavky pro výkon práce:
• VŠ vzdělání, nejlépe obor muzeologie, archiv-

nictví, historie apod., ukončené min. titulem 
Mgr.

• Velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, 
Excel, Word, katalogizační systém DEMUS či 
jiný výhodou)

Stručný popis činnosti: 
• Rozvoj a komplexní správa sbírek MMD
• Samostatná práce související se správou, 

dokumentací a tvorbou sbírkového fondu 
v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., včetně 
katalogizace, inventarizace, digitalizace sbírek 
muzea a tvorby fotografické dokumentace

Platové podmínky: platová třída 10, podle zá-
kona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Přihlášky do výběrového řízení včetně veške-
rých požadovaných příloh posílejte do 30. 5. 
2018 v zalepené obálce označené „VŘ – správ-
ce depozitu“ na adresu: Kulturní středisko 
Dobříš, Mírové nám. 68, 263 01, Dobříš nebo 
osobně předejte na téže adrese nejpozději do 
30. 5. do 12 hodin.

Podrobnější informace o podmínkách VŘ na-
leznete na webu KS Dobříš a města Dobříš.

Páteří této ambulance budou obě naše zkušené 
zdravotní sestřičky – paní Iva Jará a paní Libuše 
Pfingsterová. Těm prosím řekněte, s jakým pro-
blémem přicházíte nebo co pro Vás můžeme 
udělat. Následně prosím respektujte jejich po-
kyny, jsou to zkušené zdravotní sestřičky a mají 
nelehký úkol – skloubit potřeby Vás, dalších pa-
cientů a chodu ambulance.
Jak přesně bude péče organizována:
Sestry budou v ambulanci přítomné každý vše-
dní den 7.30–14.00 hod.
Lékař bude v ambulanci pro pacienty přítomen 
ve všední dny 8.00–14.00 hod. (dočasně nebu-
dou odpolední ordinační hodiny).

Ordinační doba bude v tuto chvíli rozdělena 
takto:
7.30–11.00 hod.: pacienti bez objednání, po-
řadí pacientů určuje lékař v zastoupení sestry, 
prosíme, respektujte ho.

11.15–11.45 hod.: kontroly pacientů v pracov-
ní neschopnosti.
12.00–13.15 hod.: objednaní pacienti (posud-
ky pro OSSZ, vyšetření pro vydání zdravotní 
způsobilosti k řízení motorových vozidel,…).
13.15–14.00 hod.: telefonické konzultace s lé-
kařem (výsledky vyšetření, např. INR).
Plánujeme zavedení fungujícího objednací-
ho systému tak, aby to pro Vás bylo příjemné 
a netrávili jste spoustu času čekáním v čekárně. 
Pracujeme na tom, v těchto dnech ale prosím 
buďte trpěliví.

Co nám pomůže v organizaci práce:
Dejte nám předem telefonicky vědět, že se k nám 
chystáte, a řekněte nám, co pro Vás můžeme udě-
lat (tel.: 318 423 120, 318 542 508, 601 179 159).
Pokud si jdete jen pro recept či žádanku na vy-
šetření, zavolejte nám a my Vám vše potřebné 
v co nejkratší době (nejpozději do druhého dne) 

Vážení pacienti, vážení návštěvníci polikliniky Dobříš, dovolte nám Vás informovat o organizačních 
změnách poskytování péče v ambulancích praktických lékařů pro dospělé (MUDr. Almássy, MUDr. 
Svárovská), a to v souvislosti se změnou personálního zajištění lékařské péče.
Akutní lékařská péče bude pro pacienty obou ordinací poskytována pouze v ambulanci v přízemí 
(vchod z ulice Pražská). V této ordinaci bude každý den přítomna jedna z lékařek – MUDr. Magdaléna 
Ježková nebo MUDr. Kristína Kriveková.

připravíme k vyzvednutí v domluveném čase – 
vyhnete se tak čekání.
Výpisy ze zdravotnické dokumentace vystavíme 
v zákonné době do 10 pracovních dní, zpravidla 
však dříve.
Potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení moto-
rových vozidel není administrativní úkon, často 
je předem potřeba absolvovat zdravotní pro-
hlídku. Prosím počítejte s tím a nenechávejte 
to na poslední chvíli, potvrzení můžeme vysta-
vovat až 6 měsíců před datem, kdy potvrzení 
potřebujete.
Výsledky menších vyšetření (např. INR a rozpis 
Warfarinu, další odběry krve,…) Vám může-
me sdělit po telefonu – v době cca mezi 13.15 
–14.00 hod. Pokud se tak domluvíme, rádi Vám 
zavoláme sami.

Vítáme jakékoli Vaše podněty a děkujeme za tr-
pělivost a spolupráci.

Kolektiv ambulancí praktických lékařů:
Iva Jará, Libuše Pfingsterová, sestry 

MUDr. Magdaléna Ježková, MUDr. Kristína Krive-
ková, MUDr. Martina Svárovská, lékaři

Mgr. Tomáš Vokurka, jednatel Střediska zdraví

Změny�poskytování�péče�v�ambulancích�praktických�lékařů�pro�dospělé
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Starka míří do světa

Současná společnost vnímá znalost cizích jazyků, 
zejména angličtiny, jako samozřejmost. Proto naše 
škola seznamuje žáky s angličtinou už od první 
třídy formou kroužků. Od třetí třídy probíhá třikrát 
týdně pravidelná výuka, kterou lze od sedmé třídy 
navýšit o hodinu konverzace v anglickém jazyce. 
Od sedmé třídy si žáci také vybírají druhý cizí jazyk. 
U nás nabízíme němčinu a ruštinu.

Je důležité, aby si žáci mohli své znalosti ověřit 
v praxi. Proto se snažíme každý rok vycestovat do 
zahraničí. Nejčastěji jezdíme do předvánočních 
Drážďan, abychom si prohlédli historickou část 
města a navštívili adventní trhy. Každé dva roky se 
koná jazykový a poznávací zájezd do Velké Británie. 
Zde se děti dopoledne učí angličtinu v jazykové 
škole pod vedením rodilých mluvčích, odpoledne 
si užívají výlety do okolí a večer se vracejí do rodin, 
ve kterých jsou ubytovány. Odměnou za snahu 
v anglické škole je certi� kát potvrzující úroveň zna-
lostí každého žáka. Pobyt začíná a končí celodenní 
prohlídkou Londýna, kde se děti seznamují s histo-
rií Anglie. Tento školní rok jsme se také zúčastnili 
pětidenního poznávacího zájezdu do Belgie, což 

byla odměna pro žáky 8.C za výhru v soutěži pořá-
dané poslancem Evropského parlamentu.
Dále do naší školy zveme divadelní soubory, které 
žákům odehrají představení v anglickém jazyce.
Pro prvostupňové žáky pořádáme anglickou olym-
piádu v parku dobříšského zámku, kde žáci chodí 
po stanovištích a plní rozličné úkoly v angličtině. 
Žáci druhého stupně se účastní olympiády v kon-
verzaci v anglickém jazyce.
Během celého roku si děti anglicky dopisují s in-
dickým chlapcem, kterému naše škola � nancuje 
školné v Indii. Dopisování je na naší škole oblíbené, 
o čemž svědčí účast 5.C v celosvětovém programu 
„POSTCROSSING“, jehož podstatou je posílání 
a přijímání pohlednic z celého světa a probíhající 
korespondence v angličtině mezi dětmi z druhého 
stupně a žáky různých zahraničních škol.
Naše škola také nabízí bohatou nabídku odpoled-
ních aktivit spojených s výukou jazyků. Svůj krou-
žek angličtiny mají již zmiňovaní prvňáčci a  žáci 
druhých tříd, dále nabízíme kroužek německého 
jazyka pro I. stupeň a kroužky francouzského a ně-
meckého jazyka pro druhý stupeň.
Pro výuku angličtiny v naší škole využíváme mo-
derní technologie. V rámci ročníkového projektu 
zpracovali naši deváťáci veškerou slovní zásobu 
z učebnic angličtiny v programu QUIZLET, jehož 
hlavní výhodou je, že je dostupný kdykoliv a že 
kromě psané podoby nabízí i výslovnost.

Mgr. M. Herwigová

Cena za kolektivní 
dílo ve výtvarné 
soutěži

Klub dětských knihoven SKIP 
2018 udělil „Zvláštní cenu za 

kolektivní dílo“ v soutěži Kde končí svět – Máme 
rádi zvířata – Ptáci – žákům 4.B 2.  ZŠ Dobříš. 
Městská knihovna Dobříš připravila pro žáky 
slavnostní předání, jehož součástí bylo scénické 
čtení z knihy Pět minut před večeří a velký dort. 
Gratulujeme.

PaedDr. Zdeňka Kofroňová

Zápis do 1. tříd ve 2. ZŠ Dobříš

Ve dnech 5. a 6. 4. se uskutečnil zápis dětí do 
1.  ročníku. Většina rodičů využila možnost vy-
brat si a zarezervovat na našich internetových 
stránkách termín a čas zápisu. On-line rezervač-
ní systém jsme zavedli v letošním roce poprvé 
a velice se osvědčil. K zápisu se dostavilo celkem 
121 dětí. Budoucí prvňáčci ukázali, že jsou na 
školu dobře připraveni. S radostí plnili všechny 
úkoly. Dařilo se jim vyhledávání obrázků, pozná-
vání barev i kreslení. Děkujeme vám za zájem 
o naši školu a přejeme budoucím prvňáčkům 
úspěšný začátek školní docházky.

