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MĚSTSKÁ POLICIE DOBŘÍŠ

mobil: 602 370 677

Senior v kyberprostoru

Jak bezpečně užívat počítač, 
tzv. chytrý mobilní telefon, in-
ternetové bankovnictví, sociální 
sítě a e-maily? Tyto informace si 
v  Dobříši přišlo poslechnout na 
30 seniorů do Klubu důchod-
ců. Pomocí videí se tu seznámili 
s  úskalími využívání počítačové 
techniky. 
V posledních letech výrazně 
přibývá seniorů připojených 
k  internetu. Ten jim umožňuje 
komunikovat, sdílet a vyměňo-
vat si informace a nápady, hrát 
hry, účastnit se diskuzí na sociál-
ních fórech či provádět obchod-
ní transakce. Spousta seniorů 
dnes na internetu tráví poměr-
ně hodně času. Senioři si našli 
své místo i na facebooku. Podle 
údajů společnosti Nielson se po-
čet uživatelů internetu starších 
65 let zvýšil za posledních 5 let 
celosvětově o 6 milionů. Téměř 
polovina z nich přitom navštívila 
během posledního měsíce oblí-
bené portály jako YouTube nebo 
sociální síť facebook. 
Po promítání jednotlivých pří-
padů o rizikovém chování v ky-
berprostoru mezi sebou senioři 
diskutovali a vyměňovali si své 
zkušenosti. 

pokračování na straně 2

Pozvánka na veřejné 
zasedání Zastupitelstva 
města Dobříše,

které se uskuteční ve středu 
6.  února 2019 od 17 hod. ve 
společenském sále KD Dobříš.
Program jednání bude v termínu 
zveřejněn na úřední desce měs-
ta Dobříše a na www.mestodob-
ris.cz. On-line přenos jednání na 
webu města.

 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí  únor | 2019 

Vážení spoluobčané,  
milé čtenářky, milí čtenáři,
nový rok otevřel na Dobříši velké téma – od-
pady. Od února 2019 totiž dochází ke změně 
systému svozu odpadů na základě vyhlášek 
1/2018 a 2/2018. Ty schválilo ještě minulé za-
stupitelstvo. Nové vedení města (koalice PRO 
DOBŘÍŠ, ODS, KDU-ČSL) však v těchto vyhláš-

kách vidí řadu nedostatků a plánuje další změny, které by měly přicházet 
v průběhu roku 2019.

Obecně závazné vyhlášky 1/2018 a 2/2018 se připravovaly již od roku 
2017. Těsně před komunálními volbami v září 2018 pak tyto vyhlášky 
schválili členové bývalého zastupitelstva. Vyhlášky přinášejí především 
zrušení týdenního a sezónního svozu popelnic a navýšení ceny poplatku 
za svoz odpadu; o novém systému město informovalo v lednovém vydá-
ní DL, pomocí letáků přiložených ke složenkám a na webových stránkách 
města.

Schválené vyhlášky obsahují právní vady, na které upozornilo minister-
stvo vnitra. Odstranění těchto vad se bude řešit na únorovém jednání 
zastupitelstva. Tím ale změny neskončí. Vyhlášky nepovažujeme zdaleka 
za ideální a pokládáme za potřebné nastavený systém upravit.

Ve volebním programu jsem spolu 
se svými kolegy slibovala voličům 
zavedení férového systému plateb 
za svoz odpadu nebo rozšíření sbě-
ru a využití bioodpadu. K nastavení 
efektivního systému svozu odpadů 
však potřebujeme pomoc odborní-
ků, lepších a zkušenějších, než jaké 
dokázalo zajistit předchozí vedení 
města. Na problematiku odpadů 
jsme se zaměřili hned po nástupu 
do úřadu. Nyní probíhá poptávko-
vé řízení, z něhož vzejde dodavatel, 
který začne připravovat nový moti-
vační systém svozu odpadu. Ten by 
se měl zavádět v roce 2019. 

Uvědomte si prosím, že změny 
nelze uskutečnit ze dne na den, 
jedná se o proces, který má svá 
pravidla. Vždyť i příprava vyhlá-
šek, které nyní vstupují v platnost, 
vyžadovala svůj čas a trvala takřka 
dva roky.

Vaše starostka Jana Vlnasová

Obsah chloru  
je v dobříšské vodě 
minimální

Zásobování města je pokryto kva-
litní vodou z podzemních zdrojů 
v brdských lesích a podléhá pravi-
delné kontrole.
Dobříšská voda splňuje všechny 
přísné hygienické požadavky na 
zdravotní nezávadnost a čistotu 
pitné vody.
Při nástupu chladného počasí 
jsme obdrželi několik dotazů, 
zda nedošlo ke zvýšení obsahu 
chloru v pitné vodě.
Nemusíte se ale obávat negativ-
ních účinků chloru na vaše zdraví. 
V dobříšské vodě se hodnota při-
dávaného chloru pohybuje kolem 
0,05 mg/l a přitom limity pro dáv-
kování chloru v pitné vodě jsou 
stanoveny Světovou zdravotnic-
kou organizací max. 0,3 mg/l. Pří-
chuť chloru může být také ovlivně-
na teplotou vody. 

pokračování na straně 2
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Obsah chloru je v dobříšské vodě 
minimální
pokračování z titulní strany
V zimním období se chlor pomaleji odbourává 
a můžete mít pocit, že je voda cítit chlorem. 
Pokud necháte vodu odstát pár minut, příchuť 
chloru zmizí. Případně uchovávejte vodu, kte-
rou spotřebujete do 24 hod., v lednici v uzavře-
ných nádobách. Vodu můžete i převařit, poté 
chlor neucítíte.
Voda je chlorována proto, aby byla zachována 
její zdravotní nezávadnost v celé rozvodné vo-
dovodní síti. Je to v zájmu zdraví zásobovaných 
obyvatel a v souladu s požadavky orgánu ochra-
ny zdraví.
Jde o nejběžnější způsob dezinfekce a k zajiště-
ní dostatečné bakteriální nezávadnosti používá-
me chlor i my. 
Často se ptáte, jaká je tvrdost vody s ohledem 
na nastavení nových spotřebičů (pračky, myčky). 
Na Dobříši dosahuje voda hodnot střední tvr-
dosti a pohybuje se od 1,9 do 2,1 mmol/l.
Více informací naleznete na webových stránkách 
Vodohospodářské společnosti Dobříš www.vhs-
-dobris.cz.

Za Vodohospodářskou společnost Dobříš  
Ing. Martin Kolařík, technický ředitel 

Informace pro rodiče nově narozených občánků  
města Dobříše

Senior v kyberprostoru

pokračování z titulní strany
„Nejvíce je zajímalo, jak se bránit rizikům užívání 
internetového bankovnictví nebo při posílání 
fotografií prostřednictvím internetu,“ popisuje 
nejčastější dotazy účastníků přednášky Bc. Vác-
lav Svoboda, manažer prevence kriminality. 
K hlavním dotazům také patřilo zabezpečení  
e-mailových schránek pomocí hesla. Senio-
ři však nakonec stejně mají nejvíce obav 
z  podvodného jednání při výběru finanční 
hotovosti z  bankomatu a při nákupu zboží. 
Nejčastěji je pak obtěžují podomní prodejci, 
kteří s nimi jednají nevybíravým způsobem za 
účelem zisku. 
Na závěr přednášky senioři velmi ocenili mož-
nost seznámit se s kyberprostorem podrobněji.

Strž. Bc. Václav Svoboda, manažer prevence 
kriminality

Přednášku uspořádala Městská policie Dobříš 
v rámci komplexního projektu prevence kriminali-
ty, který zahrnuje akce pro všechny cílové skupiny. 

Vážení rodiče, 
vítání občánků města Dobříše se koná již 
mnoho let, tradičně na dobříšském zámku 
v  krásném prostředí Zrcadlového sálu. Rodi-
če nově narozených dětí si však musejí sami 
zažádat o účast na tomto slavnostním obřa-
du, kam jsou zváni pouze na základě vypl-
něné přihlášky. Přihlášku na vítání občánků 
je možné nově od ledna 2019 stáhnout na 
webových stránkách města, popřípadě si ji vy-
zvednout na matrice Městského úřadu Dobříš, 
Mírové náměstí 119. Vyplněnou a podepsanou 
přihlášku k vítání občánků včetně souhlasu se 
zpracováním osobních údajů doručte nejlépe 
osobně na matriku Městského úřadu Dobříš, 
popř. zašlete e-mailem matrika@mestodobris.cz,  

nebo poštou. Formulář obdržíte přímo na ma-
trice, popř. je zveřejněn na stránkách města 
Dobříš.
Vítání občánků města Dobříše se mohou zú-
častnit děti, které mají v době podání žádos-
ti o přivítání na Dobříši trvale hlášený pobyt. 
Zároveň musí být jeden z rodičů v době naro-
zení dítěte trvale hlášen na Dobříši (dle usne-
sení RM č. 11/9/2018 RM ze dne 24. 4. 2018).
O termínu a konkrétním čase konání budou ro-
diče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni 
prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslá-
na na jimi uvedenou adresu.
V případě dotazů můžete kontaktovat matriku 
na tel. 318 533 313 a 318 533 316.

Odbor správních agent – matrika

Zimní stadion a co je to konstruktivní opozice
Po podzimních volbách se objevovala prohlášení nové koalice (PRO DOBŘÍŠ, ODS, KDU-ČSL) o tom, 
že si přejí na Dobříši změnit politickou atmosféru a spolupracovat na řešení problémů města napříč 
všemi stranami. I proto jsem před Vánoci se zaujetím sledoval komunikaci mezi koalicí a opozicí na 
2. zasedání Zastupitelstva města Dobříše. Zaujala mne diskuze, týkající se uzavření zimního stadio-
nu z důvodu jeho havarijního stavu a možnosti (či nemožnosti) zprovoznit pro tuto sezónu mobilní 
kluziště jako náhradní řešení.
Ano, debatu by bylo možné nazvat jako velmi konstruktivní, kdyby se však do ní nezapojil Mgr. Tomáš 
Helebrant. Připadá mi, jako by pan Helebrant přišel na zasedání zastupitelstva s plánem, že zkritizuje 
vedení města za to, že neuvažovalo o možnosti pronájmu mobilního kluziště, a navrhne tento pro-
nájem jako řešení současného stavu. Takový plán hodnotím kladně: Dobříš zcela jistě konstruktivní 
kritiku ze strany opozice potřebuje.
Jenomže na zasedání zastupitelstva se ukázalo, že rada města možnost pronájmu mobilní plochy 
již řešila a zjistila přitom, že zákony, které město musí dodržovat, činí pronájem mnohem složitější, 
než si pan Helebrant představoval, a neumožňují zprovoznění kluziště v rozumném čase. Jenomže 
pan Helebrant přesto dále vystupoval tak, jako by tyto informace neslyšel. Cituji jeho slova: „Mně 
přijde smutný, že to lze najít během dvou hodin, a vy jste se tomu tuto sezónu nevěnovali.“ Ale ano, 
pane Helebrante, oni se tomu věnovali, a to velmi důkladně, Vy jste ale zřejmě vůbec nesledoval na 
zasedání zastupitelstva diskuzi.
Smysluplná politika má být dialogem. Nemá být monologem a ignorováním druhé strany.

