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Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Den Země 2018

Dobříš vašima očima aneb Hledáme
10 priorit – už víme, jaké jsou…
Souhlasíte s nimi?
Ve středu 7. února se zaplnil společenský sál Kulturního střediska Dobříš
a u osmi diskusních stolů se sešli občané, aby svými návrhy a hlasováním
pomohli vybrat deset nejvýznamnějších priorit či problémů města.
Za největší prioritu přítomní občané označili „dokončit diskusi o spolkovém domě a realizovat jej“, zdůraznili však také „nerozšiřovat výstavbu do volné krajiny a zachování stávajícího charakteru menšího
města do 10 tisíc obyvatel“. Mezi prioritami nechyběla také „výstavba
nové knihovny“ či „zavedení pytlového svozu tříděného odpadu po
celé Dobříši“. Náměty, které dostaly nejvíce hlasů, nyní postupují do
ověřovací ankety, v níž mohou jejich důležitost hodnotit i ostatní občané. Také mladí (studenti Gymnázia Karla Čapka) měli u svého stolu
zajímavé návrhy, hlavní důraz kladli na vybudování „víceúčelového
společenského sálu“.

www.DLonline.cz | www.mestodobris.cz

V samém závěru fóra bylo tedy občany pojmenováno šestnáct témat,
mezi nimiž přítomní svými hlasy
označili těchto deset prioritních.
Návrhy 16 priorit a z nich 10 nejzásadnějších (2 priority měly stejný
počet hlasů):
– Dokončit diskusi o spolkovém
domě a realizovat jej
– Nerozšiřovat výstavbu do volné krajiny
– Zachovat stávající charakter menšího města do 10 tis. obyvatel
– Stavba nové knihovny
– Pytlový svoz tříděného odpadu
po celé Dobříši
– Skatepark – renovace ramp + akce
– Dostupnost zdravotní péče
(stomatolog, pediatr aj.)
– Bezpečná cyklodoprava po městě (děti)
– Zimní stadion (zastřešení,…)
– Chybějící chodníky a dopravní
značení – U Slávie, Školní, Lipky, Větrník, Vlaška
– Rozšíření kapacity MŠ, ZŠ a ZUŠ
– Řešení nepřizpůsobivých občanů
v oblasti u kina a Na Lukách (Kolocentrum)
– Podpora podnikatelů (místních)
městem Dobříš
– Revitalizace centra města podporující drobné podnikatelské aktivity (předzahrádky, akční nabídky)
– Ambulantní sociální služby (denní stacionář, odlehčovací služba)
– Rekonstrukce kina pro knihovnu
pokračování na straně 2

Město Dobříš bude v druhé
polovině dubna, konkrétně od
16. do 22. dubna, opět slavit Den Země. Hlavní aktivitou
bude úklid veřejných prostranství a okolí města, součástí oslav
však budou i další akce, které
různým způsobem upozorní na
nutnost chránit naše životní prostředí.
Město vyzývá k zapojení neziskové organizace, dobříšské školy
i další občany města, kteří nikde
organizovaní nejsou a chtějí
pomoci. Tradičně zajistí svoz
a likvidaci sesbíraného odpadu
a dle požadavků vydá igelitové
pytle a gumové rukavice. Pro
potvrzení úklidových lokalit
i další informace k tématu kontaktujte odbor výstavby a životního prostředí – e-mail: harmanova@mestodobris.cz, telefon:
318 533 380, popřípadě přímo
osobní návštěvou (čp. 1602 –
nad Penny Marketem).
Podrobnější informace si budete
moci přečíst v dubnovém čísle
Dobříšských listů a na internetových stránkách města.
Děkujeme za zapojení do péče
o životní prostředí.
Ing. Alena Harmanová,
vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí
Realizováno v rámci:
Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš, reg. č.: CZ.03.4.
74/0.0/0.0/16_033/0002924

Město Dobříš
Mírové náměstí 119, Dobříš
tel.: 318 533 311
www.mestodobris.cz
MĚSTSKÁ POLICIE DOBŘÍŠ

mobil: 602 370 677

zdarma

2

DOBŘÍŠSKÉ LISTY

Dobříš vašima očima aneb Hledáme 10 priorit – už víme, jaké jsou…
Souhlasíte s nimi?
Pokračování z titulní strany
Dalším krokem, do kterého nyní chceme občany města zapojit, je uspořádání ankety pro ověření
problémů formulovaných v rámci veřejného fóra. Svůj názor na význam jednotlivých námětů mohou nyní občané vyjádřit hlasováním v ověřovací anketě na titulní straně webu města. K dispozici
je také tištěná podoba anketního lístku, a to prostřednictvím Dobříšských listů – březen 2018.
Online hlasovat i odevzdávat anketní lístky bude možné do 23. března 2018. Anketní lístek můžete odevzdat na podatelně MěÚ Dobříš, v Infocentru města Dobříš, v Městské knihovně Dobříš
a na dalších místech. Poté, co budou známy výstupy ankety, budou ověřené „priority“ předány na
jednání rady města a dne 12. dubna budou výsledky ankety projednány zastupitelstvem města,
kde již může být určeno, na kterou ověřenou prioritu bude vynaloženo 150 000 Kč.
Zajímavou součástí byla i tzv. „pocitová mapa“. Záznamy do mapy během fóra byly přeneseny do
elektronické podoby a od pátku 9. 2. je „pocitová mapa“ k dispozici také pro občany Dobříše v elektronické podobě http://pocitovamapa.nszm.cz/dobris-2018/ po dobu cca 5 týdnů.
Šárka Krůtová, koordinátor projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Realizováno v rámci:

Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

O čem se diskutuje
Vážení spoluobčané, rád bych se s Vámi podělil o dojmy z posledních veřejných shromáždění a také se pokusil osvětlit některé souvislosti veřejně
diskutovaných témat. V době internetu a sociálních sítí se to může zdát na
první pohled trochu nadbytečné, ale musím říci, že mě inspirovala právě
facebooková diskuze, kde se stává „odborníkem“ na jakoukoli problematiku kdokoli z diskutujících. Prezentovaná stanoviska bývají občas inspirována i jinými cíli než problém objektivně popsat a diskutovat o něm. Abych
Vás neunavoval nezáživným textem, zvolil jsem formu velmi stručnou
a přehlednou.
Diskutovaný problém: Revitalizace Mírového náměstí, rozkopané náměstí, tankodrom
atd.
Aktuální stav: Architektonická studie z roku
2008 nebyla schválena vlastníkem komunikace (Středočeský kraj) a Policií ČR. Po komplikovaném ukončení spolupráce s architekty (cca
1,5 roku) bylo nutno zpracovat nové projekty,
které jsou pro všechny subjekty přijatelné. Uzavřena je smlouva o spolupráci se Středočeským
krajem, který opraví celou průjezdnou komunikaci 2/114, která je v jeho vlastnictví, a to od
zámku až na konec Dobříše (v roce 2019). Město nyní dokončuje výměnu všech inženýrských
sítí (cca 15 mil. Kč) a následně opraví všechny
chodníky, včetně mobiliáře a úpravy zeleně
(rok 2018), podána je žádost o dotaci na Státní
fond dopravní infrastruktury.
Diskutovaný problém: Nezastřešený zimní
stadion, neekonomický provoz, špatný technický stav, sportovní hala.
Aktuální stav: Město obnovilo provoz odstaveného zimního stadionu a podalo žádost
o dotaci na rekonstrukci technologie chlazení.
Žádost byla schválena 6. 2. 2018. Bude následovat výběrové řízení na dodavatele stavby
(v roce 2018) včetně zastřešení (dle rozpočtových možností), minimálně s přípravou na zastřešení v následujícím roce. Ve sportovní hale
byla dokončena 1. etapa celkové rekonstrukce
(rozšíření a rekonstrukce povrchu), dokončuje
se projekt (únor 2018) přístavby gymnastického sálu – 2. etapa, byl zpracován byl projekt
a podána žádost o dotaci za zateplení pláště
budovy včetně střechy (předpokládaná realizace 2018).

Diskutovaný problém: Spolkový dům nebo
knihovna se spolkovou činností? Kdy to
bude?
Aktuální stav: Po definitivním rozhodnutí
zastupitelstva města (15. 2. 2018) bude v roce
2018 zpracován nový projekt pro vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení
na výstavbu knihovny se spolkovou činností
(cca 80 mil. Kč) s možností dotace ve výši až
30 % nákladů ze Státního fondu životního
prostředí (realizace nejdříve v roce 2019).
Diskutovaný problém: Město se nemá dále
rozšiřovat, má se zachovat charakter města
do 10 tis. obyvatel, územní plán je chybný
(„protizákonný“).
Aktuální stav: Územní plán z roku 2010,
schválený předchozím zastupitelstvem, je
platný a z hlediska jakéhokoli dalšího rozšiřování se nijak nemění, tj. plochy určené územním plánem k zastavění se nerozšiřují, zpracovávají se pro ně příslušné územní studie
v pořadí daném platným územním plánem.
Schválit jakoukoli změnu územního plánu
může výhradně zastupitelstvo města na veřejném jednání, přičemž tato změna musí být
v souladu s další platnou legislativou ČR.
Diskutovaný problém: Nakládání s odpady,
role společnosti Dokas, sběrný dvůr.
Aktuální stav: Společnosti Dokas Dobříš,
s.r.o., skončila v roce 2017 dvacetiletá smlouva s městem Dobříš, jediným společníkem.
Od 1. 1. 2018 byla uzavřena smlouva nová
(s tříměsíční výpovědní lhůtou) s podmínkou
splnění stanovených dílčích kroků v rámci
projektu restrukturalizace činností (schválen
valnou hromadou společnosti) tak, aby bylo