PaedDr. Zdeňka Kofroňová

Velikonoce v Hornickém muzeu Příbram

Pomalu se stává tradicí naše velikonoční návštěva hornického domku v Příbrami. Stejně jako loni 
jsme vyrazili týden před Velikonocemi obdivovat pěkné velikonoční výrobky a také jsme si všechny 
aktivity mohli vyzkoušet na vlastní kůži.
A tak jsme řehtali, pletli pomlázky, vyráběli píšťalky, také jsme pekli jidáše a prověřili jsme svoji zruč-
nost při malování vajíček.
Domů jsme si odnášeli vlastnoručně zdobené perníky, drobné obrázky a šperky z korálků. To vše 
s příjemným doprovodem hry na kytaru a dudy a zpěvem lidových písniček.
Tak za rok zase zdař Bůh. Žáci 2. stupně 

Projekt „Cesta do pravěku“

Do měsíce března vykročili naši 
žáci celoškolním týdenním 

projektem Cesta do pravěku. Žáci v úvodu týd-
ne zhlédli legendární � lm Karla Zemana Cesta 
do pravěku. Další dny pracovaly děti ve třídách 
na dílčích úkolech. Vznikly krásné nástěnné mal-
by, keramika a kostýmy na závěrečné pravěké 
představení.
Žáci prezentovali své výtvarné, hudební, pohy-
bové a taneční výstupy poslední den v týdnu. 
V měsíci květnu nás čeká výlet do Muzea Karla 
Zemana v Praze, který spojíme s příjemnou vycházkou po Karlově mostě a Kampě.
Fotogra� e z celého projektu si můžete prohlédnout na našich webových stránkách: www.zsdobris-
-lidicka.cz/fotoalbum/projekty/cesta-do-praveku/.

Mgr. Lenka Žaloudková

LESNÍ ŠKOLA

Jarní počasí láká ven i ty, kteří se 
po většinu zimy hřáli u kamen. 
Proto bychom vás rádi pozvali 

do naší lesní komunitní školy, kde můžete zažít 
přírodní školu naživo. V úterý 1. 5. budeme vě-
novat péči o zázemí. Pokud vás zajímá, jak se dá 
pečovat o zahradu v harmonii s přírodou a její-
mi cykly, bez chemických zásahů a se zřetelem 
na regeneraci přírodních zdrojů, oblékněte se 
do pracovního a přijďte nám pomoci zvelebit 
zahradu. Vytvoříme ideální prostor pro růst vzá-
jemně se podporujících bylinek, kterému se říká 
bylinková spirála. Připravíme záhony, na kterých 
budeme s dětmi pečovat například o obilí, ze 
kterého na podzim upečeme chleba. A možná 
postavíme iglú z vrbového proutí. Vezměte s se-
bou nějaké dobroty na společný piknik, případ-
ně něco, co bychom mohli opéct na ohni. V zá-
zemí školy budeme od 10 hod.
Každé úterý probouzíme umělce, který se 
skrývá v každém z nás. Od 16 do 17.30 hod. 
si přijďte vyrobit hračku z přírodních materiálů, 
vykouzlit akvarelové malby nebo vyrobit šperk 
z � lcu či korálků, a tak proniknout do světa krea-
tivity. Cena za osobu je 150 Kč včetně materiálu. 

pokračování na straně 10

Foto: Tereza Bory

Žáci 9. ročníku ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35 
Vás zvou na výstavu svých výtvarných prací.

Výstava bude zahájena v pondělí 14. 5. 2018 
v 17 hodin a potrvá do 17. 5. 2018.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dobříšští�gymnazisté�zvítězili�v�projektu�100�let�Československa

„Jedeme do Bratislavy. Jsme nejlepší!“ zaznělo plným ranním autobusem, když jsem studentům 
při cestě na exkurzi do Prahy nadšeně oznamovala naše vítězství. Zajímá vás, v čem jsme vyhráli? 
Kvarta Gymnázia Karla Čapka v Dobříši se už na podzim zapojila do projektu Národního muzea 
v Praze a Slovenského národného múzea v Bratislavě s názvem „Rodino, vyprávěj! 100 let Česko-
slovenska v naší škole“, pořádaném při příležitosti 100. výročí založení Československé republiky. 

Úkolem přihlášených škol bylo připravit výstavu 
tematických předmětů, využít rodinná vyprávě-
ní a zapojit regionální dějiny. Konkrétní pojetí 
však bylo na autorech, a tak byla každá výstava 
jedinečná. Do projektu se v České republice za-
pojilo 20 základních a 7 středních škol, celkem 
62 kolektivů s téměř 1 000 přihlášenými žáky. 
My jsme v  této konkurenci zaujali odbornou 
česko-slovenskou porotu výstavou „Retro aneb 
Co prarodiče málem vyhodili“, kterou jste mohli 
navštívit v lednu a únoru 2018 v Muzeu Dobříš 
v Kopáčkově domě. Kdo nestihl, stále je možné 
prohlédnout si webové stránky www.retrovysta-
va.webnode.cz.
Vítězství v projektu je velkým úspěchem a příjem-
nou tečkou za celým projektem, který studenti 
vzali jako výzvu, a ukázali, co v nich je. Porota, 
v níž byl například ředitel historického oddělení 
Národního muzea v Praze, ocenila celkové pojetí 
výstavy a šíři prokázaných dovedností studentů. 
Originální plakáty naší studentky byly po celém 
městě, další studenti vytvořili pozvánky, web 
akce, jiní psali články, fotili a zároveň připravovali 

hudební vystoupení na vernisáž a v neposlední řadě instalovali samotnou výstavu, jejíž součástí 
byly i rozhovory s pamětníky. 
Vítězství si moc vážíme a děkujeme všem, kteří nám k úspěchu pomohli. Odměnou za 1. místo je 
výlet do Bratislavy, na který se těšíme a který zakončí tento povedený školní projekt.

Mgr. Šárka Musilová, třídní profesorka kvarty GKČD

LESNÍ�ŠKOLA�

pokračování ze strany 9
Pár volných míst také ještě čeká na malé dobro-
druhy, kteří by rádi vyzkoušeli, jaké to je trávit 
celé dny venku, učit se naslouchat šumění vět-
ru, vnímat, jak naše bosá chodidla komunikují se 
vším, co při chůzi pohladí, nebo si vyzkoušet, co 
vše potřebuje ke spokojenému životu oslík Ped-
ro a jeho rohaté kamarádky z Farmy jedné ženy. 
To vše a ještě mnohem více zažijí děti na indi-
ánském příměstském táboře v době od 9.  do 
13. 7., vždy od 8 do 15 hod. Cena za jednoho 
indiána je 2 000 Kč včetně obědů, na kterých si 
budeme pochutnávat v Krmelci Vlaška. 

A pokud hledáte netradiční letní zážitek pro 
sebe a své blízké, pojďte si vyzkoušet, jaké to 
je strávit noc v těsné blízkosti přírodních živlů 
a přesto v pohodlí kruhového prostoru, který je 
celý vyroben z přírodních materiálů. Pro bližší 
informace o pronájmu jurty nás kontaktujte na  
uchytil.b@post.cz nebo na telefonu 732 643 576.
Hledáte-li laskavou, nehodnotící cestu ke vzdělá-
vání vašich dětí, cestu, která dává přednost spo-
lupráci před soupeřením, cestu, na které se děti 
učí objevovat svou hodnotu, důvěřovat samy 
sobě a svému vnitřnímu vedení, přihlaste je do 
naší komunitní lesní školy. Přijímáme děti první-
ho stupně základní školy. www.skolavlese.cz

Barbora Pecháčková Uchytilová

Pečovatelská�služba�Dobříš

Pečovatelská služba města Dobříše nabízí 
podporu a pomoc občanům všech věkových 
kategorií, jejichž nepříznivá situace vyžadu-
je pomoc druhé osoby.

Komu je služba určena
Osobám všech věkových kategorií od 1 roku 
věku:
– s tělesným postižením 
– s pohybovým omezením
– se zdravotním postižením 
– v době rekonvalescence 
– s vážným onemocněním

Seniorům od 65 let s omezenou pohyblivostí 
a sníženou orientací 

Rodinám s dítětem/dětmi 
– rodinám s dětmi, kde se současně narodily tři 

a více dětí 
– rodinám s těžce nemocným dítětem 
– rodinám s postiženým dítětem 
– matkám na rizikovém těhotenství 
– rodičům s tělesným postižením a s vážným 

onemocněním

Kde, kdy a jak je poskytována
– jako služba terénní, podle potřeb občana 

v jeho domácím prostředí 
– jako služba ambulantní ve středisku osobní 

hygieny, za kterou občan dochází nebo je do-
provázen

– v době od 7 do 22 hodin

Co služba nabízí:
– pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu
– pomoc při osobní hygieně 
– zajištění stravy
– pomoc při zajištění chodu domácnosti
– zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím
– základní sociální poradenství
– zapůjčování kompenzačních pomůcek 
 (WC židle, sedátka do vany,…)
– podpora a instruktáž pro pečující (jak pečovat)

Bližší informace můžete získat na kontaktní 
adrese: Dobříš, Dukelské nám. 443, v pracovní 
dny od 7  do 15.30 hod., telefon: 318 522  874, 
www.psdobris.cz nebo www.mestodobris.cz.