Daniel Konopáč

Reakce na příspěvek pana Konopáče

Jelikož pan Konopáč, záměrně, nebo z nezna-
losti, uvádí nepravdivé informace, uvedu věci na 
pravou míru do následujícího shrnutí:
Rada města Dobříše hrubě podcenila poptávku 
po sportovním vyžití obyvatel a neudělala vše 
pro to, aby zajistila ledovou plochu pro tuto se-
zónu. Po zjištění nemožnosti používat stávající 
ledovou plochu měla rada města okamžitě jed-
nat a alespoň zajistit mobilní ledovou plochu. 
S náklady na provoz zimního stadionu bylo po-
čítáno, tudíž by se nejednalo o nehospodárné 
navyšování rozpočtu.
Dialog o návrhu řešení se těžko vede, když dru-
há strana nenaslouchá… Hlavní argumenty 
vládnoucí koalice byly: 
1. nelze stihnout „zprocesovat“ – není pravda. 
2. musíme šetřit – na co, zřejmě na knihovnu za 
cca 140 000 000 Kč… 
Místo spolupráce napříč všemi stranami hledá 
koalice důvody, proč to nejde.
Proto jsem na jednání navrhl řešení: prostředky 
na financování zajistit přijmutím úpravy roz-
počtového opatření č. 6/2018 a přidělit Dokasu 
potřebnou částku na zajištění mobilní ledové 
plochy.

Prostředky by tedy nešly přímo z rozpočtu měs-
ta, což by se nestihlo „zprocesovat“, ale Dokas by 
přímo mohl objednat mobilní ledovou plochu 
a  náklady za ní hradit z vlastního navýšeného 
rozpočtu. Toto bylo na jednání zastupitelstva 
navrhováno, následně o tom hlasováno, ale 
Vám to, pane Konopáči, zřejmě uniklo…
Další Vaše poznámky o nesledování zastupitel-
stva jsou tedy irelevantní.
Souhlasím s Vámi, že smysluplná politika nemá 
být monologem a ignorování druhé strany. 
S  tím jsme také do voleb šli. Skončili jsme ale 
v  opozici a stali se ignorovanou druhou stra-
nou, se kterou se nikdo nebaví o záměrech ve-
dení města, nezve na předjednání důležitých 
rozhodnutí, která se týkají širší veřejnosti, ne-
hledá kompromisy a  větší podporu při hlaso-
vání zastupitelstva. Jsme optimisti a věříme, že 
slova o spolupráci se zastupiteli reprezentující-
mi 48  % obyvatel Dobříše nové vedení města 
ještě naplní.
Přeji Vám vše dobré a hlavně více pozornosti při 
jednáních zastupitelstva.

Mgr. Tomáš Helebrant

Registrace stánku na Dobříšské 
májové slavnosti 2019 

Dobříšské májové slavnosti se v letošním roce 
konají v sobotu 18. května 2019. 
Registrace stánku na slavnosti je možná pouze 
přes rezervační formulář. Formulář naleznete 
v  pravé části titulní stránky oficiálního webu 
města Dobříše www.mestodobris.cz.
Přihlášky posílejte do 28. 2. 2019. Po tomto 
datu již nebudou přihlášky přijímány.
Odeslání formuláře nenahrazuje uzavře-
ní smlouvy ani závazné potvrzení účasti. Po 
odeslání formuláře budete dále kontaktováni 
a vaše účast bude potvrzena po splnění všech 
podmínek.

-red-
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Kalendář akcí na rok 2019
Kalendář kulturních, sportovních a společen-
ských akcí mikroregionu Brdy–Vltava je zdarma 
k dispozici v Informačním středisku Dobříš a na 
podatelně Městského úřadu Dobříš. Kalendář 
akcí je ke stažení i na webových stránkách TIC 
Dobříš http://ic.mestodobris.cz a na stránkách 
Od Brd k Vltavě www.odbrdkvltave.cz. 

-red-

Kalendář akcí 
2019Region Od Brd k Vltavě

Dobříšsko, Novoknínsko, 
Střední Povltaví

Tak jsme se dočkali!
Nové vedení dobříšské radnice v čele s první starostkou města Dobříše paní Janou Vlnasovou nám 
všem, kdo mají hroby na Dobříši, dalo k novému roku 2019 dárek, a to ten, že snížilo nehorázné ceny 
hrobových míst na ¼! A za to mu patří velký dík!

Jirka Klika

Poté, co se letos na Dobříši opět nebruslí pro 
macešský postoj paní přírody, které ani město 
nepomohlo třeba zapůjčením mobilní ledové 
plochy, mě potěšila informace v lednových DL, 
že byla díky získání dotace téměř 18 milionů 
Kč podepsána ještě bývalým vedením města 
smlouva na rekonstrukci chladicího zařízení 
zimního stadionu s jasným termínem dokonče-
ní do konce října 2019. Co ale bude dál? Zůsta-
ne jen otevřené kluziště nebo bude následovat 
jeho zastřešení? „Politické“ rozhodnutí o  tom 
by mělo padnout co nejdříve. Podle mého laic-
kého rozumu by se již při rekonstrukci plochy 
měla zvážit třeba stavební příprava pro pří-
padné budoucí zastřešení. To by nepochybně 
přineslo vysokou přidanou hodnotu v podobě 
nezávislosti na povětrnostních vlivech, pro-
dloužení sezóny a úsporu provozních nákladů. 
Provoz nemusí být zrovna celoroční, jak ho za-
vádí v letošním roce Příbram. Zimní stadion by 
ale mohl sloužit i mimo sezónu, třeba pro pořá-

dání vhodných kulturních či sportovních akcí. 
Nové vedení města se v koaliční smlouvě zava-
zuje, že aktuální záměry a změny plánů či inves-
tičních celků budou projednávány s občany (in-
vestice, strategie, územní plán, územní studie, 
koncepce dopravy, rekonstrukce objektů města 
apod.). Proto očekávám brzké zahájení veřejné 
diskuze na toto téma. K diskuzi je však nezbytný 
dostatek relevantních informací. Získat dnes in-
formace o projektech města, stavu jejich plnění 
a záměrech ale vyžaduje takřka detektivní čin-
nost, není-li to přímo nemožné. Přitom by stači-
la jedna záložka „Projekty“ na webových strán-
kách města, kde by mohl občan získat všechny 
informace o každém probíhajícím či uvažova-
ném projektu na jednom místě. Zároveň by zde 
mohla probíhat i veřejná diskuze, které by se 
zúčastnilo nepochybně více občanů, než bývá 
na občas svolávaných aktivech k některým té-
matům.  

Jan Procházka

Knihovna v únoru
Milí čtenáři a návštěvníci knihov-
ny, ať už se chystáte či nechys-
táte protančit celou plesovou 

sezónu, vaše srdce může zaplesat v knihovně! 
A co pro vás chystáme?

Virtuální univerzita třetího věku (čtvrtý se-
mestr) – od 4. 2.
Zajímá vás naše historie? Téma České ději-
ny v  souvislostech – II. část navazuje na téma 
předchozího semestru, přijímáme však i nové 
studenty. VU3V je cyklus šesti přednášek, které 
vám pustíme ze záznamu; po absolvování zá-
věrečného testu získáte certifikát o ukončení 
semestru, absolvujete-li úspěšně 6 semestrů, 
získáte při slavnostní promoci osvědčení o ab-
solutoriu VU3V.
Tento program pořádáme ve spolupráci s Čes-
kou zemědělskou univerzitou v Praze.
Cena za 4. semestr je 300 Kč. Přednášky jsou ur-
čeny výhradně pro důchodce, konají se dvakrát 
měsíčně v pondělí od 10 hod.

Výtvarná dílna s Jíťou: PAVOUČEK PRO ŠTĚS-
TÍ – pondělí 4. 2. od 12 do 17 hod.
Každý ví, že pavouci nosí štěstí – tak si to pojistě-
te a vytvořte si u nás pod Jítiným vedením něja-
kého opravdu pěkného! Jako vždy vstup volný, 
materiál zdarma.

Malá dobříšská univerzita zahajuje 
Nová dávka skvělých přednášek: O osobnos-
tech Strže vypráví Kristina Váňová; profesor Jan 
Černý informuje, jak genetika mění náš život;  
MUDr. Jan Pirk vysvětluje, jak si poškozujeme 
zdravé srdce. Novinář a cestovatel Petr Horký 
vám toho poví spoustu o Zikmundovi a Han-
zelkovi a PhDr. Šimůnek shrne téma 600 let hu-
sitství. Přednášky se konají většinou ve čtvrtek 

od 17 hodin. Zvýhodněné předplatné za 200 Kč 
můžete koupit v knihovně – a to i v dárkovém 
balení pro vaše blízké!

Kristina Váňová: STRŽ A JEJÍ OSOBNOSTI  
– čtvrtek 7. 2. od 17 hod.

Ředitelka Památníku Karla Čapka Kristina Váňo-
vá vás na první přednášce Malé dobříšské uni-
verzity seznámí s osudy nejdůležitějších osob-
ností, spjatých s domem na Strži. Vstupné 60 Kč, 
káva/čaj v ceně.

TÝDEN SVATÉHO KNIHODALA – od 11. do 17. 2.
Víte, že 14. únor neznamená jen svátek zamilo-
vaných, ale i Mezinárodní den darování knih? 
Pokud chcete někomu udělat radost knížkou, 
rádi vám pomůžeme: v našem velkém knižním 
bazaru si můžete zdarma vybrat některou z pěk-
ných knih. A vy už ji pak jen pěkně zabalte a pře-
dejte dál.