vyhověno ustanovením zákona o zadávání
veřejných zakázek (80 % obratu pro město
Dobříš). Byl zmodernizován sběrný dvůr (cca
10 mil. Kč). Po kritických odezvách na nový
systém přijímání objemného, stavebního
a nebezpečného odpadu od občanů bude
pravděpodobně přikročeno k dílčím změnám
ve prospěch občanů (nejdříve od 1. 4. 2018).
Diskutovaný problém: Projekt revitalizace
zeleně v intravilánu Dobříše.
Aktuální stav: Zpracovaný projekt byl na tzv.
„kulatých stolech“ s veřejností opakovaně diskutován. Projekt nebyl přítomnou veřejností
přijat, proto nebyla podána ani žádost o dotaci na jeho realizaci. Dílčí opatření z projektu
vyplývající a doporučená k realizaci Agenturou ochrany přírody a krajiny budou postupně realizována, a to na základě jednotlivých
správních rozhodnutí (z prostředků města
Dobříš).
Diskutovaný problém: Kapacita mateřských a základních škol, kapacita jídelen,
kapacita ZUŠ.
Aktuální stav: I přesto, že pro dobříšské děti
je ve školách místa dost, je v současné době
dokončována rekonstrukce jídelny a varny,
přístavba (dvě učebny pro 50 žáků) a dostavba (šatny, sociální zařízení, výtah apod.) v ZŠ
Komenského nám. 35 (celkem cca 48 mil. Kč).
Začala výstavba nového pavilonu 5. MŠ
(54 dětí) s dokončením ve 3. čtvrtletí 2018. Byl
vybrán zpracovatel projektu na výstavbu nového pavilonu (120 žáků) a přístavbu jídelny
a varny 2. ZŠ s možností stravování pro Gymnázium Karla Čapka, vše ve spolupráci se spádovými obcemi, byla podána žádost o dotaci
na MF ČR. Pro ZUŠ jsou v jednání o pronájmu
připravovány další prostory v objektu bývalých pekáren.
Jednotlivé pojmenované problémy jsou řešeny vedením města v souladu s programovým
prohlášením rady města (příloha zápisu z jednání ZM z 23. 4. 2015) a akčního plánu pro
léta 2015–2020. Neplatí tedy občas zmiňované tvrzení, že město postupuje nesystémově
a chaoticky. Rád bych také zdůraznil, že všechny výše uvedené informace o aktuálním stavu
jsou dohledatelné na webu města, ale chápu,
že pro běžného občana je velmi obtížné se
k nim „proklikat“, proto jsem zvolit tuto formu,
která Vám, jak doufám, pomůže při hlasování
v anketě o prioritách města.
Závěrem bych Vám, kteří jste dočetli až na
konec mého článku, poděkoval za Vaši občanskou angažovanost, Vaše konstruktivní názory
a podněty, kladné i kritické, které vyjadřují
Vaši ochotu podílet se na životě města Dobříš
a jeho dalším rozvoji.
Za vedení města
Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta

Upozornění
V minulém čísle Dobříšských listů došlo k tiskové chybě v Přehledu investičních akcí. U 1. základní školy Dobříš – stavební úpravy, nástavba
a přístavba – šatny, varna, učebny byla uvedena
chybná částka dotace a vlastních zdrojů. Správně jsou tyto částky: dotace – 26 280 000 Kč,
vlastní zdroje 19 103 020,43 Kč s DPH. Tímto se
omlouváme za vzniklou chybu.
Odbor místního rozvoje
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Pocitová mapa v našem
městě
Co je pocitová mapa?
Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost
aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí. Jedná se o prostředek participativního plánování veřejných
prostor. Výsledky se nejčastěji využívají jako
podpůrné podklady pro plánování investičních
akcí, vytváření strategických plánů a koncepcí
či jako podkladové informace pro městskou
policii.
V rámci veřejného fóra „Dobříš vašima očima
aneb Hledáme 10 priorit“ ve středu 7. 2. 2018
v Kulturním středisku Dobříš byla představena „papírová pocitová mapa“, do které mohli
přítomní občané vyznačit odpovědi na šest
otázek:
– Kde jste na město hrdý?
– Kde trávíte nejraději ve městě volný čas?
– Kde se necítíte ve městě bezpečně?
– Kde vnímáte pocit neudržovanosti/nečistoty ve městě?
– Kde máte ve městě problém s parkováním/
dopravou/místními komunikacemi?
– Kde vnímáte potřebu zlepšení/posílení veřejného osvětlení?
Město Dobříš se rozhodlo nabídnout občanům
také elektronickou verzi a rozšířit tak sběr dat.
Elektronickou verzi pocitové mapy naleznete
na http://pocitovamapa.nszm.cz/dobris-2018
a bude zpřístupněna do 23. 3. 2018.
Podílejte se na rozvoji města – sdělte nám, co se
vám líbí/nelíbí a co byste chtěli změnit.
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Týden bruslení v Dobříši – 2. ročník
Město Dobříš se rozhodlo zopakovat vloni úspěšnou akci „Týden bruslení v Dobříši“, která letos proběhla v týdnu od 12. do 18. 2. 2018. Od pondělí do pátku se během dopoledne vystřídaly na ledové
ploše všechny mateřské i základní školy z Dobříše. O výuku dětí a žáků se postarali dva profesionální trenéři z Veřejné Sportovní Akademie, z.s., kteří přizpůsobovali výuku věku a schopnostem dětí
a žáků. Několik drobnějších poranění, která se při sportu prostě stávají, bezodkladně řešily přítomné
zdravotnice, které zajistilo Středisko zdraví, spol. s r.o.

Počasí celý týden vydrželo to správné zimní,
a tak byl pro bruslaře k dispozici také teplý čaj
na zahřátí. Návazným programem o víkendu
byla hokejová exhibice a karneval na ledě. Sobotní dopoledne patřilo tedy HC Dobříš, který
hostil HC Slavoj Zbraslav. A jak jinak zakončit
týden bruslení než pořádnou zábavou v převlecích? Karneval již loni přilákal děti i rodiče a letos jsme byli opravdu potěšeni, že návštěvnost
byla ještě větší. V roli moderátorky si Denisa

Havlíčková připravila pro děti plno soutěží, her,
tanečků a zapojili se i dospělí. Jako asistent jí na
ledě sekundoval Radek Vystyd, který přítomné
pozdravil za dobříšskou radnici. Hudební a zvukovou produkci po celou dobu zajištovala Základní umělecká škola Dobříš. Soutěživost dětí
byla téměř nekonečná, po dvouhodinovém programu si odnášely pěkné ceny od města Dobříš.
Závěrem si za město Dobříš dovolím poděkovat
všem, kteří se na této akci podíleli.
Šárka Krůtová, koordinátor projektu
Zdravé město a místní Agenda 21

Modernizovaná sportovní hala – slavnostní otevření

Realizováno v rámci:
Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš,
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

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

Dne 9. 2. 2018 se ve sportovní hale konalo setkání vedení města se školní mládeží a jejich učiteli za
účelem slavnostního otevření a předání sportovní haly Dobříš.
Pan starosta ve své řeči poděkoval všem zúčastněným za zdárné provedení díla, zmínil další plánované etapy modernizace haly a popřál mladým sportovcům, aby se jim v nových prostorech líbilo.
Poté byla slavnostně přestřižena páska a sportoviště bylo tímto aktem symbolicky předáno mládeži
i veřejnosti k užívání.
Ing. Vladimír Melichar, odbor místního rozvoje

Péřové přikrývky potěšily sociálně slabé občany
Sociální odbor upřímně děkuje společnosti
Daunen Kamýk nad Vltavou, s.r.o., který obdaroval referentku sociálního odboru Bc. Helenu
Černohorskou věcným darem v rozsahu 40 ks
péřových velkoformátových přikrývek a 40 ks
polštářů k charitativním účelům. Obdarovaná
dar rozdělila mezi dohledové rodiny, matky samoživitelky a sociálně slabé občany v aktivní
evidenci sociálního odboru, kdy stanovenou
podmínkou byla výborná spolupráce rodičů při
sociálně-právní ochraně dětí. V zimním období
praktický a hodnotný dar potěšil nejen děti, ale
i jejich rodiče.
Kolektiv sociálního odboru
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Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš Větrník

Konkurzní řízení

Město Dobříš získalo dotaci na projekt „Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš Větrník“ s reg. č.
CZ06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000697. Souhrn investičních zdrojů projektu činí 21 863 064, 40 Kč;
z toho finanční prostředky ve výši 19 676 757, 96
Kč budou poskytnuty z fondu EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního
programu. Hlavním cílem projektu je výstavba
nového pavilonu o kapacitě 56 dětí. Zhotovitelem stavby je JETCON, spol. s r.o., Na Bělidle 275,
430 01 Chomutov, která dne 19. 1. 2018 převzala
staveniště a zahájila realizaci stavební části díla.
V současné době se provádí výkop pro základy.
Pro účely zásobování stavby bylo nutné uzavřít po dobu výstavby část místní komunikace (ul. Nad Papežem) v úseku mezi křižovatkami s ul. K Vodárně a Jeřábová. Plánované ukončení stavby je 30. 9. 2018.