Pohádka�O�Balynce
Na Dobříši proběhla dvě představení pohádky 
O Balynce – dobrém štěněti, jako součást kam-
paně na třídění odpadů. První z nich proběhlo 
od 8.30 hod. v dobříšském divadelním sále v bý-
valé synagoze, druhé v 2. základní škole v Dobří-
ši v improvizovaném divadelním prostoru obří-
ho školního komplexu. 
Na prvním představení byly děti škol mateř-
ských a až neuvěřitelně uchopily texty písní a ří-
kanek v plné šíři. Stejně tak interakce a znalost 
problematiky třídění domácího odpadu byla vý-
borná. Děti z prvního stupně, které se zúčastnily 
představení druhého, se zahanbit nenechaly, 
vyplněné programy měly téměř všechny v rukách a znalost samozřejmě v chytrých hlavách. Již při 
stavění scény v úterním odpoledni bylo s pořadateli předjednáno pokračování spolupráce skrze 
pohádku O draku Yravu Yvolraku v roce 2019. 

Kristýna Sklenářová

VZPOMÍNKA

25. 5. 2018 uplyne 5 let od 
chvíle, kdy nás po těžké ne-
moci navždy opustila paní 
Mgr. Olinka Vacková. 

Vzpomíná rodina 
i všichni přátelé.

Dne 31. 5. 2018 uplynuly 
4  roky, kdy nás navždy opus-
tila paní Věra Průchová.

S láskou a bolestí v srdci 
vzpomíná celá rodina.
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Čajovna�Dobříš�–�Den�bez�obalu

Srdečně vás zveme na akci Den bez obalu, 
kterou pořádá Čajovna Dobříš a iniciativa Ko-
munitní nákupy Dobříš – Nejsem produkt 
ve spolupráci s Městskou knihovnou Dobříš. 
Přijďte si rozšířit obzory a dozvědět se, jak a kde 
se dají ušetřit obalové materiály.
Možná jste zaznamenali, že naše planeta (pře-
devším oceány) začíná být přeplněna plasty. 
Plasty, které nevědomky používáme třeba jen 
jednu minutu. Plasty, které slouží k tomu, aby 
se vám zalíbily produkty v nich zabalené. Plasty, 
které balí jiné plasty. Plasty, které ani nepotře-
bujeme.
Program:
14.00 zahájení, doprovodný program
16.00–18.00 tvoření z odpadu s DC ČÁP – škol-
ka jinak
17.30–18.30 beseda s Terezou Bory na téma 
Dámská hygiena bez obalu
18.30–19.30 beseda s Kateřinou Försterovou 
na téma Já a můj bezobalový život
19.30–21.30 promítání dokumentárního fi lmu 
A Plastic Ocean
Doprovodný program (po celou dobu akce):
– tvoření voskovaných ubrousků (vhodné třeba 

místo alobalu na balení svačin)
– soucit s planetou i se zvířaty – ochutnávka ve-

ganských dobrot iniciativy Přírodě naproti
– výměnný sekáč oblečení (provětrejte šatník 

a vyměňte nenošené kousky za nové)

KDY: úterý 5. června od 14 hod.
KDE: Městská knihovna Dobříš. Vstup je zdarma
Více informací: www.cajovnadobris.cz, kateri-
na@cajovnadobris.cz

MŇAM�FEST

Přijďte ochutnat rostlinné (vegan) dobroty na 
čtvrtý ročník oblíbeného degustačního festivalu 
MŇAM FEST. Minulé ročníky jsme mohli ochut-
návat burgery nebo lehká jarní jídla. Letošní fes-
tival se ponese v duchu: Komu se nelení, tomu 
se zelení.
Máme pro vás připravené celé menu složené 
z polévky, tří druhů hlavních jídel a dezertů. Tě-
šit se můžete třeba na sójové výpečky se špená-
tem a bramborovými knedlíky nebo na matcha 
koláč s jahodami.
Celé menu s možností rezervace jednotlivých 
jídel najdete na facebooku Čajovna Dobříš 
i webových stránkách www.cajovnadobris.cz.
MŇAM FESTEM chceme ukázat, že i bezmasá 
jídla mohou být lahodná. Přijďte se přesvědčit 
sami.

KDY: neděle 3. června od 13 hod.
KDE: Čajovna Dobříš, Příkrá 342

Kateřina Försterová, Čajovna Dobříš

Pozvánka – TJ Sokol Dobříš

Pohádkový�
dědeček
TJ Sokol Dobříš zve všechny rodiče 
do anglického parku v neděli 3. 6. v 10 hod. 
na Pohádkového dědečka.

MAP�I�končí,�MAP�II�začíná
Za celý realizační tým projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš bych ráda poděko-
vala všem, kteří se poslední dva roky podíleli na plánování školství v území Dobříšska a Novoknín-
ska. Dokument schválený všemi relevantními aktéry naleznete na webových stránkách www.brdy-
-vltava.cz. V tomto dokumentu jsou identifi kovány konkrétní aktivity spolupráce škol a neziskových 
organizací v území, refl ektující potřeby a přání jednotlivých subjektů. Další aktivitou, která přispěla 
ke zkvalitnění oblasti školství v regionu, byly organizované vzdělávací semináře pro pedagogy i širší 
školskou veřejnost. Celkem jsme zrealizovali 21 seminářů zaměřených na různá témata (např. aser-
tivní komunikace a komunikace v obtížných situacích, které mohou nastat ve školním prostředí; 
právní povědomí pro učitele; nové metody práce v MŠ; badatelsky orientovaná výuka; supervize pro 
učitele a další). Projekt MAP I byl realizován v období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2018. 

Na setkáních pracovních skupin se nám podaři-
lo připravit také projekty spolupráce škol, které 
jsme následně zformulovali do projektové žádos-
ti a v únoru jsme podali žádost o navazující pro-
jekt s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělává-
ní ORP Dobříš II. V rámci tohoto projektu dojde 
nejen k aktualizaci stávající rozvojové koncepce 
školství, ale především k realizaci naplánovaných 
aktivit. Jedná se o realizaci zájmových kroužků 
prohlubujících gramotnost žáků (např. dramatic-
ký kroužek; tvorba kulis a kostýmů pro divadelní 
představení; školní časopis), dále se zaměříme na 

rozvoj polytechnického vzdělávání (např. pořízení vzdělávacích sestav v oblasti techniky a odbor-
né exkurze), posledním blokem aktivit bude tvorba výukových materiálů podporujících vztah dětí 
a žáků k místu, kde žijí, včetně exkurzí a výletů po regionu. Projekt MAP II bude realizován od 1. 4. 
2018 do 31. 3. 2022. 

Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D., Brdy–Vltava, o.p.s.

Co�se�podařilo�v�rámci�meziobecní�spolupráce�v�regionu�
Brdy–Vltava�v�sociální�oblasti?

V letech 2011 až 2012 byl pro naše území za účasti 
obcí, poskytovatelů sociálních služeb, pracovní-
ků sociálního odboru města Dobříše a veřejnosti 
zpracován komunitní plán sociálních služeb regi-
onu Brdy–Vltava na období 2013–2017. V loňském 
roce tedy platnost tohoto dokumentu vypršela 
a  nastal čas se ohlédnout, co všechno se v jeho 
rámci podařilo v území zrealizovat. Plán obsahoval 
celkem 76 opatření, která měla přispět ke zlepše-
ní sociální situace obyvatel regionu Brdy–Vltava. 
Průběžně bylo plněno 62 opatření, plán byl tedy 
naplněn z více než 80 %. A co konkrétně se nám 

podařilo? Obce regionu společně vytvořily tzv. Sociální fond. I díky této podpoře se podařilo rozšířit 
kapacity i rozsah služeb poskytovaných v regionu (např. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
odlehčovací služba a další). Bylo realizováno několik projektů na podporu dlouhodobě nezaměstna-
ných (pracovní četa Brdy–Vltava, šicí dílna Farní charity Starý Knín). Dále byl v území díky Centru pro 
komunitní práci střední Čechy pilotně ověřen unikátní projekt na podporu osob pečujících o osobu 
blízkou (nejčastěji rodiny pečující o děti se zdravotním postižením), kterým byla nabízena odborná 
i psychosociální podpora v jejich nelehkém údělu. Podařilo se toho opravdu hodně a co nás čeká dál? 
V současné době díky podpoře Operačního programu Zaměstnanost aktualizujeme plán sociálních 
služeb pro další období. Scházíme se společně s obcemi, poskytovateli a uživateli služeb a snažíme se 
vymyslet, co dalšího podniknout, aby se všem obyvatelům našeho regionu dostalo potřebné podpory 
a pomoci v případě, že se ocitnou v obtížné životní situaci. Děkuji tímto všem našim spolupracovní-
kům a aktivním organizacím na poli sociálních služeb, jejichž práce je nezastupitelná.