KNIHOMRNĚ START – pondělí 18. 2. od 10 hod.
Program pro miminka a batolata: hraní s rytmy, 
melodiemi a říkadly, prohlížení obrázkových kní-
žek i divadelní, pohybové a společenské prvky.
Cílem programů je podpořit vyjadřovací a inte-
lektuální schopnosti dítěte, pomoci dítěti vytvo-
řit si dobrý vztah k češtině a zatraktivnit čtení 
a služby knihovny již nejmenším dětem.

Program trvá 30–60 minut a poskytneme vám 
komfortní zázemí: s kočárkem můžete až do od-
dělení, přebalovací pult, nočníček i vkládací wc 
prkénko máme a vše další vyřešíme.
Vstup volný, přihlášení předem vítáme.

Chvíle pro pohádku: JÁ, BARYK – čtvrtek 
21. 2. od 17 hod.

Scénické čtení Divadla Knihovna je vhodné pro 
děti zejména od pěti do deseti let i jejich dospě-
lé. Vstup volný.

TYS MĚ VEDL: ALOIS KLAR a péče o nevidomé 
v Čechách / ČEŠTÍ NESLYŠÍCÍ – dvojvýstava 
po celý únor
Dvě zajímavé velkoformátové výstavy, zapůjče-
né z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Do-
poručujeme. 

ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Otvíráme nový kurz AJ pro začátečníky ve stře-
du od 17 hod. Malá skupina, skvělá lektorka, 
dobrá cena. Máte zájem? Ozvěte se nám!

TIBETSKÝ MĚSÍC V KNIHOVNĚ – po celý březen
Opět po roce se můžete těšit na tibetský obchů-
dek, Kino Knihovna, tematickou knižní výstavu 
a další nabídku. Více čtěte v březnovém čísle DL!

pokračování na straně 4

Jaký budeme mít zimní stadion?
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Masopustní průvod
TJ Sokol Dobříš a evangelický sbor Dobříš vás srdečně zvou na masopustní průvod 

v sobotu 2. března 2019. Sraz masek je ve 14 hod. před sokolovnou. Všechny masky jsou vítány. 
Masopustní šibřinky pro děti se konají v sále sokolovny po ukončení průvodu.

V. Černá

Knihovna v únoru 
pokračování ze strany 3
Výtvarná dílna s Jíťou: DUHOVÁ MANDALA 
– pondělí 4. 3. od 12 do 17 hod.
V rámci Tibetského měsíce se tentokrát tvoří 
mandaly. Vstup volný, materiál zdarma, dopro-
vod dětí do čtyř let nutný.
PROCHÁZKA DÍLEM KARLA ČAPKA – úterý 
5. 3. od 18 hod.
Divadelní představení Stanislavy Hoškové čerpá 
z různých textů K. Čapka: Matka, Vodnická po-
hádka, R.U.R. i Kniha apokryfů. Vstupné 50 Kč.
Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.: GENETIKA A NÁŠ 
ŽIVOT – čtvrtek 7. 3. od 17 hod.
Profesor Černý z Přírodovědecké fakulty UK 
přednáší pro Malou dobříšskou univerzitu 
o tom, jak pokroky genetiky mění náš život. 
Vstupné 70 Kč, káva/čaj v ceně.
 
Milí čtenáři, kromě mnoha programů pro vás 
máme pochopitelně také spoustu krásných 
nových knih, tak neváhejte a přijďte. Těšíme se 
na vás! 

Z knihovny zdraví Romana Bodorová

Únor v Dobříšku
Pokračují všechny kurzy z předchozí-
ho pololetí. Aktuální přehled a  mož-

nost registrace je na webových stránkách. V led-
nu jsme zahájili první přednáškou věnovanou 
rozvoji inteligence dětí. Od února plynule nava-
zujeme sérií workshopů s  psycholožkou a  psy-
choterapeutkou Mgr. Zuzanou Krásovou. Těšit 
se můžete na cyklus Psychoterapie na doma. 
Přijďte načerpat inspiraci, jak vytvářet harmo-
ničtější vztahy mezi vámi a dětmi. Jak jim poro-
zumět a pomoci jim zvládnout těžká a zátěžová 
období: vyrovnat se s úzkostí, zlými sny, nočním 
pomočováním, úmrtím v rodině a dalšími těžký-
mi situacemi, kterými děti procházejí. 
Přednášky a workshopy na téma výchovy 
a rodinných vztahů vždy od 17.30 do 19 hod.
18. 2. 2019 – Pár tipů k lepším vztahům mezi 
rodiči a dětmi  
25. 2. 2019 – Jak prostřednictvím příběhů po-
moci dětem zvládnout složité a zátěžové situace 
18. 3. 2019 – Emoce, vztek a agrese u dětí a jak 
s nimi zacházet
25. 3. 2019 – Jak funguje mozek aneb Klid, re-
spekt, disciplína
Přihlášky prostřednictvím rezervačního systé-
mu na webových stránkách www.dobrisek.cz.
Pravidelné programy, kde jsou volná místa:
Nabízíme několik volných míst v následujících 
programech a kurzech: 
Mistr Paleta – út 19–21 hod. s akademickým 
malířem Miro Pogranem. Jde o možnost vlast-
ního vyjádření, nikoli podávání výkonů. Otevře-

no všem bez rozdílu věku a pohlaví. Není nutné 
umět malovat. Jen chtít se učit. 
Hrajeme si bez maminky – stále máme volná 
místa a možno se přihlásit. Častější návštěva = 
nižší cena. 
Adaptační program pro děti od 2,5 roku do 4 let 
– nově až 4× týdně: po–čt od 8 do 12 hod. 
Hrajeme si společně – pá 10–11 hod. s Marií 
Kulhavou – cvičení, divadélko.
PC nejen pro seniory a seniorky – út 8.30–
9.30 hod.
Rezervace nebo předchozí přihlášení nutné. 
Přihlášky a informace: 608 906 559, info@dob-
risek.cz.
Angličtina s hlídáním dětí – čt 10–11 hod. 
a 11–12 hod.
Francouzština s hlídáním dětí st 17–18 hod. 
Kurzy pro těhotné a nastávající rodiče 
Cvičení pro těhotné s poradenstvím – pá 
17–18.30 hod.
Předporodní kurz pro páry dle domluvy pátky, 
nebo o víkendu.

Přihlášky prostřednictvím rezervačního systé-
mu, který najdete na webu nebo na info@dob-
risek.cz.

Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na 
našem webu: www.dobrisek.cz nebo na https://
www.facebook.com/dobrisek, e-mail: info@dob-
risek.cz, adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš. 
Telefon: 608 906 559, 603 199 265.

Meditační setkání dětí (středa 6. 2. 16.30–
18.30 hod.) Meditace je vhodná pro děti ve věku 
6–12 let. Zvyšuje schopnost koncentrace, em-
patie, schopnost učit se nové. Děti jsou klidnější 
a vyrovnanější. www.janaterapie.cz 
O kurzu Tajemství pánevního dna (neděle 
10. 2. 18–19 hod.) Přednáška, kde vám metodu 
3×3 představí Tereza Bory: „Naprosto rozumím 
tomu, že vás kurz zajímá, ale nechcete kupovat 
zajíce v pytli. Hodinku spolu pobudeme v čajov-
ně, budeme popíjet čaj a já zodpovím všechny 
vaše všetečné otázky. Vstup na přednášku je 
zdarma a s sebou si vezměte třeba i děti (ať ne-
řešíte hlídání) nebo své muže.“
Tajemství pánevního dna I. (12. 2. – 5. 3., do-
cházkový kurz každé úterý od 18 hod.) Pomo-
cí celostní metody 3×3 se naučíme vnímat své 
pánevní dno na úrovni fyzické, emoční a ener-
getické. Svaly pánevního dna jsou významnou 
částí hlubokého stabilizačního systému našeho 
těla. www.seminareprozeny.cz

Přednáška Duševní metabolismus aneb 
„Řeč“ emocí (22. 2. od 19 hod.) Emoce – někte-
ré tolik zatracované, jiné naopak glorifi kované, 
aniž bychom chápali, že je důvod, proč nám 
tyto nástroje byly dány, a jak je používat. Poro-
zumět „řeči“ svých emocí je však jediná cesta, 
jak uzdravit samy sebe a své vztahy. Emoce jsou 
klíčem, který nám otevírá neskutečné možnosti 
využití našeho potenciálu – a zde začíná zábava. 
Nutná rezervace, vstupné 150 Kč.
Rodinné konstelace (neděle 25. 2. 9–16 hod.) 
Terapeutická metoda narovnává vše, co je 
součástí vašeho systému – např. vy a práce, 
vy a  zdraví. Více informací a přihlášení: ivana.
klimentova1@centrum.cz, cena: 200 Kč záloha 
+ dar za dar.
Nová otevírací doba: sobota a neděle 17–22 
hod.
Příkrá 342, Dobříš, www.cajovnadobris.cz, kate-
rina@cajovnadobris.cz

Kateřina Försterová

Čajovna Dobříš
Změna otevírací doby, pronájem, únorový program
Od února měníme provozní dobu čajovny, a to pouze na víkendy. Uvolnily se díky tomu další dva ve-
čery (čtvrtek a pátek) na pronájem prostoru pro různá cvičení, meditace či přednášky – cena 150 Kč 
za hodinu, kapacita až 25 osob dle aktivity.

Masopustní karneval 
Zveme všechny děti, rodiče i prarodiče na skvě-
lý masopustní karneval v sobotu 2. 3. 2019 od 
15 hod. Nezapomeňte přijít v maskách – i rodi-
če. Každá maska má šanci vyhrát v soutěži o nej-
hezčí masku dětí nebo rodičů.

Těšit se můžete na:
– zábavný program ve spolupráci s Veselá rodi-

na, z.ú.,
– tancování, hry, 
– soutěže rodičů s dětmi,
– přehlídku masek,
– soutěž o nejhezčí masku dětí a rodičů, 
– tombolu,
– foto koutek.
Vstupné 100 Kč/dítě od 1 roku. Rodiče zdarma. 
Rezervace míst na tel. čísle 703 338 522 nebo ve 
Skřítkově. Těšíme se na vás!