Město Dobříš, v souladu s ustanovením § 166
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších
předpisů adle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisí v platném znění vyhlašuje na základě
rozhodnutí Rady města Dobříše ze dne 22. 2.
2018 konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele v těchto příspěvkových
organizacích:

Ing. Eva Hladíková,
odbor místního rozvoje

SOS tlačítka pro seniory
Město Dobříš ve spolupráci s Pečovatelskou službou města Dobříše spustí od 1. dubna pilotní projekt zavedení SOS tlačítek pro seniory. Město pořídilo celkem 6 SOS tlačítek SeniAngel® (patent
CZ 2938 U1) sloužících k zajištění bezpečnosti ohrožených osob – seniorů, osamělých a postižených osob, dětí, případně jiných osob, které mohou být např. s ohledem na svůj zdravotní stav, své
pracovní zařazení apod. pokládány za ohrožené. Potřebné osoby budou vybírány a vyhodnocovány
na základě kritérií, které definovalo město, a jako ohroženým jim budou SOS tlačítka zdarma na
určitou dobu zapůjčeny.
Do projektu se zapojí Městská policie Dobříš. opustí předem definovaný vymezený prostor.
Signalizační maják bude umístěn na služebně SOS tlačítko je proto vhodné například pro osaa přístup k portálu SA Manager budou mít stráž- mělé osoby, u kterých je riziko vážných zdravotníci Městské policie Dobříš, kteří události vzniklé ních komplikací, jako např. infarkt či mrtvice,
na základě poplachu vyvolaného SOS tlačítkem pro osoby se sníženou motorikou a mobilitou
budou řešit a zajistí pomoc ohrožené osobě.
(SOS tlačítko odešle tísňový signál zmáčknutím
Každé SOS tlačítko je identifikováno telefonním či po pádu díky pádovému senzoru), či pro osočíslem vložené a zaplacené SIM karty, ke které je by s Alzheimerovou chorobou.
možné na portálu SA Manager přiřadit konkrét- Projekt SOS tlačítka pro seniory je součástí akční osobu, kterou lze podle potřeby a situace mě- ního plánu prevence kriminality pro rok 2018,
nit. Poplach z SOS tlačítka může být souběžně vypracovaného Komisí pro prevenci kriminality,
vyslán na tři telefonní čísla, součástí poplachové a byl schválen radou města dne 23. 1. 2018. Fizprávy je mj. informace o poloze tlačítka, kterou nanční náklady projektu činí 42 544 Kč včetně
vám „chytrý“ telefon (dnes jakýkoli smartphone) DPH. Pilotní projekt poběží po dobu 1 roku,
zobrazí na mapě. Zároveň můžete z těchto tele- poté bude vyhodnocen a v případě úspěšného
fonních čísel uskutečnit s SOS tlačítkem vynuce- vyhodnocení bude rozšířen i na zájemce z řad
ný hlasový hovor, tj. držitel SOS tlačítka nemusí občanů Dobříše.
dělat nic pro jeho přijetí. SOS tlačítko disponuje
Ing. Markéta Čermáková, MBA,
i službou Geo-fence – to znamená, že poplach
radní pro bezpečnost a správu majetku města,
je spuštěn i v případě, když držitel SOS tlačítka
předseda Komise pro prevenci kriminality

– Základní škola Dobříš, Komenského nám.
35, okres Příbram
– 2. základní škola Dobříš, Školní 1035,
okres Příbram
– 2. mateřská škola Dobříš, se sídlem Přemyslova 1034, Dobříš
– 4. mateřská škola Dobříš, se sídlem Fričova
104, Dobříš
– 5. mateřská škola Dobříš, se sídlem Jeřábová 613, Dobříš
– Základní umělecká škola Dobříš, příspěvková organizace, se sídlem Mírové náměstí
69, Dobříš
Požadavky a náležitosti přihlášky jsou zveřejněny na www.mestodobris.cz.
Ke konkurznímu řízení budou přijaty přihlášky,
které budou doloženy kompletními doklady
s vlastnoručním podpisem uchazeče včetně
kontaktní adresy, telefonu, případně e-mailové
adresy.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2018.
Přihlášku s příslušnými doklady zašlete nebo
doručte nejpozději do pondělí 9. 4. 2018 do
12 hodin (rozhodující je datum a hodina na
razítku podatelny) na adresu zřizovatele školy: město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01
Dobříš.
Obálky zřetelně označte heslem: „Konkurzní
řízení – přesný název školy – NEOTVÍRAT!“

ROBERT KŘESŤAN
& DRUHÁ TRÁVA

Sobotní masopustní rej šířil v Dobříši dobrou náladu
V sobotu 10. 2. se již tradičně sešly u dobříšské
sokolovny masopustní masky, aby symbolicky
zahnaly zimu a přivítaly jaro.
Veselý průvod se vydal městem a se smíchem
a dobrou náladou nejdříve zastavil u dobříšské
radnice, kde od starosty principál převzal symbolický klíč od města a masky se zde posilnily
koblihami a dobrým mokem.

Od radnice se průvod vydal k Domovu seniorů.
Tady byly všechny masky vřele přivítány a na
chvíli se zapojily do rozjeté zábavy v domově.
Konečná zastávka procesí byla u rybníka Papeže. Na břehu rybníka byl upálen tradiční Bakus.
Nejmladší účastníci se přesunuli po skončení
průvodu zpět do sokolovny na tradiční masopustní šibřinky.

Dobříšské tržiště vás zve na koncert ROBERT
KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA.
Pátek 8. 6. 2018 od 20 hodin na dobříšském
tržišti.
Vstupné 250 Kč předprodej / 300 Kč na místě.
Předprodej vstupenek v Informačním středisku
Dobříš od dubna 2018.
V případě špatného počasí se koncert bude konat ve sportovní hale Dobříš.

DOBŘÍŠSKÉ LISTY
Dokas Dobříš, s.r.o., a město Dobříš
si dovolují oznámit, že bude proveden

svoz odpadů ze zahrad
(tráva, větve stromů a keřů)
ve městě Dobříš.

POZOR! SVOZY JSOU ROZDĚLENY DO DVOU
MĚSÍCŮ
Odpad bude odvezen na náklady města za dále
uvedených podmínek:
– odpad musí být uložen do kontejnerů přistavených výhradně za tímto účelem
– odpad nesmí obsahovat jiné druhy odpadů
mimo odpadu zeleně
– odpad smí být uložen do určených nádob
pouze v den sběru odpadů ve stanovený čas
– odpad nesmí být uložen v pytlích a musí být
roztříděn na větve a kompostovatelný odpad
(tráva, zbytky rostlin atd.)
Dny sběru odpadů a seznam sběrných míst
pro oblasti:
sobota 17. 3. a 21. 4. 2018 od 8 do 15 hod.
• sběrný dvůr – areál firmy Dokas Dobříš
(ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Husova a V Lipkách,
• křižovatka ul. Žižkova a Přemyslova,
• u „Papežanky“ – ul. Dělnická,
• křižovatka ul. U Ovčína a Na Ligruse,
• parkoviště v ul. Na Zlaté stezce
(nad „Pentagonem“),
• ul. Na Nábřeží (u Prokopovy zahrady),
sobota 24. 3. a 28. 4. 2018 od 8 do 15 hod.
• sběrný dvůr – areál firmy Dokas Dobříš
(ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Čs. armády a Polní,
• křižovatka ul. Hálkova a Okružní,
• křižovatka ul. Nad Prachandou a Dubinské
Kaštánky,
• křižovatka ul. K Vodárně a Nad Papežem,
• Parkoviště – Sport klub Vlaška,
• křižovatka ul. Part. Svobody a Dlouhá.
Veškeré „hromádky“ zeleného odpadu v ulicích budou považovány za černou skládku.
Původci černé skládky může být uložena pokuta ve výši dle zákona.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši
spolupráci.
Mgr. Jan Marek, jednatel společnosti

Velikonoční jarmark
Dobříšské tržiště vás zve na Velikonoční jarmark,
který se koná v neděli 1. 4. 2018 od 13 do 17
hodin.
Připraveny jsou tradiční stánky a staročeské písničky.

Dobříšský regionální trh
První Dobříšský regionální trh se uskuteční v sobotu 14. 4. od 8 do 12 hodin v Kopáčkově dvoře.
Další trhy se budou konat vždy druhou sobotu
v měsíci (12. 5., 9. 6., 14. 7., 11. 8., 8. 9., 13. 10.
a adventní trh v neděli 9. 12.).
Pavel Bodor, Dokas Dobříš
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O (nejen) politické kultuře v našem městě
Máme za sebou prezidentské volby. Při volbě prezidenta platí přímá demokracie, a tak všichni občané měli právo dát svůj hlas svému vybranému kandidátovi. Toto se častokrát neobešlo bez více či
méně ostrých názorových výměn a zejména sociální sítě nežily od Vánoc ničím jiným, než co který
kandidát řekl či neřekl, co si myslel či nemyslel či zda náhodou v něčem nelhal. Pokud se tyto diskuse
zvládly na sociálních sítích, v hospodách a na rodinných návštěvách, je vše v pořádku. Horší ale je,
pokud se názory jednotlivých názorových skupin prezentovaly nevhodnou formou, jako např. sprejem na veřejný majetek. Konkrétním příkladem budiž dva nové betonové odpadkové koše v parčíku
u sokolovny. Nebudu polemizovat s autorem názoru, že náš pan prezident nemluví pravdu. Jen
jej chci upozornit, že posprejování betonového koše je kvalifikováno minimálně jako přestupek,
ale možná i trestný čin, dle rozsahu způsobené škody, a pachateli bude při jeho dopadení uložena
sankce.
Kvapem se blíží komunální volby a s tím spojené více či méně kritické články na adresu stávající radnice a spousta slibů, jak se vše dá dělat jinak a lépe, od současných či budoucích zastupitelů a jejich
rodinných příslušníků. Každý má právo kandidovat a je na občanech města, aby v komunálních volbách dobře vybrali své představitele samosprávy. Já si jen dovolím vznést na všechny malou prosbu.
Prosím, neničte městský majetek!
Ing. Markéta Čermáková, MBA, radní pro bezpečnost a správu majetku města