Za MAS Brdy–Vltava Bc. Markéta Dvořáková, DiS., 
a za Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska Ing. Petra Křivonosková

MAS�Brdy–Vltava�rozděluje�dotace�v�následujících�oblastech:

Od 26. 3. do 10. 6. vyhlášena výzva MAS na 
podporu neinvestičních záměrů v oblasti soci-
álního podnikání (podpora z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost). 
Od 9. 4. do 22. 6. je vyhlášena výzva na podporu 
investic v oblasti sociálního podnikání (pod-
pora z Integrovaného regionálního operačního 
programu). 
Od 9. 4. do 29. 6. je vyhlášena výzva na podporu 
investic v zemědělském i nezemědělském pod-

nikání (podpora z Programu rozvoje venkova).
Nabízíme bezplatné konzultace vašich záměrů 
v kanceláři MAS Brdy–Vltava na Mírovém náměs-
tí 1551, Dobříš. Více informací naleznete na webu 
www.brdy-vltava.cz v sekci Výzvy. Můžete volat 
také na telefonní číslo 605 344 750 nebo nás kon-
taktovat na email brdy-vltava@seznam.cz.
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Květen�
v�Dobříšku

V dubnu se Dobříšek již tradičně připojil ke Dni 
Země, proběhl úklid v jeho přilehlém okolí. 
Konala se burza jarního oblečení a  první sé-
rie přednášek věnovaná psychomotorickému 
vývoji dětí od narození do jednoho roku. Pro-
běhla také přednáška věnovaná období vzdoru 
s rodinnou poradkyní Kateřinou Neubauerovou. 
V květnu se můžete s Dobříškem těšit na násle-
dující akce:
Pondělí 14. května od 17 do 19 hod.: Metoda 
Evy Kiedroňové – správná manipulace s mi-
minky – praktický nácvik s panenkami – mimin-
ky – Městská knihovna Dobříš. Seminář pove-
de zkušená lektorka kurzů pro děti a instruktorka 
psychomotorického vývoje dětí Lucie Špačková 
Krasanovská. Vstupné 100 Kč. Informace Petra 
Štochlová (603 199 265). Rezervace nutná.

Sobota 19. května od 14 do 16 hod. Májové 
slavnosti – výtvarná dílnička na hřišti u kina. 
Vystoupení taneční přípravky a Dance mix 
na hlavním pódiu v 11.20 hod. 
Úterý 22. května od 17.30 do 19.30 hod. – Je 
vaše dítě připraveno na školku? – seminář 
povede Kateřina Neubauerová. Vstupné 100 Kč. 
Koná se v herně RC Dobříšek. Informace Petra 
Štochlová (603 199 265). Rezervace nutná.
Neděle 17. června od 14 do 18 hod. – Cyklo-
stezka na Vlašce ke Dni otců. Vezměte kola, 
koloběžky, odrážedla, tatínky, dědečky, babičky 
a maminky a přijďte si vyzkoušet, jak dobře zná-
te dopravní značky, zvládnete různé disciplíny 
a  dostanete se k cíli. Součástí bude i jízda na 
koni a střelba ze vzduchovky. 
VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“ – vstup-
né 15 Kč člen(ka) / 30 Kč nečlen(ka) RC. Hernu 
pro veřejnost máme otevřenou v pondělí a ve 
středu od 14.30 do 16.30 hod., v úterý a pátek 
od 8 do 12.30 hod. 

Týdny�v�duchu�příměstských�táborů�2018

Ve všední dny od 7 do 17 hod. v RC Dobříšek a okolí pro děti od 4 do 12 let. Letos na téma 
POUŠTÍ A PRALESEM.
V rámci každého týdne se uskuteční den na koňském ranči v Brodcích v případě příznivého 
počasí. Přijďte s námi cestovat divočinou, najít ztracené děti nebo indicie, které nás dovedou 
k pokladu. Je potřeba být připraveni na všechno, co nás čeká za rohem. Mít oči otevřené a uši 
připravené k objevování okolní přírody. Osvědčené lektorky a lektoři budou letos děti provázet 
v tomto složení: 

Informace a přihlášky Petra Štochlová nebo na www.dobrisek.cz, tel.: 603 199 265.
Tábory jsou v letošním roce podpořeny Evropským sociálním fondem a MPSV prostřednictvím 
MAS Brdy–Vltava jako součást projektu TÝDNY V DUCHU PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ. 
Reg. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007708 
Více informací a přihlášky: https://dobrisek.webnode.cz/tabory/ 

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.
Angličtina pro dospělé – ČT od 10 do 10.45 
hod. s hlídáním dětí.
Počítačová setkání pro seniory – ÚT od 8.30 
do 10 hod.

Pro děti:
Špačkohrátky s miminky ( 3–6 měsíců ) – PÁ od 
10 do 10.45 hod.
Hrajeme si bez maminky – PO od 8 do 12 hod.

Poradenství:
V rámci projektu hrazeného z dotačního titu-
lu Rodina na MPSV nabízíme všem poraden-
ství v obtížných životních situacích za zvý-
hodněných cenových podmínek. Přijďte se 
poradit, nebuďte na řešení sami. Krize může 
být součástí vývoje vaší rodiny.

Rodinné a výchovné poradenství – Mgr. Ka-
teřina Neubauerová, DiS. – na objednání ve 
čtvrtek od 12 do 18 hod. Témata: mezigenerační 
vztahy, partnerské problémy, agresivita, potíže 
s usínáním atd. Hrazena jsou tři setkání: 1. setká-
ní: 50 Kč, 2. setkání: 100 Kč, 3. setkání: 150 Kč. 
Kontakt: 775 387 989, katkaen@email.cz.
Laktační poradenství – Mgr. Kateřina Neu-
bauerová, DiS. – v prostředí vašeho domova, 
hrazena jsou tři setkání: 1. setkání: 100 Kč, 2. a 3. 
setkání: 150 Kč. Kontakt: 775 387 989, katkaen@
email.cz.
Sociální poradenství – Daniela Koubko-
vá – hrazena jsou tři setkání: 1. setkání: 50 Kč, 
2. setkání: 100 Kč, 3. setkání: 150 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. 

Výtvarně zaměřené
9. 7. – 13. 7. Mirka Vtípilová a Anna Vtípilová,  

pro děti 4–8 let
16. 7. – 20. 7.  Daniela Koubková a Václav Kou-

bek, pro děti 8–12 let
30. 7. – 3. 8.  Stáňa Bedřichová a Bára Bedři-

chová,  PLNĚ OBSAZENO
13. 8. – 17. 8. ak. malíř Miro Pogran a Johana 

Pogranová, pro děti 8–12 let 
Děti si osvojí různé výtvarné techniky, čekají na 
ně soutěže a hry.

Jak se dělá divadlo
6. 8. – 10. 8. Andrea Krejčová a Tereza Nová-

ková, pro děti 4–12 let
Děti si vyzkouší dramatizaci pohádky, výrobu 
kostýmů a kulis.
Sportovně zaměřené
23. 7. – 27. 7. Petra Šandlová ml. a Petra Šan-

dlová st., pro děti 4–10 let
20. 8. – 24. 8. Magda Pogranová a Tomáš Nyt-

ra, pro děti 8–12 let
Děti budou hodně venku, poznávat přírodu, hrát 
hry, čeká na ně spousta dobrodružství a pohybu.

Muzeum�Dobříš�zahájilo�
4.�sezonu
Na Zelený čtvrtek se v Muzeu Dobříš konala již 
tradiční akce, která otevřela dveře nové, již čtvr-
té, sezoně. Neotevřela však dveře jen další sezo-
ně, ale také nové výstavě, která je v muzeu nyní 
k vidění. „Cestou necestou historií motocyklů 
značky Jawa“ se můžete vydat do konce května. 
Jednotlivé kousky zapůjčil pan Ivan Šedivý. Za 
cenu běžného vstupného si tak můžete zblízka 
prohlédnout legendární „pérák“, „panelku“ či 
„kývačku“ vyrobené fi rmou, která svého času 
udávala směr výroby motocyklů.

Zahájení sezony spojené s prohlídkou výstavy 
se konalo za přítomnosti významných hostů, 
představitelů města Dobříše a samozřejmě čle-
nů Muzejního spolku a dalších partnerů, bez 
kterých by se otevření muzea před třemi roky 
jen těžko uskutečnilo. Další fungování muzea by 
bylo bez pomoci a podpory těchto lidí a institucí 
jen těžko představitelné. Ze zúčastněných mů-
žeme jmenovat například Kateřinu Kalistovou, 
náměstkyni ministra kultury pro řízení sekce 
živého umění; místostarostku Dobříše Petru Ne-
ubergerovou; Karla Horčičku, radního Středo-
českého kraje pro oblast kultury a památkové 
péče; Jana Husáka, člena správní rady Nadace 
ČEZ, a  Otu Schneppa, mluvčího Skupiny ČEZ 
pro severní a střední Čechy. 
Slavnostním dopolednem provázel Petr Větrov-
ský, slova se ale ujala také Iveta Šedivá, aby sdě-
lila, na co se mohou návštěvníci Muzea Dobříš 
v  letošního sezoně těšit. Zakladatel muzea Ra-
dek Vystyd pak nešetřil slovy díků všem, kteří 
se jakoukoli měrou zasloužili o to, že Muzeum 
Dobříš stojí na prahu další, věřme, že úspěšné 
sezony.