A co připravujeme dál?
Na konci března proběhne jarní jarmark HAND 
MADE. 
V květnu bude u nás Dětská kosmická show 
s parádním programem a zábavou.
O letních prázdninách plánujeme dva příměst-
ské tábory v termínech 22.–26. 7. a 26.–30. 8. 
Témata a program táborů jsou v procesu tvoře-
ní, ale už teď se máte na co těšit!
Sledujte naše FB stránky nebo www.skritkov.
com a dozvíte se vše včas.

A. Englártová

Město Dobříš
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš,

tel.: 318 533 311,
www.mestodobris.cz,

e-mail: epodatelna@mestodobris.cz
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KULTURA ÚNOR

 8. 2. Pocta Zuzaně Navarové – koncert
Zuzana Navarová stihla za necelých 25 let 
své hudební kariéry vytvořit nesmrtelný 
odkaz. Hudební barevnost a silné výpovědi 
jejích textů v nás dál rezonují roky po jejím 
odchodu a její jméno znají i ti, kteří v dobách, 
kdy aktivně koncertovala, ještě ani nechodili 
do školy.

Náročného úkolu, nazkoušet koncert složený 
z  písní Navarové, se zhostila šansoniérka a he-
rečka Markéta Burešová. Spolu s ní Zuzaniny 
písně na pódiu interpretuje trio hudebníků 
z  různých uměleckých světů. Akordeonista, pi-
anista, zpěvák a skladatel Mario Bihári hrál se 
Zuzanou Navarovou v kapele Koa a nahrál s ní 
nejdůležitější alba. Klavíristka a herečka Petra 
Bílková vystupuje s Markétou Burešovou od 
začátku její hudební kariéry. Jako herečka hraje 
nejčastěji v divadle Kampa, které je její domov-
skou scénou. Herec, bubeník a skladatel Ivo 
Sedláček doprovází uskupení na cajon.
Společenský sál KD Dobříš, pátek 8. úno-
ra od 20 hod. Vstupné: 180 Kč (předprodej) 
a  200  Kč (na místě). Předprodej vstupenek 
v  Trafi ce u Davida, Dobříš. Rezervace vstu-
penek pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, 
na tel.: 318 521 302.

  14. 2. Vernisáž výstavy fotografi í Zdeňka 
Klána a studentů SVŠUAŘ

Mgr. Zdeněk Klán vás zve na výstavu Fotografi e 
s příběhem studentů Střední školy a vyšší od-
borné školy umělecké a řemeslné. 
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 14. února od 17 hod. Výstava po-
trvá do 17. 3. 2019. Otevřeno po–čt 8.30–16 
hod., pátek a sobota zavřeno, ne 14–16 hod. 
Vstup zdarma!

  22. 2. Thom Artway s kapelou

Zpěvák, textař a kytarista Thom Artway patří ak-
tuálně k nejuznávanějším mladým muzikantům 
české hudební scény. Ve své tvorbě dokonale pro-

pojuje moderní zvuk s klasickým písničkářstvím. 
Jeho skladby jsou podmanivé díky charakteris-
tickému hlasu a jasně rozpoznatelným melodiím. 
Debut Hedgehog, který vyšel v roce 2016, se se-
tkal s velkým ohlasem. V tom roce dokonce zís-
kal právem ocenění Anděl za Objev a Zpěváka 
roku. Na podzim roku 2018 vydává album All I 
Know, kterým se mu podařilo navázat na úspěš-
ný debut. Hudební kritici navíc oceňují i to, že 
Thom nezůstal hudebně stát na místě, ba právě 
naopak – jeho novinka je rychlejší a objevuje se 
na ní více elektroniky a elektrických kytar. Na 
první pohled stále introvert s vizáží kluka odve-
dle potvrzuje pozici talentovaného písničkáře 
a zpěváka, který má pořád co nabídnout, ať už 
se to týká líbivého sametového hlasu, neomše-
lých melodií či hloubky textů. 
Společenský sál KD Dobříš, pátek 22. února 
od 20.30 hod. Vstupné: 180 Kč (předprodej) 
a 200 Kč (na místě). Předprodej vstupenek 
v Trafi ce u Davida, Dobříš. Rezervace vstupe-
nek pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, na 
tel.: 318 521 302.

  1. 3. Ventolin + 1fl fsoap – koncert 
Ventolin je elektronický projekt Davida Doubka, 
zakládajícího člena skupiny Kazety a člena divadla 
Nejhodnější medvídci. Projekt vznikl v roce 2007.
David Doubek je hudebník, producent a perfor-
mer, který k živému hraní používá staré samp-
lery, analogové syntezátory a archaické drum-
machiny. V roce 2017 vydal desku Vitajte, jejíž 
název inspirovala rohožka z turné se spřátele-
nou kapelou Midi Lidi. Přes den přednáší David 
Doubek antropologii na Univerzitě Karlově, po 
večerech hraje na koncertech pod jménem Ven-
tolin elektronickou hudbu.

Ventolinovi předskočí úžasná dvojice 1fl fso-
ap. Brněnskou formaci 1fl fsoap tvoří členové 
dalších známých českých kapel, Michal Janík 
z Ghost of You a Lukáš Palán z Acute Dose. 
Společenský sál KD Dobříš, pátek 1. března 
2019 od 20.30 hod. Vstupné: 170 Kč (před-
prodej) a 190 Kč (na místě). Předprodej vstu-
penek v Trafi ce u Davida od 11. 2. 2019. Re-
zervace vstupenek pro zájemce, kteří nejsou 
z Dobříše, na tel.: 318 521 302.

Připravujeme na březen

7. 3. Expediční kamera – přehlídka fi lmů
Mezinárodní fi lmový festival Expediční ka-
mera je celovečerní promítání fi lmů z celé-
ho světa o dobrodružství, divoké přírodě, 
poznávání nového, o extrémních zážitcích 
i sportech.
Společenský sál KD, čtvrtek 7. března od 
19.30 hod. Vstupné – základní: 100 Kč; sníže-
né – děti, studenti (do 26 let), senioři a ZTP: 
50 Kč. Více informací o promítaných fi lmech 
na www.kddobris.cz nebo na https://expe-
dicnikamera.cz/fi lmy-2019/.

21. 3. Vernisáž výstavy obrazů Michala 
Tomka
22. 3. Vypsaná Fixa – koncert 
Předprodej vstupenek od 20. 2. v Trafi ce 
u Davida
27. 3. Nová travesti show skupin Techtle 
Mechtle a Kočky – Sny ve Vegas 
Předprodej vstupenek od 5. 3. v Trafi ce u Da-
vida.

Do 17. února je možno zhlédnout výstavu Fo-
tografi e z natáčení zájmového spolku Dobris 
pictures – v pastoračním centru.
V sobotu 23. února 2019 od 17 hod. zveme na 
besedu s Jirkou Jirouškem v rámci zahájení 
jeho výstavy fotografi í Nebeské pohledy na 
střední Čechy. Jiří Jiroušek létá na motoro-
vém paraglidu, odkud zachycuje svět z výšky 
na nevšedních fotografi ích. Při besedě o létá-
ní a fotografování bude promítat i další sním-
ky, nejen ze středních Čech.
Výstava se koná v Pastoračním centru sv. Tomá-
še a potrvá do konce března.

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

Muzeum hraček – zámek Dobříš

3. 2. Valentýnské tvoření 
Zveme rodiče a děti na návštěvu Muzea hraček 
Dobříš spojenou se zábavným tvořením. 
Menší děti si vyrobí svíčku z pravého včelího 
vosku. Starším poradíme, jak vytvořit srdíč-
kový přívěsek, který potěší každého.
Tvořit budeme od 12.30 do 16 hod. Cena: 20 Kč 
děti, 30 Kč dospělí. Materiál v ceně vstupného.

Uzávěrka příspěvků 
do březnového vydání Dobříšských listů 

bude 19. února 2019. 
Redakce DL: p. Nikol Sevaldová

Mírové náměstí 103 – Infocentrum,
tel.: 318 533 366, 778 417 631,
dobrisskelisty@mestodobris.cz
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Klub předškoláků

Vážení rodiče,
jsme si vědomi, že vstup do první třídy je jed-
ním z velice důležitých kroků v životě dítěte, ale 
i jeho blízkých. Proto zveme Vás, rodiče a  bu-
doucí prvňáčky, k nám do školy několikrát ve 
školním roce. A jak to u nás probíhá? V letošním 
školním roce v průběhu měsíce ledna navštívili 
naši prvňáčci své domovské mateřské školky. 
Cílem setkání bylo ukázat svým kamarádům ve 
školce, co už se naučili, jak vyrostli, ale hlavně 
pozvat své mladší kamarády na akci Hrajeme 
si na školu I. – 21. února 2019, a Hrajeme si 
na školu II. – 21. března 2019. Při tomto prv-
ním setkání v naší škole jsou přítomni i rodiče. 
Při dalším setkání jsou rodiče nablízku. Děti 
výtvarně tvoří a současně se rodiče mohou zú-
častnit informativní schůzky s panem ředitelem.  

Jak probíhá klasický den u nás, mohou děti s ro-
diči vidět při Dnu otevřených dveří – 21. břez-
na 2019. Zápis do prvních tříd dobříšských 
škol se bude konat ve čtvrtek 4. dubna a v pá-
tek 5.  dubna 2019 vždy od 13.30 do 16.30. 
Pro školní rok 2019/2020 předpokládáme 
otevření čtyř prvních tříd s počtem 92 žáků. 
K  zápisu je nutné přinést rodný list dítěte 
a občanský průkaz zákonného zástupce. Do-
poručujeme i přítomnost dětí, které měly od-
klad nebo o něj budou žádat. Dětem, kterým 
u zápisu budou zjištěny grafomotorické obtíže, 
nabízíme desetitýdenní kurz Grafomotorické 
přípravky pod vedením speciálních pedago-
gů školy. Posledním setkáním před nástupem 
do 1. třídy je akce My se školy nebojíme I., II. 
v měsíci květnu a červnu již s paní učitelkami 
budoucích prvních tříd. Při druhém setkání pro-
běhne schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. 
Více lze najít na webových stránkách školy v Klu-
bu předškoláka.