Dobrá zpráva?
V roce 2017 jsme se s mojí kamarádkou snažily alespoň o drobné zlepšení stavu veřejné zeleně
v okolí náměstí. Měly jsme většinou pozitivní ohlasy. Kulatý stůl uspořádaný koncem roku 2017 k veřejné zeleni ukázal nespokojenost dalších občanů se současným stavem. Kritizovali neudržovanou,
nedávno za velké peníze revitalizovanou Prokopovu zahradu, neupravené okolí radnice, stav jednotlivých náměstí.
Co mne ale zarazilo, jsou hlavně neuvěřitelně
vysoké náklady na péči o zeleň.
Tak jsem se podívala do rozpočtů na položku veřejná zeleň v roce 2017 a srovnala si je se Sedlčany, městem srovnatelné velikosti.
Rozpočet 2017:
Dobříš: 4 970 000 Kč,
skutečné výdaje: 7 170 000 Kč.
Sedlčany: 2 735 000 Kč,
skutečné výdaje: 2 157 000 Kč.
Jak je možné, že tak velké výdaje nejsou na hlavním dobříšském náměstí vůbec vidět, na rozdíl
od Sedlčan? Sedlčanské náměstí kvete! Jak
dlouho se budeme schovávat v centru města za

mantru „celkové rekonstrukce“ náměstí? Není
na čase přestat zanedbávat drobnou údržbu
a nenáročnou výsadbou oživit centrum města?
To opravdu nejde veřejný prostor částečně zkultivovat a zpříjemnit v sice logicky rozkopaném,
ale velmi odpudivém náměstí.
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2018 je
7 500 000 Kč na veřejnou zeleň. Je to nebo není
dobrá zpráva? V roce 2017 ty peníze zdá se prolétly kompostem. Třeba se najde pár korun na
brigádníky, na údržbu jako takovou, aby již dvě
důchodkyně nemusely pečovat o záhonky, zalévat, plít skoro pod okny radnice.
Helena Kahounová

Nejlepší bruslení na Dobříši
Led na rybnících v Dobříši je tenký, a proto se na nich nebruslí. Tenký byl led i na jednání zastupitelstva 15. 2. a zástupci radnice na něm přesto předváděli odvážné volné jízdy a názorové piruety, za
které by se nemusel stydět ani Michal Březina.
Prvním výrazným bodem programu byla diskuze o spolkovém domě a knihovně v budově kina.
Projekt byl probírán na každém zastupitelstvu nejméně od září, opakovaně dostal jednohlasnou
podporu zastupitelstva a teď jsme svědky podivného odkládání projektu a neurčitých připomínek,
abychom se nakonec dozvěděli, že z návrhu rozpočtu byl projekt odstraněn, „aby se tam dal znovu
přidat“ a abychom nakonec projekt znovu jednohlasně všichni podpořili. (Pro pořádek, i já souhlasím s tím, že financování projektu za 80+ mil. Kč je nutné pečlivě naplánovat a zvážit, ale je potřeba
udělat to ve chvíli, kdy budou připravené podklady. Váhání po každém kroku nejenže projekt prodlužuje, ale může nás připravit o předjednané dotace.)
Dalším bodem byla diskuze o GDPR. Ano, problematika je složitá, je snadné udělat chybu a porovnávat jablka s hruškami, ale pokud radnice výběrové řízení ani nevyvěsila na úřední desku a zveřejnila ho pouze v zápisu z rady, pokud jsou vysoutěžené ceny výrazně vyšší než v okolních městech
a pokud zakázku vyhrála firma, na kterou má tajemník města osobní vazby, zdá se, že těch náhod
je už trochu moc.
Program pokračoval vyhodnocením žádostí z Grantového fondu. Pro připomenutí, Grantový fond
byl zřízen proto, aby podpora města místním spolkům byla transparentní a probíhala podle jasných
pravidel. Stávající rada města a radou zřízená komise bohužel letos rezignovala na řadu prvků, které
pomáhaly transparentnost zajistit. Na rozdíl od zavedené praxe byly letos zastupitelstvu předloženy
návrhy grantů bez bodového ohodnocení. Rada města také v nebývalém rozsahu do návrhů expertní komise zasáhla a částky upravila a v podkladech pro zastupitele svoje úpravy nijak nezdůvodnila.
Za šest hodin jednání jsme z celkových 20 bodů na agendě probrali osm. Dva z těchto osmi bodů
jsme navíc odložili na příští jednání zastupitelstva, protože nebyly dobře připravené. Přál bych si, aby
vystupování radnice místo krasobruslení plného krkolomných otoček připomínalo curling, při kterém
tým spolupracuje směrem k jasnému cíli. Bohužel je cíl nejasný a tým radnice nefunguje jako tým.
Adam Böhm, zastupitel za ODS
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„Veřejná“ zakázka na GDPR
Vážení spoluobčané,
jak již možná víte, i město Dobříš postihla povinnost aplikovat nová pravidla se zacházením s osobními údaji podle nařízení Evropského parlamentu 2016/679, jinak též GDPR (General Data Protection Regulation). Je evidentní, že město potřebuje dodavatele, který provede analýzu našich dat,
poté zavede potřebný nový systém a nakonec ještě dodá služby tzv. pověřence jakožto speciálně
proškolené osoby. Rada města podnikla velice diskutabilní kroky k zajištění těchto nových pravidel.
Dne 10. 11. 2017 rada města vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování analýzy a následnou implementaci pravidel GDPR a zajištění služeb pověřence pro město Dobříš a jeho organizaci ve výši maximálně 1,9 mil. Kč bez DPH s tím, že zodpovědnou osobou za zakázku je tajemník
městského úřadu.
Veřejná zakázka NEBYLA zveřejněna na úřední
desce městského úřadu. Zároveň nebyla ustavena hodnotící komise.
Tajemník městského úřadu pan Řechka oslovil
9 firem (údajně po pečlivém průzkumu trhu),
aby podaly svoji nabídku.
Již 28. 11. 2017 (po 18 dnech) rada města „bere
na vědomí“ výsledky výběrového řízení, které tudíž trvalo 14 dní na zakázku tak velkého rozsahu.
Z 9 oslovených firem byly 2 vyřazeny, protože
nabídku nepodaly vůbec. Jedna firma nenabídla kompletní dodávku. Další 4 firmy byly vyřazeny, neboť „nenacenily jasně celou nabídku“. Ve
finálním souboji dvou firem byla vybrána firma
GDPR systems, s.r.o., která našemu městu nabízí
uvedené služby za 583 000 Kč bez DPH (analýza
a implementace) a 54 000 Kč bez DPH měsíčně
(služby pověřence). Již 23. 1. 2018 rada města
jednomyslně schválila uzavření smluv s firmou
GDPR systems, s.r.o.

Jiné firmy se do výběrového řízení nepřihlásily,
podle mého názoru proto, že se o zakázce nemohly dozvědět, případně nemohly stihnout
14denní limit pro podání nabídky, pokud by na
ni nebyly předem připraveny.
Celá akce byla diskutována na únorovém jednání zastupitelstva města. Ve veřejné debatě
vyplynuly ještě další zajímavé skutečnosti – tajemník městského úřadu doporučoval i jiným
městským úřadům na Novoknínsku a Sedlčansku služby firmy GDPR systems, s jejímž majitelem se zřejmě osobně zná. Zastupitelé proto
dali svému kontrolnímu výboru za úkol celou
veřejnou zakázku prověřit.
Nezbývá než konstatovat, že tato veřejná zakázka bohužel vrhla hodně špatné světlo na dobříšský městský úřad i na radu města, která je za
zadávání veřejných zakázek odpovědná.
Mgr. Jitka Urbanová, zastupitelka za ODS

… a tak Dobříš roste a zhoršuje se kvalita života…
Na zasedání zastupitelstva byla předložena „Zpráva o uplatňování územního plánu za období od května 2014 do října 2017“. Suchá, technická,
obtížně čitelná zpráva mající 23 stran. Ze zprávy by si člověk řekl, že za
období 3,5 roku bylo vše v pořádku a v podstatě se nic zásadního v oblasti
územního plánování neudálo. Zpráva mne však vedla k zamyšlení nad tím,
co s územním plánováním velmi úzce souvisí, a sice to, jak se naše město
za toto období vyvíjelo a kam směřuje. Jelikož se musím dle pravidel Dobříšských listů pro příspěvky vejít pouze do několika slov, dovolte mi toto
zkratkovité hodnocení rozvoje našeho města.
Dobříš roste podle mého názoru rychleji, než je zdrávo. Volili nás lidé,
kteří tady žijí, a ne ti, kteří se sem přistěhují. Myslím si, že nás volili
ne kvůli tomu, abychom se mohli chlubit tím, jak jsme veliké město, ale abychom se snažili co
nejvíce zlepšit kvalitu života na Dobříši.
I když naše město velmi rychle roste, mladí
lidé narození na Dobříši jen velmi těžce hledají
způsob, jak si na Dobříši zajistit bydlení. Územní plán zpravidla technicky limituje výstavbu
požadavkem příliš velikých parcel, kde parcela
vyjde na 3 až 3,5 mil. a celková investice do rodinného domu pak okolo 7 mil. Kč. Jaká mladá
rodina si to může dovolit? Startovací byty v městě také nevznikají. A tak zatímco mladí lidé naše
město opouštějí, Dobříš roste, jelikož se na ní
stěhují majetní lidé z Prahy a jiných měst, kteří
na to mají (opravdu nic proti nim). Město směřuje k tomu, že se postupně stane jakýmsi satelitním Beverly Hills Prahy, kde bude málo mladých
učitelů, řemeslníků, zaměstnanců v průmyslu
a ve službách apod. Takové město nepokládám
za sociálně zdravé město.
Mám dojem, že vedení města tento problém
podceňuje. Proč? Protože toto 3,5leté období
je spojeno s trvalým tlakem na otevírání nových
zón zástavby, přestože ještě nejsou dostatečně využity ty stávající. (Ne)komunikace změn
územního plánu vedením města opakovaně