Iveta Šedivá

Sportovní�den�
na�stadionu�MFK�Dobříš

MFK Dobříš uspořádá v pátek 
1. června od 16 hodin na 
stadionu v Lipkách „Sportovní 
dětský den“.
Program:
16.15–18.15 soutěže o ceny
18.15–19.15 opékání buřtů 
a vyhodnocení soutěží
19.30 koncert skupiny Kabát 
revival 
Vstupné na dětský den zdar-

ma, na koncert Kabát revival 100 Kč.
Srdečně zveme na akci na stadion MFK v Lip-
kách všechny děti i dospělé z Dobříše a okolí. 

Výbor MFK Dobříš
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ZE�ZÁMKU�A�PODZÁMČÍ�…
Ve čtvrtek 3. května rozezní Zrcaldový sál 
koncert Hudebního festialu Antonína Dvořá-
ka. Koncert začíná v Zrcadlovém sále v 19 hodin 
a vystoupí Václav Hudeček s klavírním dopro-
vodem Lukáše Klánského. Vstupenky si můžete 
zakoupit prostřednictvím webových stránek 
festivalu nebo na webu Ticketportal.cz.
V sobotu 12. května pro vás chystají naši kole-
gové rybáři Rybí festival. Již čtvrtý ročník Ry-
bího festivalu se uskuteční na sádkách Collo-
redo-Mannsfeld v Dobříši – ulice Partyzána 
Svobody 17, od 10 do 17 hodin. 

Čeká vás zábava pro celou rodinu, ale hlavně 
ochutnávky rybích specialit, kuchařská show, 
vaření přímo na podiu, soutěž regionálních re-
staurací a pro děti jsou připravené atrakce a hry. 
Přijďte v tento den ochutnat báječné rybí po-
choutky a navštívit také zámek Dobříš. Ze sádek 
k zámku povede rybí stezka s plněním různých 
úkolů, připravená speciálně pro děti. Na nádvoří 
zámku pak uvítá návštěvníky sokolník se svý-

mi dravci. Ukázka létání dravců začne v tyto 
časy: 12.00, 13.30, 15.00, 16.30. Začátek pro-
hlídek najdete na webových stránkách zámku 
Dobříš. Více informací ohledně festivalu nalez-
nete na www.rybifestival.cz.
A v neděli 13. května se můžete těšit na další 
benefi ční koncert pro obnovu dobříšských var-
han v Zrcadlovém sále od 19.00 hodin. 
Do našeho kolektivu hledáme pracovníka na po-
zici údržbář, nástup od července 2018, pro více 
informací volejte paní Doušovou, tel.: 721 443 384, 
a pracovníka/průvodce návtěvního centra, ná-
stup možný ihned, tel.: 318 521 240.

Milí�přátelé�z�Dobříše,�
děkujeme vám všem, kteří jste přispěli do sbírky Pomozte dětem v rámci Peříčkové-
ho týdne. V dobříšských kasičkách se podařilo celkem vybrat 15 367 Kč. Je to úžas-
ná částka. Žlutá peříčka se prodávala v květinářství Letizia, v orlovně, ve Skřítkově 

a v prodejně Potraviny Bedřich. V ulicích Dobříše pomáhali se sbírkou stateční studenti Gymnázia 
Karla Čapka, kteří následně odevzdali své putovní kasičky úplně plné. Děkujeme vám! 
Celorepublikový výtěžek sbírky Pomozte dětem se vyšplhal na 833 162 Kč. Tyto peníze bude roz-
dělovat Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize na projekty, které pomáhají ohro-
ženým dětem – tedy i na projekt „Samostatně do života“, který už několik let uskutečňuje Dětský 
domov Korkyně. Náš projekt pomáhá dětem připravit se na samostatný život před dovršením jejich 
zletilosti a bezpečně tak „vylétnout“ z dětského domova. Zajímá vás, jak děti připravujeme? Více si 
o projektu můžete přečíst na našich stránkách www.ddkorkyne.cz.
Léto už se kvapem blíží a my bychom vás rádi pozvali na naši zahradní slavnost. Přijďte za námi 
3. června od 14 hod. do Památníku Karla Čapka ve Strži. Zažijete šermíře, hry a soutěže pro děti, 
buřty, hudební vystoupení a další překvapení. Těšíme se na vás!

My všichni z Dětského domova Korkyně

Tradiční�dobročinný�bazar
Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Dobříši pořádá od 7. 5. do 10. 5. tradiční dob-
ročinný bazar oděvů. V prostorách fary a kostela 
v Dobříši (Husova ulice 1556) je připraveno kva-
litní ošacení a obuv pro dospělé i děti, vše dove-
zené od partnerských farností z Německa. V na-
bídce jsou i drobné předměty, nádobí a hračky. 
Otevírací doba: 9–12 hod.; 13–18 hod. Bazar na 
faře končí v pátek 10. 5. v 18 hod.
Výtěžek akce jde na podporu všestranné sboro-
vé činnosti. Věříme, že si vyberete a srdečně vás 
zveme!

Dále�zveme�veřejnost�na�
kulturní�pořady�v�květnu
Na svatodušní neděli 20. 5. od 15 hod. představí 
zakládající členové kapely Oboroh Roman Do-
stál a Slávek Klecandr v evangelickém kostele 
v Dobříši živě několik skladeb z nového veli-
konočně-svatodušního alba VANE, KDE CHCE, 
které sestává jednak z vlastních písní členů a ka-
pely, případně jejich přátel, jednak ze starých, 
netradičně upravených skladeb z různých kan-
cionálů. Koncert doplní žalmy a dalšími písněmi 
z klasického repertoáru Oborohu a ukázkami ze 
svých sólových alb. Vstupné dobrovolné. 

Noc�kostelů�25.�5.

V rámci celorepubli-
kové akce „Noc kos-
telů“ je evangelický 
kostel otevřen i pro 
vás! Od 19 hod. 
nabízíme jedineč-
ný kulturní zážitek 
v podobě japonské-
ho divadla Kjógen: 
Divadlo Kjógen – 
profesionální nezá-
vislý soubor, jediný 
evropský soubor, 
který se od roku 2001 stabilně věnuje studiu, 
realizaci a uvádění japonských komedií kjógen 
ve svém rodném jazyce. Soubor uvede dvě ko-
medie: Inabadó (Chrám Inaba) a Kaki jamabuši 
(Horský asketa zlodějem tomelů). 
Vstupné 100 Kč.

Za evangelický sbor v Dobříši srdečně zvou 
Samuel Hejzlar a Naďa Kramplová

11.�Dobříšská�želva�2018

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
2018 – 2/2020 – francouzský park uzavřen

Kulturní program:

3. května – Koncert – Václav Hudeček
12. května – Rybí festival – sádky Collore-
do-Mannsfeld Dobříš
– nádvoří zámku – sokolník
13. května – Benefi ční koncert – Májový ve-
čer s A. Dvořákem

5.–6. 5. 2018
Sdružení modelářů zve všechny milovníky modelář-
ského hobby i širokou veřejnost na tradiční modelář-
skou výstavu pro dospělé i děti Dobříšská želva 2018. 
I letošní, již celkově jedenáctý, ročník přinese řadu 
zajímavého: Hlavní výstava modelů Dobříšská želva 
potrvá dva dny, bude probíhat v sobotu 5. 5. (14–18 
hod.) a neděli 6. 5. (10–15 hod.). Samozřejmostí jsou 
tradiční doprovodné akce.
Sobotní i nedělní program zpestří venkovní výstava 
stabilních motorů, příjezd automobilových i moto-
cyklových veteránů a účast dobové vojenské techni-
ky. V sobotu v podvečer od 18 hod. je naplánována 
atraktivní beseda na velmi zajímavé téma, týkající se 
činnosti amerických stíhacích bombardérů za 2. sv. 
války na Dobříšsku a Příbramsku. Hlavním hostem 

je historik, spisovatel a přední český expert na dané 
téma Filip Vojtášek, autor řady populárně naučných 
knih. Beseda bude probíhat ve společenském sále 
kulturního domu. 
Navštivte proto Dobříšskou želvu i vy – a přineste 
jakékoli modely, které máte! Laická veřejnost je nej-
častějším hostem naší akce a především jí chceme 
ukázat modelařinu ve všech jejích podobách a ote-
vřít dveře do kouzelného světa modelů i dalším zá-
jemcům. 
Program a aktuality naleznete také na webové adre-
se www.dobrismodel.cz případně na facebookovém 
profi lu Modeláři Dobříš. E-mail: t.vokurka@post.cz, 
tel.: 728 074 851. Těšíme se na setkání s vámi. 

Tomáš Vokurka, 
organizační tým Dobříšské želvy
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Dobříšští�dobrovolní�hasiči�se�vydali�závodit�na�již�13.�ročník�Letňanského�
železňáka�–�Fire�and�Rescue�Cup�2018,�soutěž�jednotek�požární�ochrany

Den�požární�bezpečnosti�v�Dobříši
Den požární bezpečnosti připadá každý rok na první pátek třináctého. V letošním roce Česká asoci-
ace hasičských důstojníků Den požární bezpečnosti stanovila na 13. dubna.