Za ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, 
Mgr. Eva Cacková 

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 proběhlo 2. kolo 
soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika 
České republiky na Masarykově střední škole 
chemické v Praze. Jedná se o soutěž, která vznik-
la v roce 2007 spoluprací Střední průmyslové 
školy chemické v Pardubicích a společnosti Syn-
thesia. Cílem soutěže je představit chemii jako 
vědu hravou, zábavnou i praktickou, jako disci-
plínu, která má budoucnost, protože skýtá širo-
ké možnosti studijního i pracovního uplatnění.
Pražského kola se zúčastnilo celkem 348 soutě-
žících ze šesti krajů naší republiky, z nichž pou-
hých 30 postoupí do dalších bojů o Mladého 
chemika. Na žáky čekal nejen kontrolní test, ale 
také pro ně byly připraveny přednášky o historii 
periodické tabulky prvků a na téma ohňostroje. 
Naši školu v této celostátní soutěži reprezen-
tovali tři žáci, kteří vzešli z prvního (školního) 
kola, jmenovitě se jednalo o Alenu Debnárovou 
a Stanislava Holobradu z IX.A a Adélu Universa-
lovou z IX.B. Umístit se v první polovině byl náš 
cíl. Nakonec jsme svá očekávání nejen splnili, 

ale dokonce předčili. Stanislav Holobrada skon-
čil na krásném 48. místě a Alena Debnárová si 
vybojovala postup do 3. kola, protože se umís-
tila na 29. místě se ztrátou pouhých pěti bodů 
od první desítky.
Děkujeme všem soutěžícím za vzornou repre-
zentaci školy a Aleně budeme držet palce v dal-
ším, tentokrát laboratorním kole.

Ing. Jitka Hadamovská

Mladý chemik

Školní družina v Národním 
zemědělském muzeu Praha
Naše škola se zapojila do projektu Místního 
akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II. 
V rámci rozvoje polytechnické gramotnosti byla 
školní družině umožněna exkurze do Národního 
zemědělského muzea.
Prohlídku jsme zahájili s lektorem, který si s dět-
mi vyprávěl u vánočního stromku s nádherným 
keramickým betlémem o vánočních zvycích. 
Provedl nás expozicí Rybářství, kterou oživují 
velká akvária se sladkovodními rybami. Děti si 
mohly vyzkoušet rybářské oblečení či ulovit ry-
bičku, i když jen dřevěnou.
Další expozice jsme si procházeli sami a v každé 
z nich si děti ověřovaly své znalosti a dovednosti 
formou interaktivních her. Pomocí virtuálních 
efektů mohly děti zasahovat do dějů a mecha-
nickými prvky je ovládat, což nejvíce využily 
v expozici Myslivost.
Děti se dále seznámily s historií zemědělství, 
prohlédly si originální ruchadlo bratranců Ve-
verkových i další zemědělské nástroje a sbírkové 
předměty včetně preparátů hospodářských zví-
řat. Nejvíce se dětem líbilo v gastronomické her-
ně, kde si mohly vyzkoušet nakupování, viděly 
vybavení kuchyně našich babiček a prababiček. 
Zejména chlapci byli nadšeni z více jak dvace-
ti typů vystavených traktorů v expozici Jede 
traktor. Nevynechali jsme ani návštěvu střešní 
zahrady, odkud je jedinečný výhled na Prahu. 
Odpoledne v muzeu nám rychle uběhlo a domů 
jsme se vraceli plni zážitků a nových poznatků. 
Rozhodně všem doporučujeme toto muzeum 
navštívit.

Martina Zemanová

  2. ZŠ DOBŘÍŠ

  
MILÍ PŘEDŠKOLÁCI, 

ZVEME VÁS SPOLEČNĚ S RODIČI NA 
 

ve středu 27. 2. 2019 v 16.30 hodin.

Přijďte se podívat a zazpívat si.

Zájemce prosíme o přihlášení e-mailem 
na adresu 2.zsdobris@seznam.cz 

nebo telefonem na číslo 318 521 002.

Těšíme se na vás 
a připravujeme další společná setkání. 
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Sportem ke zdraví

Sport je důležitou součástí života 
naší školy, a proto od 1. stupně na-
bízíme našim žákům nejrůznější 

sportovní aktivity, které letos začaly hned v září. 
Sportovní třída V.B absolvovala sportovně-turi-
stický kurz v Nové Živohošti. Na podzim se žáci 
4.  a 5. ročníků účastnili okresního kola ve fl or-
bale. Vybojovali pěkné 3. místo. Další fl orbalové 
akce se zúčastnili žáci V.B. Odjeli 21. 12. 2018 na 
extraligový zápas Bohemians Praha – Mladá Bo-
leslav. Děti si fandění a atmosféru fl orbalového 
zápasu velmi užily. Hned po novém roce žáci 
a žákyně 3. ročníku reprezentovali naši školu 
ve vybíjené. Okresní kolo se konalo v Březnici. 
Chlapci se umístili na 3. místě, dívky na místě 
pátém. V současné době se připravuje pro žáky 
1.  stupně pobyt na horách s lyžařským výcvi-
kem. Děti pojedou 24. 2. 2019 do Malé Úpy v Kr-
konoších a už se těší na výuku lyžování.

Mgr. J. Kvídová 

Pestrá činnost školní družiny

 V současnosti plní školní družiny velmi důleži-
tou úlohu v zájmovém vzdělávání a mají nemalý 
podíl na tom, jak se děti mladšího školního věku 
učí trávit svůj volný čas. Na naší 2. základní škole 
v Dobříši se snažíme, aby si děti nejen hrály, ale 
aby se hravou formou také něco nového naučily. 
Proto každý rok vymýšlíme pro děti nové téma 
celoroční hry a s tímto námětem pak v jednot-
livých měsících pracujeme. Někdy cestujeme 
kolem světa a poznáváme světadíly, další rok si 
zkoušíme různá řemesla, pak se ponoříme do 
říše pohádek a stěhujeme se z pohádky do po-
hádky a letošní rok jsme se vydali za pokladem 
po hradech a zámcích.                                    
V rámci tohoto celoročního projektu se snažíme 
děti blíže seznámit s některými českými hrady 
a zámky. Mnohé z nich děti znají třeba z fi lmo-
vých pohádek nebo je už někdy navštívily a na 
některé se v průběhu roku pojedeme podí-
vat. Už jsme uspořádali výlet na hrad Karlštejn 
a chystáme se ještě na zámek Telč a Loučeň. Také 
se určitě půjdeme podívat na náš zámek v Dob-
říši. V průběhu každého měsíce zařazujeme do 
našich činností sportovní aktivity, výtvarné tvo-
ření, hudební a hudebně pohybové prvky a také 
přírodovědné znalosti. Pořádáme např. rytířské 
turnaje, zpíváme písničky o hradech a zámcích 
a také jsme vyráběli modely hradů a vytvořili 
jsme z nich družinovou výstavu. Chystáme se 
ještě uspořádat maškarní ples v kostýmech ry-
tířů a princezen. Zjistili jsme, že takto tematicky 
propojené činnosti děti víc zaujmou a víc si toho 
zapamatují.

E. Pletichová, vedoucí vychovatelka ŠD

Plány do 2. pololetí školního roku

Konec roku na naší škole byl ve znamení příprav na vánoční besídku spojenou 
s  tradičním jarmarkem. Tato akce se velmi podařila, přišlo velké množství rodičů, ale i prarodičů 
a kamarádů. Vystoupení i výrobky našich žáků měly úspěch.
Do nového roku vstupujeme s plány opakovaně navštívit v divadle v Příbrami dětská představení, 
plánujeme výlety do přírody, ale i návštěvu různých naučných akcí, např. Techmánii v Plzni. Naši žáci 
v rámci aktivit vedených MAS Brdy–Vltava pro divadelní vystoupení ZŠ Dobříš, Komenského nám., 
a ZŠ Rosovice budou připravovat kulisy k jejich divadelnímu vystoupení. 
Budeme pokračovat ve spolupráci se strž. V. Svobodou. Jeho doménou je téma prevence skloňova-
né snad ve všech pádech.
Na jaře zde také proběhne kurz lesní pedagogiky s instruktorem. Tuto formu výuky mají žáci ob-
zvlášť oblíbenou. Navážeme na předchozí témata. Čeká nás mnoho práce, ale těšíme se na nové 
zážitky.

Mgr. Alena Novotná

Trnka ve sněhových závějích

Nový rok 2019 v ZŠ Trnka začal v souladu s ročním obdobím v závějích sněhu. 
Dlouho to vypadalo, že zimní výjezd celé školy se odehraje v dešti a blátu. Když 
se ale žáci (doprovázení rodiči) a pedagogové sešli 7. ledna ráno u autobusu, 

protrhla se šedivá peřina nad jejich hlavami a z nebe se začal sypat sníh v nebývalém množství. 
A padat nepřestal ani na šumavské Horské Kvildě, kam kola trnkového autobusu zamířila. Děti si tak 
dosyta užily zimních radovánek – bobovaly, vyrazily na běžky nebo si vyzkoušely, jak namáhavá je 
chůze na sněžnicích (značně).

Kromě sportu na Kvildě čekalo na žáky i vzdě-
lávání. Pod vedením lektorů z Centra envi-
ronmentální výchovy NP Šumava absolvovali 
lekce vztahující se k tamějšímu životu a příro-
dě. Šlo například o rozpoznávání stop a jiných 
znamení zvěře, seznámení se stěhovavými 
a  přezimujícími druhy ptáků a spoustu dal-
ších zajímavých poznatků. Večer se pak mohli 
žáci podle své vlastní volby věnovat oblíbe-
ným činnostem – například čtení, háčkování, 
výtvarnému tvoření nebo hraní deskových 
a pohybových her. V pátek odpoledne se pak 
po týdnu vrátili domů vysportovaní, o něco 
chytřejší a hlavně připravení a natěšení na vše, 
co je do konce pololetí ještě ve škole čekalo.

Trnka zve: Muzikoterapie ve čtvrtek 7. 2. od 17.30 hod. do cca 19 hod. v podkroví školy. Půjde 
o  relaxaci s hudbou pod vedením muzikoterapeutky Sylvie Krobové (www.sylviekrobova.com). 
Počet míst omezen, prosíme o rezervaci na s.jezek@gmail.com, cena 200 Kč.
Šansonový kabaret v pátek 15. 2. od 19 hod. L'Ombre/Stín – Sylvie Krobová a Klaun Bilbo na 
podkrovní improvizované scéně ZŠ TRNKA. Vstupné dobrovolné.