naštvala množství občanů natolik, že vzniklo
několik významných petičních akcí. Na téměř
každém zastupitelstvu probíhají vyhrocené diskuse nad tím, jaké změny územního plánu jsou
předkládány a jakým způsobem jsou předkládány. Město přece není řízeno developerskou
firmou pro otevírání nových pozemků.
Na druhé straně, vedení města při plánování
investic spojených s růstem města nemyslí dostatečně dopředu na to, že vznikne problém
s nedostatkem školních lavic a jídelen, že bude
problém dostat děti do ZUŠky, že bude málo
zubařů a praktických doktorů, že je nedostatečně rozvinutá terénní sociální a zdravotní pečovatelská služba, že by náměstí – výkladní skříň
našeho města – mělo vypadat lépe. Tyto věci se
řeší bohužel zpravidla až ve chvíli, kdy vznikne
problém. A tak Dobříš roste, zhoršuje se kvalita
života a jednání zastupitelstva jsou tragická.
Kdybych musel napsat zprávu o uplatňování
územního plánu za posledních 3,5 roku, tak
bych to hodnotil tímto selským způsobem.
Ivo Salcman, zastupitel za KDU–ČSL

Priority města:
Dobré fórum nebo špatný fór?
Padesátka Dobříšanů přišla na Fórum Zdravého
města pomoci městu najít koncepci dalšího rozvoje. Dojmy jsou však rozpačité.
Na otázku po smyslu fóra půl roku před volbami
odpověděla Ing. Havlíčková, že jde o povinnost
vyplývající z členství v Národní síti Zdravých
měst (NSZM). Chceme-li se v ní dostat do vyšší
kategorie, musíme fórum uspořádat jednou za
dva roky. Fórum je ale součástí projektů, které
realizuje město Dobříš, a mělo by tedy být snadné sladit harmonogram fór s cyklem volebních
období. Kdyby se konalo dříve, mnoho nápadů
se již mohlo realizovat. Uskuteční je však budoucí vedení města?
Jeden plán, druhý plán – jak se to rýmuje?
Současně s přípravou fóra vyhlásilo město výzvu k podání nabídek na „Zpracování akčního
plánu rozvoje města pro roky 2019–2020“. Ke
každé oblasti plánu má být vytvořena alespoň
jedna anketa a dva kulaté stoly (!) – dokončení
prací je stanoveno na „nejpozději srpen 2018“.
Těsně před volbami se tedy přijme plán, za jehož realizaci má zodpovídat někdo jiný?
NSZM pomáhá léčit. Pánbůh ví, kdo bude
uzdravovat
Je pravděpodobné, že oficiálně získáme pěkné písemné potvrzení, že máme zdravé město.
Bude dobré vylepit ho na místě chátrajícího
kina, vedle děr v chodníku či před zimním stadionem...
A diskuse?
Též o metodě průzkumu lze mít pochybnosti.
Výsledky fóra prověří anketa – občané, kterým
stálo za to přijít, jsou asi dobří jen na tu práci, rozhodnutí necháme „lidu“. A diskuse, slíbená na pozvánce? Na tu nebyl čas. Škoda – jinak by nedošlo
k zapsání několika podnětů na více stanovištích,
čímž se výsledky zkreslily již na místě. A studenti,
vytvářející samostatný výstup, by v diskusi zjistili, že „vybudování víceúčelového společenského
sálu na místě bývalého kina“ bylo loni bouřlivým
tématem několika zasedání zastupitelstva, občané jasně vyjádřili, že před ním upřednostňují
stavbu nové knihovny a v tomto smyslu zastupitelé dávno rozhodli. Přesto považuji účast studentů za nejlepší výsledek fóra.
Romana Bodorová

Uzávěrka příspěvků

do dubnového vydání Dobříšských listů
bude 19. března 2018.
Příspěvky do online verze Dobříšských
listů můžete zaslat kdykoli v průběhu
měsíce na adresu redakce DL.
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 nových webových stránkách
www.DLonline.cz
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Sliby se slibují, blázni se radují
Desítky dobříšských občanů se sešly takřka před
rokem (20. 3. 2017) na veřejném projednávání
návrhu územní studie Úvozová a Ke Bzdince.
Stavební úřad zde ujistil veřejnost, že po zapracování jejích kritických připomínek územní studii opět předloží k dalšímu projednání a připomínkování. Tento slib pak úřad potvrdil v zápise
z jednání:
„Pan Vystyd – další projednání bude o upraveném
návrhu ÚS a bude možné jej připomínkovat.“

„Ing. Harmanová – …úprava ÚS, o níž bude veřejné projednání, a bude možné k ní podat připomínky.“
Jak to dopadlo? Úřad intenzivně „zamakal“ na
dokončení územní studie a v lednu 2018 ji v tichosti schválil. Úřad tedy nedodržel slib z března 2017.
Naskýtá se logická otázka, zda tomu tak není
proto, že schválená územní studie je v rozporu se zadáním, s územním plánem, s územně

analytickými podklady 2016 a obsahuje další
faktické chyby. Zároveň úřad neakceptoval zásadní požadavek obyvatel na úpravu územní
studie.
Co chce vlastně úřad přednášet studentům na
Gymnáziu Karla Čapka a na základních školách v Dobříši na téma vstřícný úřad, spokojený občan?
Pavel Svoboda, Dobříš

Knihovna + březen = MĚSÍC ČTENÁŘŮ!
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, na měsíc čtenářů jsme pro vás
připravili pěkně pestrou nabídku,
tak doufáme, že si vyberete. A pozor, otvírací
doba v březnu i dubnu doznává mnoho změn,
čtěte níže a v závěru tohoto článku:
JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ: pondělí 5. –
pátek 9. 3. (kromě čtvrtka!)
O prázdninách máme v oddělení pro děti v pondělí, úterý, ve středu a v pátek otevřeno již od
9 hodin. Přijďte si k nám popovídat a zahrát hry
s kamarády, prohlížet časopisy, objednejte se na
virtuální realitu, půjčte si knížku...
Výtvarná dílna s Jíťou: ZVÍŘÁTKA A POSTAVIČKY Z RULIČEK – pondělí 5. 3. od 12 do 17
hodin
Přijďte si vyrobit zajíčka březňáčka či jiné miloučké zvířátko, je to snadné! Jíťa je tu jako vždy
na pomoc, vstup je volný a materiál zdarma. Doprovod dětí do čtyř let nutný.
TIBETSKÉ TÝDNY V KNIHOVNĚ – od 5. do 18. 3.
Kromě dvou výstav jsme připravili také filmový
večer, tematickou výstavu knih a opět po roce
obchůdek s tibetským zbožím.

TIBETSKÝ OBCHŮDEK – po celý březen
Knihy, odznáčky, samolepky, modlitební praporky i velké prapory. Koupí tohoto zboží podpoříte neziskovou organizaci Lungta, která se
v naší republice dlouhodobě věnuje podpoře
tibetské kultury.
LORI – úterý 6. 3. od 18 hodin
Další divadelní představení Stanislavy Hoškové
připomíná nelehký osud milenky našeho nejslavnějšího básníka. Vstupné 50 Kč.
KNIHOMRNĚ – středa 7. 3. od 10 hodin
Program pro miminka a batolata s doprovodem.
Rytmy, říkanky, písničky, pohádka, hudební nástroje, prohlížení obrázkových knížek i výtvarné,
divadelní, pohybové a společenské prvky. Vstup
volný, přihlášky vítáme – pomohou nám program lépe připravit „na míru“.

MŮJ PŘÍTEL KNIHOVNA – sobota 10. 3. od
16 hodin
Program s hudbou, čtením, divadlem, výtvarnou dílnou, tombolou a domácím občerstvením – pouze pro Přátele knihovny a jejich
hosty. Jsme moc rádi, že výhod programu Přátelé knihovny využívá již přes devět set čtenářů
naší knihovny, a doufáme, že si toto speciální
odpoledne užijí tak jako každoročně. Chcete
přijít také? Staňte se Přítelem knihovny!
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – od 12. 3.
Nestihli jste minulý kurz v naší knihovně? Začínáme nanovo: zkušená lektorka M. Kubová vás
v deseti lekcích naučí, jak vyzrát na děravou paměť. Přihlásit se je nutno do středy 7. 3., lekce
probíhají vždy v pondělí od 17 hodin. Cena za
celý cyklus je 750 Kč.
Bc. Šimková: VYNÁLEZY V PRŮBĚHU STALETÍ
– čtvrtek 15. 3. od 17 hodin
Březnová přednáška Malé dobříšské univerzity
vás jistě nejen poučí, ale i pobaví. Vstupné 60 Kč;
káva/čaj v ceně.
Kino Knihovna: TIBET NADVAKRÁT – úterý
20. 3. od 19 hodin
Letos jsme pro vás vybrali dva krátké dokumentární filmy z nabídky festivalu ProTibet:
Útěk přes Himálaj / M. Blumencron / Německo
/ 2000 / 30 minut
Tibetské matky posílají své děti na nebezpečný a často smrtelný pochod přes Himálaj do
Nepálu, aby jim daly šanci na školní vzdělání
v tibetštině a život ve své vlastní kultuře. Maria
Blumencron se vydala naproti šesti malým dětem, které šly spolu s průvodcem přes vysoká
himálajská sedla a doprovázela je až do tibetské
exilové vesničky v Indii.
Na druhé straně Himálaje / M. Blumencron /
Německo / 2005 / 45 minut
Pokračování filmu Útěk přes Himaláj ukazuje život šesti dětí o pět let později v tibetské exilové
vesnici Tibetian Children Village v indické Dharamsale.
Výtěžek z festivalu podpoří vzdělání tibetských
dětí. Více na www.protibet.cz. Vstupné 30 Kč.
CYKLIČNOST A PARTNERSTVÍ – středa 21. 3.
od 19 hodin
Manželé Juřenčákovi přednášejí mužům i ženám o cykličnosti v životě ženy, o tom, jak cykly
jejího těla ovlivňují její psychiku i o partnerství
vůbec. Cena za tříhodinovou přednášku pro
jednotlivce 450 Kč / pro pár 650 Kč. Závazné
přihlášky a info: Tereza Bory 608 965 711.