V pátek 13. dubna po patnácté hodině proběhla 
v ulicích města Dobříše preventivní akce Par-
kujte ohleduplně aneb když jde o život, pře-
parkovat nestihnete, která byla zaměřena na 
možnosti příjezdu složek IZS na místo mimořád-
né události. Jednotka profesionálních hasičů ze 
stanice Dobříš ve spolupráci s Městskou policií 
Dobříš projížděla cisternovými automobilovými 
stříkačkami předem vytipovanými rizikovými lo-
kalitami se zúženým průjezdním profi lem.
Lze konstatovat, že 30 kontrolovaných ulic, 
kde byla prověřována průjezdnost hasičské 

techniky, bylo možné projet, i když v některých místech se značnými problémy. Potíže způsobila 
především vozidla parkující v křižovatkách. Majitelé zde zaparkovaných vozidel nerespektovali při 
parkování pětimetrovou vzdálenost od hranice křižovatky. Řidiči tak musel na pomoc vystoupit spo-
lujezdec, aby mu přes vysílačku nebo ukazováním ulehčil manévrování s 8,5 m dlouhým vozidlem 
CAS. V případě zasahující jednotky požární ochrany to samozřejmě znamená zdržení. V rámci této 
preventivní akce proběhla i kontrola nástupní plochy u čtrnáctipatrového domu, která byla volná.
Nevhodně parkujícím řidičům byl za stěrače jejich vozidel umístěn informační „kárající“ leták a nej-
větší hříšníci dostali navíc „pozdrav“ od Městské police Dobříš v podobě výzvy k řešení přestupku. 

Za ÚO HZS Příbram kpt. Bc. Irena Dvořáková

Aerobičky�z�orlovny�se�rovnou�ze�závodní�plochy�
představí�na�dobříšském�náměstí�

Závodní aerobiková sezona je v plném proudu a my už se v orlovně radujeme z prvních velkých 
úspěchů. Během prvního měsíce jsme se vydali na závody nejen do Prahy, ale také do Českého Brodu 
nebo Nymburku. Celkem jsme navštívili 5 sportovních hal a vybojovali 11 cenných kovů. Co jsme 
však ale hlavně posbírali, jsou zkušenosti, které jsou z prvních závodů dost důležité. Ti nejmenší, 
fi tnessky a mini step, se vydali na své první velké závody a malé závodnice si z nich odnesly pře-
devším velké zážitky a motivaci do dalšího trénování. Před námi je ještě plno závodů, a tak se nám 

sbírka medailí snad ještě pěkně rozroste. Pokud 
byste nejen naše závodní týmy, ale i všechny děti 
navštěvující naše sportovní kurzy chtěli vidět, 
máte možnost již v sobotu 19. května na tra-
dičních Dobříšských májových slavnostech, kde 
bude mít naše studio blok od 17.20 hod. Někte-
ré závodní týmy na dobříšské náměstí přijedou 
doslova ze závodní plochy, jelikož se v tento den 
koná i důležitý závod v Praze. Budete tak mít 
jedinečnou možnost vidět naživo naši dlouho-
dobou práci, kdy děti i trenéři několikrát týdně 
pilně makají v tělocvičnách.  Tým ASOD

Program�zápasů�
MFK�Dobříš�–�květen

Muži A 
  6. 5. neděle 17.00 Jankov – MFK Dobříš
12. 5. sobota 17.00 MFK Dobříš – Karlovy Vary
19. 5. sobota 15.00 Mar. Lázně – MFK Dobříš 
26 .5. sobota 17.00 MFK Dobříš – Hořovicko
  3. 6. neděle 17.00 Sedlčany – MFK Dobříš
Muži B
  5. 5. sobota 17.00 Loděnice – MFK Dobříš B
19. 5. sobota 10.15 Dobříč – MFK Dobříš B
27. 5. neděle 17.00 MFK Dobříš B – Lety
   3. 6. neděle 17.00 Sedlec-Prčice – MFK Dobříš B
Dorost starší (mladší)
  5. 5. sobota 10.15 (12.30) 
  MFK Dobříš – Klatovy
19. 5. sobota 10.15 (12.30) 
  MFK Dobříš – Prachatice
  2. 6. sobota 10.15 (12.30)   
  MFK Dobříš – Sp. šk. Plzeň
Žáci starší (mladší)
  1. 5. úterý 10.15 (11.55)   
  MFK Dobříš – Brandýs-Boleslav 
  6. 5. neděle 10.15 (11.55)   
  MFK Dobříš – Čelákovice
20. 5. neděle 10.15 (11.55) 
  MFK Dobříš – Říčany
  3. 6. neděle 10.15 (11.55)   
  MFK Dobříš – T. Rakovník

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

Přijďte povzbudit naše hráče! 
Děkujeme za podporu!

Skautský�
Den�Země

Dne 18. 4. se naše děti z dobříšských skautských 
oddílů Minnehaha, Varta, Lampyris a Zlatý list 
vydaly okolo Papeže, aby se jako každý rok po-
dílely na celostátním projektu Den Země. Každý 
dostal rukavice a pytle a vyrazili jsme uklízet. 
A  že se toho povedlo nasbírat. Dokonce jsme 
našli i spoustu zajímavých předmětů, jako třeba 
dvířka od trezoru, elektronickou cigaretu nebo 
starý zimní kabát. A aby to nebylo jen o uklíze-
ní, ale aby z toho děti i něco měly, tak se i letos 
v rámci Dne Země konala soutěž o největší ku-
riozitu. Loňské roky pro nás byly velmi úspěšné, 
protože jsme se již několikrát umístili, a dokonce 
i vyhráli. Ale i kdyby to tentokrát nevyšlo, děti 
mohou mít alespoň dobrý pocit ze skvěle pro-
vedené práce. Všem moc děkujeme, že nám při-
šli pomoci.

Za středisko prof. Oliče Dobříš Lenka Hodačová

Závodilo se v 8 disciplínách a 16 šestičlenných 
závodících družstev odstartovalo začátkem dub-
na v devět hodin ráno, po slavnostním nástupu 
na hasičské zbrojnici Praha – Letňany v „plné 
polní“. Odbornou záštitou celé akce byl profesi-
onální tým rozhodčích z řad pražských profesio-
nálních hasičů a záchranné služby. Na 96 soutě-
žících čekal pracovní štáb 130 organizátorů.
Soutěžilo se v těchto disciplínách, kde posád-
ky ověřovaly svou připravenost na nejrůznější 
krizové situace: žebříky + slaňování při sebezá-
chraně, požár budovy, záchrana na vodní hladi-
ně, řezání pilou, výběh do 14. patra, orientace 
v prostoru a hromadná dopravní nehoda.
Sami hasiči svůj výsledek v náročné soutěži hod-
notí takto: „Soutěž byla opět náročnější než mi-
nulý rok a naše celkové 12. místo z 15 je pro nás 
určitě zklamání. Nicméně si do budoucna od-
nášíme zajímavé zkušenosti a poznatky. Hlavu 
určitě nevěšíme, naopak se poučíme a pořádně 
potrénujeme na příští ročník, kterého se určitě 

zúčastníme. Děkujeme hasičům z Prahy – Let-
ňan, že pořádají tuto skvělou soutěž. Děkujeme 
také našim příznivcům, kteří se za námi přijeli 
podívat a povzbuzovali celý dlouhý den.“
Soutěžní družstvo: Tomáš Horčic – velitel druž-
stva, Petr Duchan – strojník, Jakub Mařík – hasič 
č. 1, Leoš Liščák – hasič č. 2, Jan Zikán – hasič č. 3, 
Damian Pelcner – hasič č. 4.

Hasiči města Dobříše
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Výsledky�krajského�přeboru��
ve�sportovní�gymnastice�–�Dobříš�14.�4.

Gymnastika Dobříš, z.s., byla pověřena pořádá-
ním krajského přeboru. Závod byl současně no-
minací na republikové finále v Doubí u Třeboně 
11.–13. 5. Jedenáctihodinového maratonu gym-
nastických sestav na hrazdě, kladině, kruzích, 
prostných a v přeskoku se zúčastnilo 138 závod-
níků a závodnic z 10 oddílů Středočeského kraje.
Dobříšské závodnice a závodníci si vedli velmi 
dobře a svými výkony se 6 z nich nominovalo do 
reprezentace Středočeského kraje. Ondřej Ho-
šek v kategorii starších žáků vybojoval 5. místo. 
Mladší žák František Charvát skončil na 9. místě.
V ženských složkách jsme závodili i v družstvech.
Družstvo: 1. místo – mladší žákyně I (2009) 
– B. Hrdličková, J. Kořínková, K. Grmelová, V. Ro-
senbaumová.
Jednotlivkyně: 2. místo – Barbora Hrdličková 
(postup do finále), 3. místo – Jitka Kořínková 
(postup do finále).
Družstvo: 2. místo – mladší žákyně II (2008) – K. Pla-
sová, L. Sedláková, N. Špindlerová, K. Vávrová.

Družstvo: 4. místo – starší žákyně III (2006–07) 
– K. Braná, B. Štefanová, E. Leitnerová.
Družstvo: 2. místo – starší žákyně IV (2004–03) 
– B. Veselá, N. Dlouhá, E. Kukolová, K. Dufková.
V kategorii dorostenek závodily pouze jednot-
livkyně: 2. místo – A. Marečková (postup do fi-
nále), 4. místo – Anna Picková (postup do finále).
V kategorii žen závodily také jen jednotlivky-
ně: 2. místo – M. Marečková (postup do finále), 
4. místo – Eliška Krátká (postup do finále).
Ostatní výsledky jednotlivců najdete na www.
gymnastika-dobris.cz.