Adéla Sauerová

Přijďte zažít lesní školu a školku

Chcete vidět na vlastní oči, jak to chodí v lesní škole a školce v Dobříši? 
Přijďte k nám na Den otevřených vrátek 12. února nebo 28. března od 9 do 12 hod. A pokud by se 
vám hodila víc sobota, přijďte prožít se svými dětmi Den s lesní školou a školkou 2. března nebo 
23. března od 10 do 15 hodin. Poznáte náš tým, naše zázemí a podíváte se, jak probíhá projektové 
vyučování v náruči přírody. 

A pokud vaše děti zajímá, jak vypadal život bez 
výdobytků moderní civilizace, přihlaste je na pří-
městský tábor „Pradítětem na týden“. Naučí se 
nejen, jak si vyrobit amulet nebo jak se zamas-
kovat, aby mohly nepozorovaně sledovat lesní 
zvěř, ale také, jak si postavit lesní přístřešek nebo 
zaznamenat zážitky kmene nástěnnou malbou. 
To vše v partě kamarádů, kteří na vlastní kůži po-
znají, že společenství je víc než jednotlivec. 

Tábor bude probíhat v termínu od 11. do 15. 
března denně od 8 do 15 hod. Cena 2 300 Kč. 
Přihlášky posílejte na skolavlese@gmail.com. 
Více podrobností na www.skolavlese.cz. 
Těšíme se na vás.

Barbora Pecháčková Uchytilová
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Jí byly děti milejší, než 
všechny světa statky, 
jim dala věno největší, 
své zlaté srdce matky.
Dne 31. ledna 2019 by 
se dožila naše milova-
ná a  nenahraditelná 
maminka a  babička, 
paní Marie Kozohor-

ská, 96 let. Opustila nás před 31 lety – 20. února 
1988. V našich vzpomínkách a srdcích žiješ stále 
s námi. 

Rodina.

Dne 10. února 2019 
vzpomeneme smutné 
druhé výročí, kdy nám 
náhle odešel ze života 
pan Ladislav Hampl. 

Stále vzpomíná 
manželka a celá rodina.

Dne 12. února 2019 
uplyne jeden rok od 
chvíle, kdy nás navždy 
opustila paní Růžena 
Ungermannová. 

Stále vzpomínají dcera 
s přítelem a vnučky 

s rodinami.

Čas ubíhá, ale bolest v našich srdcích zůstává. 
Svým rodičům nic víc, než kytičku květů na hrob 
můžeme dát a stále vzpomínat...
V únoru 2019 vzpomeneme 30. výročí úmrtí 
pana Oldřicha Maška a 1,5 roku od úmrtí paní 
Jindřišky Maškové z Dobříše.

Syn Oldřich a dcera Eva s rodinami.

�

Zámek Dobříš

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

Otevřeno celoročně
září–červen út–ne    8.00–16.30
červenec–srpen po–ne   9.00–17.30

KULTURNÍ PROGRAM
15. 1. – 15. 2. 2019
Výstava prací žáků Waldorfské školy Příbram

Kulturní program jaro/léto
• koncerty
• velikonoční prohlídky
• výstavy v Galerii JCM
• výstava v expozici zámku
• noční prohlídky
• sokolnické ukázky na nádvoří zámku

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…

V únoru bychom rádi pozvali návštěvníky zámku 
na výstavu Waldorfské školy Příbram. Představí 
práce žáků oborů umělecký kovář – pasíř a umě-
lecký truhlář – řezbář. Prezentace studentských 
prací je koncipovaná jako mozaika jednotlivých 
částí tvůrčího procesu napříč oběma obory od 
1. do 3. ročníku. Výstava v Galerii JCM je přístup-
na denně kromě pondělí od poloviny ledna do 
15. 2. 2019, vstupné je 40 Kč/os. Více informací 
o začátcích prohlídek a kulturním dění na zám-
ku se dozvíte na našich webových stránkách 
www.zamekdobris.cz. V návštěvním centru vám 
také můžeme nově vystavit dárkový poukaz 
na prodej ryb dle vlastního výběru, který lze 
uplatnit ve fi remní prodejně ryb – Sádky Dobříš. 
Poukaz vám připravíme po předchozí dohodě. 
Platba za poukaz přímo v návštěvním centru.

Do návštěvního centra hledáme vhodného 
uchazeče na pozici průvodce / pracovník 
návštěvního centra. Pro více informací volejte 
318 521 240 nebo piště na email: prohlídky@
zamekdobris.cz.

Příběhy sousedů poprvé v Dobříši!
Jedinečné příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během nadcházejícího půlroku poprvé 
vydávají zaznamenat i žáci ze základních škol Dobříše. Dokumentaristické týmy dětí ze sedmých 
až devátých tříd se připravují vydat v březnu a dubnu za pamětníky. Vyprávění nahrají na diktafon 
nebo videokameru a životní příběh pamětníka nejen dokumentaristicky zpracují, ale také představí 
svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti při slavnostní prezentaci. Všechny reportáže, ži-
votopisné texty a fotografi e ze společných setkání pamětníků s dětmi v září zveřejníme na tomto 
webu. Vzpomínky několika starších spoluobčanů zaznamenané dětmi z Dobříše se stanou součástí 
archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace. 

Vzdělávací projekt Post Bellum o.p.s. – Příběhy našich sousedů
(https://www.pribehynasichsousedu.cz) Projekt probíhá v partnerské spolupráci s MAS Brdy–
Vltava a je fi nancován z OP VVV prostřednictvím „Místního akčního plánu ORP Dobříš II“, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008630 a je naplánován na další tři roky.

Jiří Drvoštěp Štěpo, regionální koordinátor Příběhů našich sousedů

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Putovní výstava 
Bůh miluje cizince
Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Dobříši vás srdečně zve na výstavu:
Biblické výzvy pro vztah s cizinci; osudy 
„prominentních“ cizinců od Abrahama až 
po Ježíše a první křesťany; biblické příkazy 
k ochraně cizinců a pojetí pohostinnosti.
Výstava je dvojjazyčná – česko-německá. 

Ve dnech od 21. ledna do 10. února 2019 v evan-
gelickém kostele na Dobříši, otevřeno každou 
neděli od 12 do 15 hod. Během týdne bude 
zpřístupněna na požádání u kurátora výstavy 
Samuela Hejzlara, tel.: 603 578 108.

Samuel Hejzlar

Můj život s Alzheimerem…

Starat se o blízkého člověka, který trpí ztrátou 
paměti, znamená postarat se o všechny jeho 
potřeby. Co konkrétně se ale ode mne, jako ro-
dinného pečujícího, vlastně očekává? Postupně 
přicházím na to, že musím omezit vlastní za-
městnání a věnovat se obdobné práci jako pro-
fesionální pečovatelé a ošetřovatelé, aktivizační 
pracovníci, sociální pracovníci, fyzioterapeuti či 
nutriční terapeuti. Zároveň že musím vše zvlád-

nout dobře zorganizovat, protože informace 
dostávám postupně a „od každého něco“. A to 
vše bez toho, aby mě tomu někdo naučil, a v roz-
sahu až 24 hodin denně…
Právě vás všechny, kteří jste se v minulosti nebo 
nedávno ocitli v této nelehké roli, zveme na 
setkání pečujících, které v Dobříši pořádá or-
ganizace Dementia I.O.V., z.ú., každý 3. čtvrtek 
v  měsíci od 17 hod. Scházíme se v prostorách 
Pečovatelské služby města Dobříše, na adrese: 
Dukelské nám. 443. Další setkání proběhne ve 
čtvrtek 21. 2. Konkrétní informace o projektu 
Neformální péče naleznete na webových strán-
kách naší organizace www.dementia.cz.

Společně se dá vše zvládnout snadněji… Těší se 
na vás Hanka Bělohlávková, koordinátorka ne-
formální péče (tel.: 731 022 091, hana.dementi-
aiov@gmail.com).
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Betlémské světlo
Dne 16. prosince se usku-
tečnilo převzetí Betlém-

ského světýlka od brněnských skautů 
a jeho následný převoz na Dobříš. Spo-
lečně s kluky ze skautského oddílu Zlatý 
list jsme se pro něj vypravili do Prahy. 
Na hlavním nádraží se sešlo mnoho 
skautů a skautek z celé České republiky, 
kteří společně s námi čekali na příjezd 
brněnského vlaku. Po přepálení plamín-
ku jsme se vydali na náš vlak, kterým 
jsme přes okolní vesnice jeli až do cílové 
stanice Dobříš. Dokonce jsme se trefi -
li i do termínu, kdy byl náš vlak tažený 
speciální výroční lokomotivou. Ještě cestou nás však na nádraží odchytil reportér z TV Déčko a na 
cestu se k nám připojila i novinářka ze stanice Radiožurnál. Na jednotlivých zastávkách si lidé u vlaku 
chodili připalovat světýlko, občas nás odchytili i nějací cestující. Dokonce i na Dobříši na nás čekalo 
pár zájemců. Po převozu se až do 23. prosince Betlémské světýlko přechovávalo v několika dobříš-
ských rodinách, odkud bylo roznášeno dobrovolníky do zbytku Dobříše.

Jíťa a Lenka, středisko prof. Oliče Dobříš

Jarní prázdniny v pohybu na příměstském 
Sportáboru

Hurá na jarní prázdniny s pohybem! Pro 
letošní rok jsme v Aerobik studiu Orel 
Dobříš připravili na jarní prázdniny no-
vinku v podobě příměstského sportov-
ního tábora! Nemáte pro děti na jarní 
prázdniny v týdnu od pondělí 11. března 
do pátku 15. března program? Musíte 
chodit do práce a děti se budou doma 
samy nudit? Tak je přihlaste na příměst-
ský tábor k nám do orlovny, kde jim od 
pondělí do pátku vytvoříme bohatý pro-
gram a  žádná nuda se rozhodně konat 
nebude! Jarní příměstský sportovní tábor 
je určen pro všechny kluky i holky od 6 do 
12 let. Během týdne na děti čeká plno zážitků, překvapení, nových kamarádů a dalšího dobrodruž-
ství. Kapacita tábora je však omezena, tak s přihlášením neváhejte! Podrobnější informace naleznete 
na internetových stránkách www.aerobikdobris.cz.