Chvíle pro pohádku: TIBETSKÉ LIDOVÉ PŘÍBĚHY – čtvrtek 22. 3. od 17 hodin
Divadlo Knihovna a krásná pohádka z dálek
a výšek prastarého království. Vhodné zejména
pro děti od pěti do deseti let, vstup volný.
NOC S ANDERSENEM – pátek 23. 3. od 17 hodin
Bohatý program pro školní děti se spaním
v knihovně. Hry, dílny, vycházka, čtení, bojovka... Příspěvek na pojištění a občerstvení 80 Kč.
Pouze pro přihlášené – kapacita omezena, hlaste se ihned!
Výtvarná dílna s Jíťou: MOTÝLI – úterý 3. 4.
od 12 do 17 hodin
Jemná a vzdušná krása k jaru určitě patří – a motýlů není nikdy dost! Vstup volný, materiál zdarma.
KNIHOMRNĚ – středa 4. 4. od 10 hodin.
Dubnové knihomrněcí setkání s novou pohádkou. Vstup volný, přihlášky vítány. Více na
www.knihovnadobris.cz.
LOVY SKVOSTŮ TEMNÉ OBLOHY – čtvrtek
5. 4. od 17 hodin
Nové téma Malé dobříšské univerzity. Známý astronom Petr Horálek vám poví o tajemném prostoru nad hlavou mnoho zajímavých věcí (a kromě toho se můžete těšit i na jeho výstavu – po
celý duben na naší výstavní chodbě). Vstupné
70 Kč; káva/čaj v ceně.
ZMĚNY OTVÍRACÍ DOBY V BŘEZNU A DUBNU
Kromě velikonočních svátků ovlivní provoz
knihovny také povinná revize knižního fondu.
Knihovna bude po dobu dvou týdnů zavřená,
otevřeme však Knižní pohotovost (viz níže).
pátek 30. 3. – zavřeno
neděle 1. 4. – zavřeno
pondělí 2. 4.– zavřeno
pondělí 9. – neděle 22. 4. zavřeno
KNIŽNÍ POHOTOVOST: 9. – 22. 4., pondělí–
pátek 8–15 hodin
Po dobu uzavření knihovny si zdarma vyberte z desítek pěkných knih v přízemí knihovny.
Hlavním vchodem se dostanete k regálu s vybranými tituly z nejrůznějších žánrů dětské i dospělé literatury, včetně knih naučných. Knihy do
Knižní pohotovosti není třeba vracet!
Milí čtenáři, přijďte se k nám v březnu ohřát,
odpočinout si, pobavit se a také předzásobit se
knihami před dubnovým uzavřením knihovny!
Těšíme se na vás a za celý tým zdraví
Romana Bodorová
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KULTURA BŘEZEN
www.kddobris.cz
 16. 3. Michal Hrůza a kapela Hrůzy
– Sám se sebou tour

Osobnost české hudební scény, zpěvák, skladatel a textař, zakládající člen a dlouholetý
frontman skupiny Ready Kirken, pro kterou složil a napsal více než padesát písní a textů. V roce
2006 se vydal na sólovou dráhu a založil kapelu
Hrůzy, se kterou od té doby vydal již sedm studiových alb.
Michal Hrůza slaví 20 let na české hudební scéně, a tak si k narozeninám nadělil desku „Sám se
sebou”, se kterou se vydal na koncertní turné.
Jsme rádi, že Dobříš nebude v narozeninové
tour chybět. Michal Hrůza u nás odehrál řadu
koncertů jak se svou první kapelou Ready Kirken, tak posléze i se svou současnou kapelou
Hrůzy. Není proto divu, že Michal má na Dobříši
řadu věrných i nových fanoušků, kteří se na jeho
koncert velmi těší.
Jako předkapela vystoupí skupina Nanosféra
z Čáslavi.
Společenský sál KD, pátek 16. března od
20.30 hod. VYPRODÁNO!!!
 22. 3. Vernisáž výstavy: Martin Němec
– obrazy

Martin Němec je všestranný umělec – hudebník a píšící výtvarník. Narozen v Praze, kde
absolvoval malířství na Akademii výtvarných
umění u prof. Jana Smetany. Je kapelníkem
a výhradním autorem rockové skupiny Precedens. Vydal dvě kritikou ceněné knihy povídek
(Stodola a Vana s výhledem). Podle jeho scénáře natočil režisér Juraj Herz celovečerní film
T.M.A. a Milan Šteindler film Perníková věž. Vytvořil hudbu k baletu podle hry Františka Langera Periferie pro divadlo F. X. Šaldy v Liberci.
Němcovy fantaskní obrazy jsou zastoupeny
v mnoha sbírkách doma i v zahraničí. V současné době opět koncertuje a nahrává s výrazně
omlazenou sestavou Precedens. Vedle toho se
ale Martin Němec dále zabývá psaním a zejména malířstvím.

Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 22. března 2018 od 18 hod. Výstava potrvá do 22. 4. 2018. Otevřeno po–čt
8.30–16 hod., pátek a sobota zavřeno, ne
14–16 hod.

Společenský sál KD, neděle 25. března od
17 hodin, vstupné dobrovolné.

 23. 3. Arnošt Goldflam, Doma u Hitlerů
– divadelní představení – hraje Podbrdské
Národní Divadlo
PREMIÉRA!!! 6 minipříběhů, které spojuje postava Adolfa Hitlera, je poněkud neortodoxním
pohledem na nejproslulejšího zločince dějin.
Goldflamovy groteskní apokryfy zřetelně travestují současnou vlnu dokumentárních rekonstrukcí Hitlerovy životní cesty i konce, zbavují
Hitlera jakékoli démoničnosti, vidí ho zcela jako
soukromou osobu, jejíž tužby a cíle jsou obyčejné i bizarní, z části ovšem i poněkud hrůzné.
Společenský sál KD, pátek 23. března 2018
od 19.30 hod. Vstupné 100 Kč. Předprodej
vstupenek v Trafice u Davida.

5. 4. Expediční kamera – filmový festival
Mezinárodní filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, poznávání nového, o extrémních zážitcích i sportech.
Obvykle čtyřhodinové pásmo filmů z celého
světa.
19.30 – zahájení festivalu
19.35 – začátek 1. promítacího bloku – Filmy: Oči boha (Německo, 31 min.) • Nefritové
vody (Nový Zéland, 26 min.) • Teória šťastia
(SR, 36 min.)
21.35 – začátek 2. promítacího bloku – Filmy: Back to Heights (CŘ, 15 min.) • DugOut
(VB, 53 min.) • Oddaný (Norsko, 8 min.). Více
informací o filmech na https://www.hedvabnastezka.cz/expedicni-kamera/filmy/
23.00 – ukončení festivalu
Společenský sál KD, čtvrtek 5. dubna od
19.30 hod. Vstupné: základní – 100 Kč;
snížené – děti, studenti (do 26 let), senioři
a ZTP – 50 Kč.
7. 4. Swing band Dobříš – koncert
11. 4. Travesti show Techtle Mechtle + Kočky – pořad Holky na tahu. Předprodej
vstupenek v Trafice u Davida.
13. 4. Energit – koncert jazzrockové legendy
18. 4. Drahá mama/Dear Alice – scénické
čtení z dopisů výjimečných žen Charlotty a Alice Masarykových. Účinkují:
Daniela Kolářová a Marie Málková.
V rámci festivalu Americké jaro 2018.
Předprodej vstupenek v informačním
středisku od 28. 3.
26. 4. Vernisáž vystavy – Petr Kšajt

 29. 3. Luboš Pospíšil a Pája Táboříková
– sólový koncert
Zveme vás na velikonoční koncert známého
zpěváka a kytaristy Luboše Pospíšila a zpěvačky, klávesistky a bubenice Páji Táboříkové. Oba
interpreti jsou nyní členy kapely 5P. Zazní především Lubošovy nejznámější pecky, které nám
dají vzpomenout na dobré časy české rockové
hudby!