Gymnastika Dobříš děkuje městu Dobříš za pro-
pagační předměty a firmě Nohel Garden, a.s., za 
věcné ceny pro účastníky závodu a rozhodčí.
Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do pří-
pravy krajského přeboru tím, že nám pomohli 
přenést a postavit nářadí i ho po závodě uklidit, 
pomohli s občerstvením pro rozhodčí (mamin-
ky – Kořínková, Pechová, Veselá, Rosenbaumo-

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.

Rina (9 let, 12 kg) – k adopci. 
Tato milá a přátelská fenka byla 
odchycena nálezci na silnici za 
Trnovou u Dobříše, velmi zma-
tená a smutná, snažila se nastu-
povat do každého auta, které 

viděla. Rina je naprosto bezproblémová, snese 
se se všemi zvířaty, dětmi, miluje lidi, je čistotná. 
Ideální společnice ke starším, ale stále aktivním 
páníčkům.

Ros (12 let, 10 kg) – k adop-
ci. Ros byl odchycen nálezkyní 
v Rosovicích poté, co v obci 
skončil ohňostroj – mohl se 
tedy leknout. Po seznámení 
je Ros přátelský a mazlivý. Ros 
by si zasloužil teplé místečko 

doma na gauči, kde by se nechal drbat od pá-
níčka, pozoroval dění kolem a užíval si péči. 
S  pejsky se snese dle sympatií, fenky má rád, 
nedoporučujeme ho ke kočkám.

Přijďte si v sobotu 5. 5. zasportovat a pobavit 
se se svým (nebo půjčeným z našeho útulku ) 
pejskem a zároveň podpořte útulkáče z Psího 

3. 3. Stížnost. Na Čihadlech u sanatoria parkují 
řidiči bez příslušných parkovacích karet. Jedná 
se o přilehlé parkoviště v areálu. Přitom v průče-
lí, při vjezdu, dopravní značka informuje o sta-
novené úpravě. Řeší se již pokutami. 
3. 3. Odchyt volně pobíhajícího psa. V ob-
lasti ulice Pražská. Jednalo se o německého 
ovčáka. Majiteli byl uložen příkaz na místě 
(pokuta). 
3. 3. Neshody mezi příbuznými. Střed města, 
ve 23.50 hod. Jednalo se o rušení nočního kli-
du na právě probíhající rodinné oslavě. V danou 
chvíli ze strany strážníků postačila domluva. 
V případě opakování se bude věc řešit již před 
správním orgánem. 
6. 3. Pád seniorky v ulici Zahradní. Pomohli 
strážníci. 
8. 3. Strážníci pomáhali. Řidič vozidla zjistil bě-
hem jízdy, že má proražená všechna 4 kola. Vo-
zidlo byl nucen odstavit u zámku. Strážníci mu 
zajistili kompletní servis – výměnu kol. 
Nálezy: Evidujeme několik svazků klíčů, tři mo-
bilní telefony zn. Huawei, Nokia, Lenovo a diopt-
rické brýle.

13. 3. V ulici Jiráskova zjištěn vrak vozu zn. 
Opel. V něm byl spící muž. Vozidlo bez TK, emisí 
a povinného ručení. Po upozornění majitel vozi-
dlo do týdne odstranil. 
14. 3. Nasazena TPZOV – botička, na Komen-
ského náměstí. Vozidlo bylo zaparkované bez 
příslušné parkovací karty do zóny D. Řešeno pří-
kazem na místě. 
14. 3. Odchyt dvou volně pobíhajících psů 
z obce Pouště. Řešeno příkazem na místě.
14. 3. Součinnost s PČR. Opilá dívka byla na-
lezena v ulici U Ovčína. Nadýchala tři promile al-
koholu v dechu! Byla odvezena RZ do příbram-
ské nemocnice, kdy odvoz nařídil lékař. Poté 
putovala na záchytku. Asistenci záchranářům 
při převozu do nemocnice poskytla PČR. 
17. 3. Krádež věcí u rybníka Papež. Zde se na-
chází skautská základna. Neznámý pachatel od-
cizil, od dveří této budovy, světle modrý batoh 
v hodnotě cca 1 500 Kč. V batohu však byly i věci 
v celkové hodnotě 3 000 Kč. Věc se sepsala do 
správního řízení při MÚ Dobříš. 
28. 3. U Bzdinky volně pobíhali čtyři psi. Dva 
z nich však bohužel byli přejeti v ulici Rosovická. 

Činnost�Městské�policie�Dobříš�za�měsíc�březen�2018

vá, Grmelová, rodina Braných). Mgr. Danielu Ho-
škovi za obsluhu počítačové techniky, přípravu 
tabulek pro rozhodčí a dalších nutných úkonů 
pro zdárný průběh závodů. Děkujeme našim 
rozhodčím M. Hrdličkové, T. Pechové, H. Hoško-
vé. L. Holcové za vkládání známek do počítače, 
psaní diplomů. S. Nohelové za obsluhu kamery 
a řazení nástupů jednotlivých sledů. A všem dět-
ským asistentkám (Hošková, Mandová, Vetchá, 
Senftová, Čiháková), že vydržely 138× zvednout 
tabulky s výslednou známkou.

Za Gymnastiku Dobříš Jitka Holcová

Ostatní psy se podařilo po velké námaze odchy-
tit pracovnicí psího útulku. 
29. 3. Na Alejce někdo podpálil odpadkový 
koš. Strážníci požár uhasili. 
Příklad z praxe: Kdy může strážník podle záko-
na o obecní policii použít technický prostředek 
k zabránění odjezdu vozidla – TPZOV, tzv. bo-
tičku? Kdo hradí náklady spojené s přiložením 
a odstraněním technického prostředku k zabrá-
nění odjezdu vozidla?
Strážník je oprávněn použít technický prostře-
dek k zabránění odjezdu vozidla (dále jen „TP-
ZOV“) na vozidlo: 
– které bylo ponecháno na místě, kde je zaká-

záno stání nebo zastavení vozidla, 
– které stojí na místě, do kterého je vjezd zaká-

zán místní nebo přechodnou úpravou pro-
vozu na pozemních komunikacích, 

– které stojí na chodníku, kde to není povoleno,
– je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor 

veřejného prostranství a jeho řidič není na 
místě přítomen. TPZOV lze ve výše uvedených 
případech použít, jen je-li zajištěna možnost 
jeho odstranění bez zbytečného odkladu. 

Zpracovala strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš 

útulku Dobříš. Startovat můžete na trase 43 km, 
25 km nebo 10 km, na všech trasách se můžete 
těšit na krásnou brdskou přírodu. V sobotu 9. 6. 
se také můžete těšit na již tradiční závod – Haf 
Cup – s řadou stanovišť, které prověří schop-
nosti vaše i vašeho pejska. Obě akce startují 
v Krmelci Vlaška, Dobříš, více informací na www.
pesoklub.cz.
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Zastupitelstvo obce schválilo
�	pana Luďka Drozda jako nového člena rady 
obce Stará Huť;
�	paní Jindřišku Němcovou jako nového čle-
na finančního výboru obce Stará Huť;
�	paní Dagmar Sklenářovou jako předsedu 
finančního výboru obce Stará Huť;
�	smlouvy o bezúplatném převodu vlastnic-
tví č. 1877334871 a 1877334870 na pozemky 
v lokalitě bývalých vojenských bytovek, parc. 
č. 294/27, 294/28, 294/29, 327/17, 327/75 
a 327/76 mezi Obcí Stará Huť a Českou republi-
kou – Ministerstvem obrany;
�	záměry prodeje pozemků parc. č. 835/9, 
835/8, 78/6, st. 389 a části pozemků parc. č. 
838/3, 294/5, vše v k.ú. Stará Huť;
�	kupní smlouvu na prodej pozemku nové 
parc. č. 712/120 v k.ú. Stará Huť o výměře 86 m2 
ve vlastnictví obce Stará Huť a koupi pozemku 
parc. č. 712/121 v k.ú. Stará Huť o výměře 40 m2 
ve spoluvlastnictví majitelů S. Ch. a Z. Ch., by-
tem Dobříš;
�	veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
na rok 2018 s TJ Stará Huť, z.s., oddíl kopaná, 
oddíl házená a Místním kulturním střediskem 
Stará Huť;
�	Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o noč-
ním klidu, kterou se stanovují veřejné akce, při 
kterých nemusí být dodržen noční klid;
�	Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě v systému Praž-
ské integrované dopravy na roky 2010 až 2019;

�	Smlouvu o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti č. IP-12-6011313/1 Stará Huť, NN pro 
parc. č. 284/20;
�	Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a smlouvu o právu provést stav-
bu Stará Huť, č. IP-12-6008601/VB/6 Stará Huť, 
pro p.č. na pozemcích parc. č. 844, 835/1;
�	jmenování Pověřence ochrany osobních 
údajů obce Stará Huť a Základní školy a Mateř-
ské školy Stará Huť, okr. Příbram, a to Ing. p. Kři-
vonoskovou;

V diskusi 
�	pan K. vznesl několik dotazů a komentářů: 
siréna v obci, padající suché větve na cyklostez-
ce na Prachandu, nádrž Pechrák, zabezpečova-
cí zařízení u kolejí v ulici Ke Hřišti a poničený 
obrubník u komunikace Karla Čapka; 
�	paní A. poděkovala i jménem svého otce 
pana T. za položení betonové desky na studnu 
u Čtvrtého hamru;
�	pan starosta představil nového kronikáře; 
informoval o pokračování rekonstrukce kul-
turního domu, plánované opravě komunika-
cí v  ulici Čsl. Armády a potřebných úpravách 
obecního úřadu na základě GDPR; 
�	paní S. upozornila na vytržené prkno na 
čerstvě opravené lávce přes Kocábu za chata-
mi a  dále upozornila na nebezpečné chování 
některých dětí, které vjíždí na kole do prostoru 
nově zastavované lokality z kopce Vlašáku. 