Tým lektorů ASOD

Poděkování Dobříšským 
vnoučatům
Pečovatelská služba města Dobříše děkuje 
všem Dobříšským vnoučatům za milé vánoční 
dárky pro naše klienty a za jejich splněná přání. 
Někteří dárci, kteří se s obdarovaným nemohli 
osobně setkat, uvedli do balíčku i své telefon-
ní číslo, aby se s nimi mohli obdarovaní senio-
ři v případě zájmu kontaktovat. Kromě velké 
radosti tak vznikla i nová přátelství. Vánoční 
dárky od Dobříšských vnoučat udělaly radost 
opravdu všem – seniorům i pečovatelkám, kte-
ré skvělý nápad pomohly uskutečnit. Vážíme si 
dobrovolné činnosti pana Jana Petáka a paní 
Kateřiny Poulové a děkujeme za zprostředko-
vání a realizaci akce.

Za Pečovatelskou službu města Dobříše 
Naděžda Matějková, ředitelka

Program přípravných 
zápasů MFK Dobříš 

2. 12. Pronásledovaní osoby a vyhrožování 
na Větrníku v 00.16 hodin. Muž oznámil, že je 
pronásledován skupinou 3–5 osob, které mu 
zatarasily cestu osobním vozidlem. Důvodem 
byly údajné problémy ve vztahu. Na místě 
byly osoby přistiženy a situace konzultována 
s hlídkou PČR Dobříš a s PČR Příbram. 
V případě opakování události bude celou věc 
řešit OOP PČR Dobříš.
6. 12. Hlášené napadení matky a babičky 
v  ulici Nerudova v 16.10 hod. Po příjezdu 
hlídky MP se útočník již na místě nenacházel. 
Rodina byla poučena, jak se zachovat, pokud 
by se syn vrátil. Oznámení se poté již neopa-
kovalo. 
6. 12. MP provedla kontrolu skupiny asi 
15 dětí v altánu na dětském hřišti u pasto-
račního centra ve 21 hod., na základě ohláše-
ní rušení veřejného pořádku. Na místě nebyl 
potvrzen nepořádek a v danou chvíli ani kou-
ření. Mládež byla poučena, jak se má chovat. 
7. 12. MP provedla odchyt vzácného poš-

tovního holuba ze zahrady v ulici Vančuro-
va, v 11.35 hod. Následně byl předán majiteli 
– holubáři z Dobříše. Strážníci zachránili zra-
něného netopýra na dětském hřišti u kina. 
Pomoc zajistili u Ochrany fauny Hrachov. MP 
našla majitele zatoulaného psa. V 18 hod. 
obsluha z provozovny PAP OIL nahlásila od-
chyceného volně pobíhajícího psa. MP zjistila 
majitele dle známky a psa mu vydala po uhra-
zení nutných poplatků. 
8. 12. Dětem byla zabavena pyrotechnika 
i  se zapalovačem ve 14.30 hod. Ohlášeno 
MP, že u  kina parta dětí hází petardy. Děti 
byly přistiženy. Poté uvedly, kde petardy za-
koupily, a následně se věc řešila s prodejcem. 
V  provozovně byla provedena dne 13. 12. 
2018 opětovná kontrola již společně s obec-
ním živnostenským úřadem. Nebylo zjištěno 
žádné porušení. Kontrola skupiny šesti mla-
díků za kinem, v 15.45 hod., na základě hlá-
šené stížnosti na jejich velmi hlučné chování. 
Mladíci se nedopustili žádného protiprávního 

jednání. Chlapci byli strážníky poučeni o jisté 
„regulaci“ a dodržování pravidel chování na 
veřejnosti. 
10. 12. Chlapec i s dělbuchy byl odvezen 
služebním vozem od rybníka Papež k rodi-
čům. Mladík byl zadržen v 15.20 hod. na zá-
kladě oznámení. Rodina byla poučena o pra-
vidlech používání pyrotechniky. 
Ztráty a nálezy: V prosinci vzrostl jejich počet 
od svazků klíčů, po mobilní telefony nebo ná-
lez dámského kufru, platebních karet, horské-
ho kola či peněženky.
13. 12. Čestný nálezce pan L. K. z Dobříše 
odevzdal MP mobilní telefon značky Apple 
iPhone v hodnotě okolo 35 tis. Kč. Majitele 
mobilního telefonu se podařilo dohledat a byl 
velmi vděčný. Děkujeme nálezci za příklad-
né chování.

-red-
Zdroj: Strž. Alena Kovaříková, 

zástupce velitele MP Dobříš 

Městská policie Dobříš – výběr případů za měsíc prosinec 2018

10. 2. neděle
14.00 MFK Dobříš – FK Komárov
16. 2. sobota
14.00 MFK Dobříš – FC Přední Kopanina
23. 2. sobota
14.00 MFK Dobříš – TJ Kovohutě Podlesí
2. 3. sobota
14.00 MFK Dobříš – Spartak Příbram

Městská policie Dobříš 
Mírové náměstí 230, Dobříš

tel.: 318 533 391, 318 521 158 
mobil: 602 370 677
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Brit (11 let, 40 kg, 
kříženec NO)  
– k adopci 
Brit byl zvyklý žít celý 
život na zahradě ro-
dinného domku, po 
přestěhování maji-
telky do bytu už se 
o něho neměl kdo po-
starat a on tak skončil 

v útulku. Jeho zdravotní stav odpovídá věku – již 
hůře chodí na zadní nohy, procházky zvládá, ale 
pouze krátké. Byl by moc rád za domek se za-
hradou, ideálně s  přístupem dovnitř v zimních 
měsících. K ostatním psům ho nedoporučuje-
me, k lidem je velmi přátelský.

Bojar (7 let, 18 kg, 
kastrovaný)  
– k adopci 
Bojar byl nalezen při-
vázaný u stromu u sa-
natoria na Dobříši. 
K  lidem které zná, je 
velmi mazlivý a  přá-
telský, má ale tenden-
ci si své lidi a své úze-
mí hlídat a  chránit. 

K fenkám je bezproblémový, psí kluci se mu 
většinou nelíbí. Ideální umístění je do bytu, kde 
se chová naprosto bezproblémově, nic neničí, 
neštěká.

Sindy (8 let, 30 kg, 
NO s průkazem  
původu) – k adopci 
Sindy nechali v útulku 
bývalí majitelé, proto-
že se bojí petard a ná-
sledně se snaží utéct 
– je tedy potřeba mít 
dobře zajištěnou za-
hradu/byt, ve kterém 
Sindy bude. Kromě to-

hoto „problému“ je Sindy skvělá fenka, která má 
ráda lidi, velmi ráda se mazlí. Vhodné umístění 
je jak na zahradu, tak do bytu. Ostatní pejsky/
fenky si vybírá.

Tito a další pejsci na vás čekají v psím útulku v areálu MFK – V Lipkách 1021. Můžete přijít denně 
(pracovní dny, víkendy, svátky) po telefonické domluvě na tel. č. 724 077 264 a některého z nich 
vyvenčit, pohladit, případně si ho po procházce, důkladném zvážení a podepsání adopční smlouvy 
také adoptovat. 

Pocta
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Ještě pár slov k likvidaci vánočních stromků. 
Začátkem ledna byly v obci rozmístěny kon-
tejnery pro svoz vánočních stromků. Stromky 
jsou určeny ke štěpkování. Ovšem, pokud se ve 
stromcích musí zaměstnanci probírat shnilými 
bramborami, či jiným zetlelým odpadem, práci 
jim to rozhodně neulehčuje.
Obracíme se na všechny obyvatele, aby se sna-
žili respektovat stanovená a avizovaná pravidla. 
Obec se snaží v maximální možné míře vychá-
zet občanům vstříc. Rozmisťujeme kontejnery 
na bioodpad, v případě potřeby jej přímo svá-
žíme za poplatek 50 Kč od domu, jsme schopni 
v případě většího odběru přistavit kontejner 
přímo k vám. Snažíme se vyhovět podle potřeb 

vás, obyvatel. Na oplátku bychom očekávali 
obdobný přístup od vás. Tedy, pokud rozveze-
me kontejnery na stromky, pak bychom oče-
kávali pouze stromky. Pokud máme v ohradě 
na bioodpad dvě oddělená místa, kdy jedno je 
určeno pouze pro větve určené ke štěpkování 
a druhé pak pro tlející bioodpad, pak bychom 
byli rádi, kdyby se na větve odkládali opravdu 
pouze jen větve a zbytek na druhou hromadu. 
Zaměstnanci se pak musí při štěpkování brodit 
v lepším případě v hromadách tlejícího biood-
padu, v tom horším pak v pečlivě sesbíraných 
psích exkrementech z něčí krásně upravené 
zahrady. 
A stavební odpad? Ten patří přímo do Dokasu. 

A je to rok od roku horší…

Získávám čím dál tím větší pocit, že ohňostroje, dělobuchy a petardy jsou již povýšeny na roveň 
slavnostního přípitku. Mám obavu, že svatba či oslava narozenin bez ohňostroje jako by nebyla. 
Podzimní měsíce máme zpestřené večerními pravidelnými výbuchy doprovázející soukromé fi-
remní akce, které v mlhavém a vlhkém počasí roztřesou všechna okna a vyděsí kromě zvířat (a po-
zor, teď není řeč jen o psích miláčcích, ale i volně žijících zvířatech v širokém okolí) v tu dobu 
většinu usínajících malých dětí.
Celkem mimo chápání mi také připadá zahajování adventního období ohňostrojovou show!  
To je ten zážitek, který od nadcházejícího období očekáváme? Celý prosinec je pak provázen různě 
intenzivními ránami v denní i noční dobu. Patrně zkouška na Silvestr.
Ze svého dětství si pamatuji, jak jsme na Silvestr o půlnoci s tatínkem lezli na půdu, když to umož-
ňovalo počasí tak i na plochou střechu, abychom zahlédli z různých okolních obcí silvestrovské 
ohňostroje. Hodně jsme se na to těšili. A dnes? Koukat není pořádně na co, hlavně že to pořádně 
práskne!  A je to rok od roku horší… MG

Tříkrálová sbírka

V prvních lednových dnech opět proběhla 
celonárodní Tříkrálová sbírka. V naší obci jste 
celkem přispěli částkou 17 700 Kč! Děkujeme 
srdečně všem, kdo jste nás koledníky vlídně 
přijali a díky vašemu příspěvku podpořili so-
ciální a charitativní činnost v tomto regionu, 
kam se vrací 60 % z vybraných peněz. Letos 
sbírku provázelo opravdu extrémní počasí, 
ale ani to neodradilo koledníky. Bohužel, co je 
opravdu na několik dní zastavilo, však byly ne-
moci. Tímto se omlouváme všem, kdo marně 
čekali naši návštěvu. 