Luboš Pospíšil, matador české hudební scény
s hlasem, který si nikdo nemůže splést, zahájil
svou hudební pouť v roce 1969 v řadách populárního C&K Vocalu. Zásadně se podílel například na průlomovém CD Generace. Jeho první
sólová deska – Tenhle vítr jsem měl rád – vyšla
v roce 1983 a stala se velkou hudební událostí.
Po roce 1990 vydal několik dalších řadových alb.
Nyní působí pod obnovenou značkou 5P Luboše Pospíšila. V roce 2014 toto seskupení vydalo
album Soukromá elegie.
Pája Táboříková zpívá, hraje na bicí i na klávesy.
V 5P působí od roku 2007. Kromě toho je součástí
kapel Payanoia, Jasná Páka či Lucie revival. Za svou
kariéru tato mladá a velmi talentovaná hudebnice
hrála například i ve skupinách Totem’s, Schodiště,
Pajáda a spolupracovala také s The Plastic People
of the Universe či s Vaškem Koubkem.
Společenský sál KD, čtvrtek 29. března
od 20 hod. Vstupné: 150 Kč (předprodej)
a 170 Kč (na místě). Předprodej vstupenek
v Trafice u Davida. Rezervace vstupenek
pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, na tel.:
318 521 302.
 25. 3. Taneční čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku.
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na
všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlovacího spolku Dobříš.

Připravujeme na duben

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE
v Muzeu hraček Dobříš
Srdečně vás zveme na již tradiční nedělní tvoření do muzea hraček na zámku Dobříš.
Přijďte si vyrobit velikonočního zajíčka z vlny.
Budete mít možnost si vytvořit velikonoční dekoraci nebo milého mazlíčka v originálním prostředí staré třídy v muzeu hraček na dobříšském
zámku.
Neděle 18. března
Tvořit budeme od 12.30 do 16.00 hod.
Cena: 20 Kč děti, 30 Kč dospělí, materiál v ceně.

DOBŘÍŠSKÉ LISTY
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2. ZŠ Dobříš, Školní 1035
Žáci a učitelé základní školy Dobříš
na Komenského náměstí zvou všechny na

Florbal – 3. místo v kraji
Dne 26. ledna se našim žákům 1. stupně podařilo získat 3. místo v krajském kole Čeps cupu.
Tohoto florbalového turnaje se zúčastnilo deset
týmů a vítěz obdržel vstupenku do národního
kola. Zde nutno podotknout, že si naši chlapci
vedli opravdu dobře, prohráli pouze jediný zápas 3:4, a to s vítězem turnaje. Hráč Ondřej Panuška byl organizátory vybrán do all stars týmu
a odnesl si věcnou cenu. Dalším výborným
základem pro tým byl Vít Kořínek, Vojtěch Dragoun, Jakub Lachman a ani brankář, Jan Matějček, nezklamal. Střídání skvěle zvládli Jan Černý
a Filip Šantora, který byl asi nejmladším hráčem
turnaje, a i on vstřelil jednu branku.
Všem jmenovaným florbalistům děkujeme za
obětavou hru a zároveň za vzornou reprezentaci školy.
Václava Petrásková

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve čtvrtek 15. března 2018
od 8 do 13 hodin.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Úterý 20. března 2018, 15–17 hodin
Milé děti, přijďte se podívat a vyzkoušet si,
jak se u nás učíme.
Pro rodiče je připravena beseda s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny Příbram na téma: „Školní zralost“.

Úspěchy našich žáků
Pasování na čtenáře
Jako každý rok, i letos 31. ledna 2018, byli naši
prvňáčci i se svými rodiči, prarodiči… pozváni
do Konírny dobříšského zámku na předávání
prvního vysvědčení. I letos se k této slavnosti připojila Městská knihovna Dobříš se svým
programem „Pasování na čtenáře“, kde každý
prvňáček dostal od Písmenkové královny svou
průkazku do knihovny. Děkujeme všem za přípravu krásného programu.
Prvňáčci a učitelé naší školy

V listopadu 2017 se naši žáci
9. ročníků zúčastnili Národního
testování pro základní školy.
David Klouda získal za své výborné výsledky (100% úspěšnost) ocenění společnosti SCIO. Velmi pěkného výsledku dosáhl
tento žák také v olympiádě v českém jazyce, kde
obsadil v okresním kole 10. místo. Talentovaní
žáci si zde porovnávají úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s dalšími vybranými
žáky z celého regionu.
Dne 15. 2. 2018 se naše žákyně 7. ročníku Markéta Ficová zúčastnila okresního kola soutěže
v anglickém jazyce a obsadila krásné 2. místo.
Oběma žákům gratulujeme.
Eva Kašparová, 2. ZŠ Dobříš

ZÁPIS
do prvních tříd dobříšských škol se uskuteční
ve čtvrtek 5. dubna a v pátek 6. dubna 2018
vždy od 13.30 do 16.30 hod.

ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35
(tel. 318 521 070)
2. ZŠ Dobříš, Školní 1035 (tel. 318 521 002)
ZŠ Dobříš, Lidická 384 (tel. 318 521 171)
K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte
a občanský průkaz zákonného zástupce.

Matematická olympiáda – 3. místo v okresním kole
Ve středu 24. ledna se vybraní žáci 5. ročníku (ZŠ Dobříš, Komenského nám.), kteří byli úspěšnými
řešiteli prvního kola matematické soutěže, zúčastnili druhého kola matematické olympiády v Příbrami. V průběhu devadesáti minut měli vyřešit 3 soutěžní úlohy. Nejlépe se umístila Bára Housková
z 5. B, která získala 3. místo. Dalšími úspěšnými řešiteli byli na 4.–6. místě Fatima Dieng, Jan Matějček
z třídy 5. A a Jana Zvolánková z 5. B. Všem gratulujeme.
Kateřina Šindelářová
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Březen v Dobříšku

LESNÍ ŠKOLA
Už víte, kam bude vaše dítě
chodit do školy?
V březnu si můžete udělat obrázek o naší lesní komunitní škole hned při několika akcích:
• Ve čtvrtek 15. března 2018 přijďte od 18 do
19.30 hodin do Čajovny (Příkrá 342, Dobříš)
na Povídání o lesní komunitní škole, při
kterém vám představíme naši školu i její tým,
vysvětlíme principy, na kterých škola staví,
poznáte náš vzdělávací koncept, denní i týdenní harmonogram a ještě zbyde dost času
na vaše dotazy a diskusi.
• Další čtvrtek 22. března 2018 v deset hodin
otevřeme již potřetí vrátka a pozveme předškoláky a školáky spolu s rodiči na Den otevřených vrátek do našeho zázemí v Brodecké ulici
na kraji Dobříše. Nahlédnete pod pokličku naší
cesty ke vzdělávání, odhalíte, jakým způsobem
objevujeme svět tvarů a písmen, a ukážeme
vám také nějaká naše oblíbená lesní zákoutí.
• A pokud vás zajímá, co je komunitní a domácí
vzdělávání a jak se člověk na takovou cestu
vydá, přijďte v sobotu 24. března 2018 od
18 do 20 hodin do Čajovny (Příkrá 342, Dobříš) na povídání s Veronikou Vieweghovou –
Moje cesta k domácí škole. Dozvíte se, proč
dětem nepomáhají k učení známky a vnější
motivace, proč jsou domácí úkoly zbytečné,
jak strach ovlivňuje proces pamatování a ještě mnohem více.

V březnu se Dobříšek připojí ke kampani Národní sítě Zdravých měst ke Dni Země. A to
v pátek 20. dubna, kdy bude probíhat úklid
okolí RC Dobříšek a Pastoračního centra sv. Tomáše.
Máme ještě volná místa v následujících pravidelných kurzech pro děti i dospělé, kam se můžete stále hlásit nebo se přijít podívat na ukázkovou hodinu zdarma.
Pro dospělé:
Mistr Paleta – čt od 19 do 21 hod.
Angličtina pro dospělé – čt od 10 do 10.45 hod.
s hlídáním dětí
Počítačová setkání pro seniory – út od 8.30 do
10 hod.
Děti v naší komunitní škole jsou v režimu individuálního (domácího) vzdělávání a jsou
zapsány v partnerské škole ZŠ Těptín. Zájemci
se mohou dostavit k zápisu do Těptína kdykoli
během dubna, po předchozí domluvě, případně
můžete přijít k zápisu k nám do jurty v sobotu
14. dubna 2018 v 10 hodin, nebo ve středu
25. dubna ve 14 hodin.
A pokud máte chuť poznat naše zázemí a průvodce a zároveň si přejete, aby vaše děti zažily
letní dobrodružství v přírodě a ještě při tom zkusily porozumět anglickému jazyku, přihlaste je
na Indiánský příměstský tábor, který se bude
konat od 9. do 13. července 2018.
Těšíme se na vás.
MgA. Barbora Pecháčková Uchytilová

Děti z Trnky v pohybu
„Teď pojedete koloběžku
na levé brusli. Která je levá?
Všichni zvednou levou ruku.“
„Červená je mrazík, žlutá sluníčko. Nikdo nebrzdí o mantinel, ale před mantinelem! Bruslíme!“
Trenéři v tmavě modrých bundách Jágr team
elegantním stylem krouží kolem dětí. Otočka,
přešlápnout doprava, přešlápnout vzad a prudce zabrzdit. Jsme na zimním stadionu v Dobříši,
počasí krásně mrazivě slunečné a systematický
trénink profesionálních koučů přináší své první
plody.

„Já jsem se naučil nový způsob brzdění,“ prozrazuje Vítek. „A paní učitelka se naučila dojet
na druhý konec stadionu po jedné brusli!“ diví
se Ludmilka. „Mě nejvíc bavil čáp – chození po
ledu a střídavé zvedání pravé a levé nohy,“ dodává Kryštof. Hodnocení malých žáčků je více
než nadšené.