Rada obce schválila nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území 
obce s platností od 1. 5. 2018. Podomním prodejem se rozumí prodej zboží či poskytování služeb 
provozovaný formou pochůzky v neveřejných prostorách, zejména obchůzkou jednotlivých bytů, 
domů, budov určených k bydlení apod. bez předchozí objednávky. Pochůzkovým prodejem se 
rozumí prodej zboží a poskytování služeb provozovaný formou pochůzky, při němž je zákazník 
vyhledáván na veřejně přístupných místech.

Pozvánka

Dne 7. 5. 2018 proběhne od 18 hod. u příleži-
tosti oslav Dne vítězství položení věnců k pa-
mátníku u vstupu do obce a poté k památníku 
padlým u kulturního domu.

Očkování�psů

Dne 2. května proběhne od 17.30 hod. pravi-
delné očkování psů před budovou obecního 
úřadu. Zajišťuje MVDr. Linhartová.

Den�pejsků

Památník Karla Čapka srdečně zve na tradič-
ní Den pejsků, který se uskuteční v sobotu 
26. května od 14 hodin. 
Jedná se  o zábavné odpoledne 
pro celou rodinu, v němž pro-
běhne také soutěž o Cenu Dá-
šeňky pro nejsympatičtějšího 
pejska a na závěr účastníkům 
rozdělíme psí dort. 

Významného�životního�jubilea�
se�v�měsíci�květnu�dožívají
paní Hana Cimbůrková, Marie Kozáková,  
Karolína Smetanová, Marie Marečková, Marie 
Macháčková a pánové Josef Chvojka a Václav 
Zikán.
Srdečně blahopřejeme!

Fotbal��
Mistrovská�utkání�jaro�2018�
  6. 5. Sokol Pičín „B“ – TJ Stará Huť 17.00 hod.
12. 5. Vrtule Láz – TJ Stará Huť 17.00 hod.
19. 5. TJ St. Huť – Litavan Bohutín 17.00 hod.
27. 5. Dal. Dušníky „B“ – TJ St. Huť  17.00 hod.

Ať je teplo, vítr, zima, na fotbale je vždy prima.
Když jdou naši hrát, chtěj co nejvíc branek dát.

Úklid�obce

V sobotu dne 7. 4. 2018 proběhl úklid obce. Dě-
kujeme všem, kdo se jakkoli zapojili. Na místě se 
sešlo na 60 občanů, ale další hlásili lokality zba-
vené odpadu již během týdne. Velice si vážíme 
tak velké účasti a zvláště pak nás těší, že tato 
akce se stala již pravidelně navštěvovanou celý-
mi rodinami. Potěšující se také fakt, že se letos 
sebralo celkem 550 kg, což je méně než polovina 
loňského objemu. Ačkoliv s nárůstem zájemců 
o pomoc s úklidem se rozrůstají i lokality, které se 
uklízí. Že by se blýskalo na lepší časy a obyvatelé 
a návštěvníci obce si uvědomují, že nemusí od-
pad odhazovat ve svém okolí? Kéž by to tak bylo. 

Čápi

Letošní velikonoční svátky byly obohaceny 
příletem čápa. Před lety jsme všichni s napě-
tím očekávali, zda bude nová hnízdní pod-
ložka umístěná na opraveném komíně opět 
obydlená. Jak se ukazuje, energie, finanční 
prostředky a především ochota zástupců spo-
lečnosti Zetech se vyplatila a my se můžeme 
rok co rok těšit pohledem na čapí rodinku. Dě-
kujeme za tento vstřícný krok.

Zprávy�z�25.�veřejného�zasedání�zastupitelstva�obce,�
konaného�dne�9.�4.�2018

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.

Na dětském hřišti Malostranská byl dopl-
něn další hrací prvek určený těm nejmenším 
dětem.
Zároveň dojde k výměně hrací sestavy na dět-
ském hřišti u házenkářského hřiště. Původní 
byla z bezpečnostních důvodů odstraněna.
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Zprávičky�z�mateřské�školičky

Duben�v�naší�školičce

Květinám, zvířátkům, mláďátkům a v nepo-
slední řadě také dopravní výchově, jsme se ve 
školce věnovali v měsíci dubnu. Jarní motivy 
se promítly i do fotografi í, které jsme v začátku 
měsíce společně s panem fotografem pořídi-
li u nás ve školce a tak mají rodiče i děti další 
vzpomínku na školková léta.
Naši předškoláci se zúčastnili zápisu do ZŠ Sta-
rá Huť a také se seznámili s některými z dětí, 
které nastoupí do naší školky v září, v rámci Dne 
otevřených dveří, který u nás v tomto měsíci 
proběhl. Dne otevřených dveří se zúčastnilo 
spoustu maminek, babiček, tatínků i jejich dětí 
a všichni odcházeli s úsměvy na tváři, z čehož 
jsme měli obrovskou radost.
Hned další den si naše děti přivstaly a dorazi-
ly do školky brzo. Pospíchaly totiž na autobus, 
který je vezl na výlet do Prahy, konkrétně do 
Toulcova dvora, kde děti strávily dopoledne 
a seznámily se s životem nejen domácích zvířat.
Dále u nás ve školce proběhl veliký dopolední 
úklid prostorů školkové zahrady v rámci Dne 
Země. Předcházely mu aktivity, které zahrno-
valy vyprávění o Zemi, jak se o ni starat a co ji 

škodí, nebo zpívání o třídění odpadu, či hry na 
popeláře.
V dubnu jsme také zahájili plavecký výcvik 
v  Příbrami, kam budeme dojíždět každé pon-
dělí až do konce školního roku. Děti se navzá-
jem každoročně motivují svými zážitky a tak se 
na plavání moc těšily.
V závěru měsíce, v každé z tříd, proběhly besíd-
ky, které byly zakončeny společným tvořením 
s rodiči. Besídky probíhaly v duchu jara a děti se 
na ně pilně připravovali – a stálo to za to! Každý 
kamarád byl moc šikovný.
Besídky jsme završily velkou páteční oslavou 
– Rejem čarodějnic. Naše školka se proměnila 
v čarodějnické doupě plné čarodějnic, čarodě-
jů, pavouků a upírů. Zpívalo se, tančilo se a ne-
zapomněly jsme ani na soutěže.

Nakonec bychom vás rádi pozvali k zápisu do 
MŠ, který se koná dne 14. 5. 2018 od 14 do 
17 hodin a připomněly možnost využití elek-
tronického předzápisu, o kterém jsme se již 
zmiňovali v článku na stránkách Dobříšska ak-
tuálně. Těšíme se na vás a za měsíc na viděnou 
u dalších zpráviček z naší školičky. 

Kolektiv MŠ Stará Huť

Památník Karla Čapka sr-
dečně zve na výstavu Mi-
roslav Horníček – aristokrat 
humoru. Výstava uspořádaná 
ke 100. výročí narození to-
hoto všestranného umělce 
– herce, spisovatele, drama-
tika, výtvarníka – byla v pro-
storách Památníku otevřena 
již koncem dubna a potrvá až 
do konce srpna tohoto roku. 
Přijďte se podívat na unikát-
ní exponáty ze soukromé 
sbírky.

Tak�jsme�se�konečně�
dočkali...�
Krásné dny a teplé slunečné 

počasí nás vylákalo na školní zahradu, kde si 
děti odpoledne užívají sluníčka. Školní zahra-
da se využívá nejen odpoledne, ale i dopo-
ledne při vyučování. Je přece paráda se učit 
venku... 
Děkujeme všem rodičům a příznivcům školy 
za sběr starého papíru. 
V měsíci květnu nás čeká spousta akcí. Celý 
měsíc bude probíhat projekt pro budoucí prv-
ňáčky „My se školy nebojíme” (2. 5. 2018, 16. 5. 
2018, 23. 5. 2018, 30. 5. 2018)...
14. 5. 2018 navštívíme divadlo Příbram, před-
stavení „Putování za křišťálovým srdcem”.
15. 5. 2018 se opět zapojíme do celonárodní 
veřejné sbírky českého dne proti rakovině; 
žáci budou před školou prodávat symbolické 
květiny.
15. 5. 2018 se zúčastníme přátelského utkání 
ve fl orbalu na Základní škole v Mníšku pod 
Brdy.
20. 5. 2018 proběhne interaktivní představení 
„Keep calm and watch easy english”; žáci prv-
ního a druhého ročníku si poslechnou před-
stavení v českém jazyce a žáci třetího až páté-
ho ročníku v anglickém jazyce.
31. 5. 2018 navštíví první a druhý ročník ZOO 
v Praze a žáci třetího až pátého ročníku Plane-
tárium v Praze, kde shlédnou program „Letíme 
na Mars”.
1. 6. 2018 je mezinárodní den dětí, který osla-
víme hraním ve Skřítkově.

Dana Kunrtová


