Marie Guillenová, Lenka Felcmanová 

Bioodpad

Poplatky za psa

Připomínáme občanům, kteří dosud neuhra-
dili poplatek za psa, že v souladu s Obecně 
závaznou vyhláškou č. 2/2012 o místních po-
platcích mají do 31. 3. 2019 povinnost tento 
poplatek uhradit. Poplatek je 100 Kč za jed-
noho psa a 300 Kč za každého dalšího psa 
v domácnosti. Pro poživatele starobního nebo 
invalidního důchodu platí poloviční sazba.

Známky na popelnice 

Od 1. 2. 2019 musí být každá popelnice opatře-
na platnou známkou. Známky jsou celoročně ke 
koupi pouze na obecním úřadu. Upozorňujeme, 
že na popelnici musí být vylepena pouze aktu-
álně platná známka, jinak se vystavujete riziku 
nevyvezení odpadu. 

Děkujeme za pochopení.

Kontejner na použitý 
potravinářský olej a tuky
Obec odsouhlasila pořízení nádoby na pou-
žitý potravinářský olej a tuky. Kontejner bude 
k dispozici za obecním úřadem vždy v době 
provozu velkokapacitních kontejnerů, tj. stře-
da 15–17 hod. a sobota 9–11 hod. Dosud jsme 
olej vybírali a odváželi do Dokasu. Nyní si bude 
dodavatel kontejneru zajišťovat odvoz i ekolo-
gickou likvidaci sám.

Děkujeme všem, kteří nejsou lhostejní a ne-
čekají, až obec zajistí úklid, ale sami při cestě 
kolem uklidí nepořádek kolem kontejnerů na 
tříděný odpad. Třeba v Družstevní ulici, čehož 
jsem byl osobně svědkem.

Lukáš Novák

Plesová sezona únor a březen

 2. února Obecní ples
 3. února Dětský karneval
 8. února  Ples fotbalistů MFK Dobříš
 9. února  Country bál
 23. března  BIOS Fit ples

Sport

Cvičení pro veřejnost v tělocvičně 
ZŠ Stará Huť

Pondělí  19.00 hod. – cvičení seniorek
Úterý  18.30 hod. – cvičení pro zdravá  
 záda, pevné tělo a dobrou kondici 
 – Lenka
Cvičení probíhá vždy 1 hodinu pouze během 
školního roku.  

Opětovně upozorňujeme, že prostor za obecním úřadem není sběrným dvorem. Nevejde-li se 
Vám jakýkoli odpad do jakéhokoliv  z kontejnerů, neodkládejte jej vedle.  Velkokapacitní kontejne-
ry mají určitou provozní  dobu, tj. středa 15–17 hod. a sobota 9–11 hod. 
Odložením odpadu kdekoli jinde než do nádoby k tomu určené tvoříte černou skládku. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci. 
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Poslední prosincové ohlédnutí...
a že akcí jsme měli opravdu mnoho...

Mikulášská nadílka proběhla v mateřské i základní škole. Navštívili jsme kino v Příbrami a shlédli 
pohádku „Když draka bolí hlava”. Dále jsme byli poctěni návštěvou tří sympatických hudebníků 
s pořadem „Bubny pro Vás”. Celá škola si vyzkoušela, jaké to je hrát na bubny v určitém rytmu. 
Parádně jsme si to užili a na závěr se většina žáků i roztancovala.

Uskutečnili jsme adventní prohlídku dobříšské-
ho zámku s výborným občerstvením v zámec-
ké restauraci. Děkujeme touto cestou za vstříc-
nost, ochotu a úsměvy celému zámeckému 
personálu.
Před vánoci druhá a třetí třída přespala ve škole, 
kde si všichni připravili slavnostní štědrovečerní 
večeři, a aby slavnost byla kompletní, rozdali si 
i dárečky, které našli pod stromečkem. Žáci ne-
zapomněli ani na zvířátka. Jako každý rok, tak 
i letos šli ozdobit zvířátkům stromy do lesa.
Celý leden žáci druhého ročníku jezdili na pla-

vecký výcvik do Příbrami. 16. ledna 2019 jsme navštívili divadlo Image v Praze. Shlédli jsme nád-
herné představení „O zlaté rybce”.

Dana Kunrtová

Zprávičky z mateřské školičky  
Zima je tu!

Dne 3. 1. 2019 jsme naše děti přivítali v novém roce. Děti byly plné dojmů z Vánoc a my jsme byli 
rádi, že se s námi o své zážitky podělily. A co nám přinesl první měsíc v roce? 15. 1. proběhla vy-
cházka do Anglického parku. Výletu se zúčastnila třída srdíček a pastelek. Třída sluníček si udělala 
výlet v okolí mateřské školy. Celý leden jezdila naše školka každý čtvrtek na plavecký výcvik, který 
jsme 31. 1. desátou lekcí zakončili.

Celý leden probíhal projekt „Sněhuláci pro Af-
riku”. Za tímto projektem stojí nezisková orga-
nizace „Kola pro Afriku” a rodiče měli možnost 
přispět dobrovolné „startovné” za sněhuláka. 
Vybrané peníze pomohou přepravit kola dětem 
do Gambie.
V lednu také proběhl grafomotorický kurz se 
speciálními pedagogy za účasti rodičů.
A na co se můžeme těšit v únoru? 7. 2. proběhne 
výlet do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka. 
26. 2. s dětmi navštívíme pražské Planetárium, 
kde nám budou vyprávět „O rozpůlené hvězdě”. 

Dále se děti mohou těšit na karneval a probíhat budou také dle počasí výlety po okolí MŠ a doufej-
me, že si užijeme ještě sáňkování a radovánky na sněhu.

Jen to nejlepší v novém roce přejí děti a kolektiv MŠ ve Staré Huti

Vánoce s Karlem Čapkem

Dne 25. prosince uplynulo 80 let od úmrtí 
Karla Čapka. Toto smutné výročí jsme si mohli 
připomenout dvoudílným dokumentárním 
pořadem Čapek a pátečníci vysílaným Čes-
kou televizí, který nemapoval pouze historii 
setkávání významných osobností u tohoto 
známého spisovatele, nýbrž také jeho osobní 
život. Čapkovy roky strávené v domě na Strži 
v pořadu popsala ředitelka Památníku Karla 
Čapka a zastupitelka Staré Huti paní Kristina 
Váňová společně se svou kolegyní paní Tere-
zou Todorovou.
Ve stejný den jsme měli možnost poslechnout 
si rozhovor paní Kristiny Váňové s moderá-
torkou Lucií Výbornou v pořadu Českého roz-
hlasu Host Lucie Výborné. V téměř hodinovém 
povídání paní Váňová přiblížila nejen osob-
nost Karla Čapka a spisovatelovy každodenní 
zvyky, ale popsala také, jak vznikal Památník 
Karla Čapka a s jakými problémy se jeho zakla-
datelé potýkali.
Kdo zmíněné pořady ve vánočním shonu ne-
stihl, nebo o jejich vysílání nevěděl, a má pří-
stup k internetu, může je dohledat v archivu 
České televize a Českého rozhlasu. LK

Halové turnaje v národní házené

Národní házenkáři TJ Stará Huť pořádají ve 
sportovní hale v Dobříši i v letošní zimní pře-
stávce několik turnajů. Dva z nich se již usku-
tečnily. Oba s kvalitní účastí předních zápa-
dočeských a středočeských týmů a stejným 
počtem sedmi účastníků. Nejprve v kategorii 
starších žaček se domácí děvčata umístila na 
velmi pěkném 2. místě, za Přešticemi a před 
3. Nezvěsticemi. Druhý turnaji v kategorii žen, 
tradiční „Memoriál Mirky Sainerové”, vyhrály 

Blovice, před Plzní–Újezd a Čakovicemi. Domá-
cí ženy skončily páté.
Program dalších turnajů ve sport. hale Dobříš, 
které se budou konat v únoru a březnu 2019:
9. února mladší žákyně, 16. března koeduci 
(smíšené týmy mladších žaček a žáků) a nako-
nec 30. března tradiční, již 36. ročník, „Memori-
álu Jirky Rambouska”.
Kompletní výsledky turnajů, včetně tabulek, 
informací o trénincích a další činnosti oddílu, 
najdete na našich webových stránkách www.
hazenastarahut.mozello.cz. j.s.

Vzpomínáme

Čas běží a smutek zůstává. 
Dne 13. 2. už tomu bude 
rok, kdy nás navždy opus-
tila paní Anna Marvánková 
po krátké těžké nemoci. 

Stále vzpomíná manžel 
Vlastimil Marvánek 

– babičko, moc mi chybíš

Již není mezi námi, již není 
slyšet známý hlas, zůstalo 
tu jen vzpomínání na toho, 
kdo rád žil a tolik rád měl 
nás.
Dne 4. 2. 2019 uplynou 
3  roky, kdy nás navždy 

opustil náš milovaný manžel, tatínek a děde-
ček pan Petr Švejnoha.

S láskou vzpomíná manželka Jarmila 
a dcery s rodinou 

Blahopřání

Významného životního jubilea se v měsíci úno-
ru 2019 dožívají paní Marie Zahajská a Božena 
Frajerová a pánové Jiří Růžička a Iljič Rambousek.

Srdečně blahopřejeme!

Poděkování

Děkujeme všem přátelům, kamarádům, souse-
dům a známým, kteří se přišli rozloučit s p. Jaro-
slavem Jarešem. Moc děkujeme paní Majzelové 
za výstižný a procítěný proslov.

Za rodinu manželka Jana

Poděkování

Děkuji všem kamarádům, přátelům a známým, 
a také starohuťským hasičům za přání a dary 
k  mému životnímu jubileu, které se mnou 
oslavili příjemným večerem v restauraci Na 
Rafandě při pěkných písničkách kapely Klikaři.

Milan Kadlec

Dne 21. 12. 2018 jsem oslavil své 80. narozeni-
ny. Děkuji paní Guillenové a Kubátové za SPOZ 
za gratulaci, návštěvu a dar, moc mě potěšily.

Vlastimil Marvánek

Děkuji obecnímu úřadu a členkám SPOZ paní 
Aničce Pechanové a Lence Kubátové za blaho-
přání a dárek u příležitosti mého životního ju-
bilea. Poděkování též členům Klubu důchodců 
ve Staré Huti za milé přáníčko.

Jitka Koupá
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