Tělocvik v naší škole má mnoho podob. Na podzim a na jaře jsme hodně venku v anglickém parku nebo na hřišti, v zimě využíváme dobříšskou
sokolovnu. Na zimní stadion je to od naší školy
kousek, a tak v mrazivých měsících roku míříme
právě tam. Letos, stejně jako v loňském roce,
město Dobříš zajistilo akci Týden bruslení s profesionálními trenéry. Trenéři jsou profesionální
nejen ve výuce bruslařských dovedností, ale
je s nimi legrace a pobyt na ledě neuvěřitelně
rychle ubíhá. Všechny děti se zdokonalily, jezdí
s mnohem větší jistotou, jsou rychlejší a s větší lehkostí udržují rovnováhu.
Ze stadionu odcházejí příjemně
unavené a s dobrým pocitem, že
se jim povedlo udělat další krůček v jejich pohybovém rozvoji.
Děkujeme městu Dobříš a doufáme, že i za rok bude moci být
Základní škola Trnka účastníkem
Týdne bruslení.
Srdečně zveme na benefiční
KONCERT PRO TRNKU, který se
uskuteční v neděli 25. března
od 18 hod. v dobříšské sokolovně. Zahraje nám originální
swingové a folkové trio PŘELET
M. S. Při koncertě proběhne oblíbená dražba
uměleckých předmětů. Výtěžek celé akce bude
věnován na rekonstrukci prostor Základní školy
Trnka.
Více informací naleznete na www.zstrnkadobris.
cz nebo www.facebook.com/zstrnkadobris.
Jana Zajícová

Pro děti:
Hrajeme si bez maminky – po, st od 8 do 12
hod.
Hrajeme si společně – út od 10 do 11 hod. pro
děti od 2 do 4 let
Dance mix – út od 17 do 18 hod. – pro děti od
7 do 10 let
VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“ – vstupné 15 Kč člen(ka) / 30 Kč nečlen(ka) RC. Herničku
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.
MIMOŘÁDNÉ AKCE:
Úterý 27. března od 17.30 hod. – OBDOBÍ
VZDORU S NADHLEDEM – osmnáct měsíců
a z malého andílka se rázem stane čertík k pohledání. NE, NE a NE je na denním pořádku.
Odložte příručky a pojďte si o výchově povídat
s Mgr. Kateřinou Neubauerovou, DiS. Batole zůstane stejné, ale vy změníte své vnímání a postoj k chování dítěte. Vstupné 100 Kč, 50 Kč /
dítě. RC Dobříšek. Informace Katka Nekvapilová
(608 906 559). Rezervace nutná.
PORADENSTVÍ
V rámci projektu hrazeného z dotačního titulu Rodina na MPSV nabízíme všem poradenství v obtížných životních situacích za zvýhodněných cenových podmínek. Přijďte se
poradit, nebuďte na řešení sami. Krize může
být součástí vývoje vaší rodiny.
Rodinné a výchovné poradenství – Mgr. Kateřina Neubauerová, DiS. – na objednání ve čtvrtek od 12 do 18 hod.
Témata: mezigenerační vztahy, partnerské problémy, agresivita, potíže s usínáním atd.
Kontakt: 775 387 989, katkaen@email.cz
Laktační poradenství – Mgr. Kateřina Neubauerová, DiS. – v prostředí vašeho domova,
hrazená jsou tři setkání: 1. setkání: 100 Kč,
2. a 3. setkání: 150 Kč. Kontakt: 775 387 989, katkaen@email.cz
Sociální poradenství – Daniela Koubková – hrazená jsou tři setkání: 1. setkání: 50 Kč,
2. a 3. setkání: 100 Kč. Kontakt: 733 741 817,
dkoubkova@seznam.cz
Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na
našem webu: www.dobrisek.cz nebo na https://
www.facebook.com/dobrisek, e-mail: info@
dobrisek.cz, adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš.
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ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …

11. 3. 2018 od 19 hod. – zámek Dobříš – Zrcadlový sál – The best of
Slavné české a světové melodie v originálním
zvukovém provedení.
Jaroslav Svěcený – Zdeňka Žádníková – MAGISTRI – unikátní orchestr příčných fléten.
Jaroslav Svěcený – housle, Lucie Toth – klavír,
slovem provází Zdeňka Žádníková.

„MAGISTRI“ – flétnový komorní soubor vznikl
v roce 2008 na metodických hudebně-interpretačních seminářích komorní hry pro učitele hry
na flétnu v hudebních školách, který pořádal
Národní institut pro další vzdělávání pedagogů
v Hradci Králové.

8. 4. 2018 od 19 hod. – zámek Dobříš – Zrcadlový sál – Pocta tvůrcům
Koncert z tvorby českých hudebních mistrů a jejich současníků. Pěvecké sbory Laetitia a Canto
Carso, Ivana Kylarová – klavír, řídí Tereza Bystřická a Roman Michálek.
13. 5. 2018 od 19 hod. – zámek Dobříš – Zrcadlový sál – Májový večer s Antonínem Dvořákem
Klavírní kvintet A dur, Moravské dvojzpěvy.
Vokálně instrumentální soubor Musica Podberdensis, Jana Palkovská – klavír.
7. 6. 2018 od 19 hod. – kostel Nejsvětější Trojice – Česká duchovní hudba
J. D. Zelenka, B. M. Černohorský a další.
Soubor Čeští madrigalisté – umělecká vedoucí
Veronika Hádková.
4. 7. 2018 od 19 hod. – kostel Nejsvětější Trojice – Duchovní skladby našich i zahraničních
autorů
Antonín Tučapský, Bob Chilcott, Eric Whitacre.
Komorní smíšený sbor NONA Pedagogické fakulty UJEP z Ústí nad Labem – sbormistr Luboš
Hána.

Jaroslav Svěcený a Zdeňka Žádníková Volencová
Vážení přátelé hudby,
zveme vás na zahajovací benefiční koncert, pořádaný na podporu obnovy dobříšských varhan
dne 11. března 2018 od 19 hodin v Zrcadlovém
sále zámku Dobříše.
Je pro nás velkou ctí, že naše snažení o obnovu
dobříšských varhan svou účastí podpoří uznávaný český houslový virtuos Jaroslav Svěcený,
herečka Dejvického divadla Zdeňka Žádníková
Volencová, dobříšská klavíristka Lucie Toth a komorní soubor příčných fléten MAGISTRI pod
uměleckým vedením MgA. Magdaleny Tůmové.
Připravovaný galakoncert slavných českých
a světových skladeb v originálním zvukovém
provedení nám nabízí známé hudební melodie v nástrojovém obsazení, v jakém je běžně
z koncertních podií neuslyšíte. Bonusem tohoto
večera bude netradiční průvodní slovo herečky
a zároveň i flétnistky paní Zdeňky Žádníkové
Volencové.
Předprodej vstupenek od 20. února v návštěvním centru zámku Dobříš v hodnotě 250 Kč.
V letošním roce, kdy slavíme 100 let vzniku
Československé republiky a 25. výročí vzniku
České republiky, vám nabízíme převážně hudbu českých skladatelů. Připravili jsme celkem
10 benefičních koncertů a věříme, že naše volba
interpretů byla správná a že naše nabídka vás
zaujme a potěší.

9. 9. 2018 od 19 hod. – kostel Nejsvětější Trojice – Hraje celá rodina
České smyčcové duo: Lucie Sedláková Hůlová
– housle, Martin Sedlák – violoncello, spoluúčinkují jejich děti: Magdalena – housle, Lukáš
– violoncello. A. V. Michna, Josef Fiala, Bohuslav
Martinů, Josef Suk, Antonín Dvořák.
23. 9. 2018 od 19 hod. – zámek Dobříš – Zrcadlový sál
Imperial College Symphony Orchestra London –
William Walton, Johannes Brahms.
14. 10. 2018 od 19 hod. – zámek Dobříš – Zrcadlový sál – Kuchyňská revue
Bohuslav Martinů, Vítězslava Kaprálová, Antonín Dvořák. Komorní orchestr Akademie Praha
řídí Pavel Hryzák.

S ustupující zimou se budete moci na zámku
Dobříš těšit na začátek nové turistické sezóny. První letošní koncert se uskuteční v neděli
11. března od 19 hod. v Zrcadlovém sále
a těšit se můžete na výběr slavných českých
a světových melodií v originálním zvukovém
provedení. Na programu je vystoupení Jaroslava Svěceného a Zdeňky Žádníkové. Prodej
vstupenek byl zahájen v úterý 20. 2. na pokladně zámku Dobříš, vstupné 250 Kč. Také tento rok se opět uskuteční akce Den otevřených
dveří pro občany města Dobříše. Občané
města Dobříše si budou moci zdarma prohlédnout zámeckou expozici nebo navštívit Správu
zámku Dobříš, kde se můžou dozvědět informace o zámku a firmě Colloredo-Mannsfeld
přímo od ředitele zámku Pavla Krejcárka. Další
informace o časovém harmonogramu prohlídek
na tento den budou upřesněny na našich webových stránkách. A s přicházejícím jarem můžete na zámku navštívit oblíbené velikonoční
prohlídky. Konají se od čtvrtka 29. 3. do neděle 1. 4. Přijďte si prohlédnout velikonočně
vyzdobenou expozici a dozvědět se něco
o zvycích a tradicích těchto jarních svátků.
Vstupné je v rámci prohlídky zámecké expozice. Do návštěvního centra zámku Dobříš stále
hledáme vhodného uchazeče na pozici průvodce/pracovník návštěvního centra. Více informací
na tuto pozici naleznete na www.zamekdobris.cz
nebo na tel.: 318 521 240.

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

Nejbližší kulturní akce:

18. 11. 2018 od 19 hod. – zámek Dobříš – Zrcadlový sál – Památka Šoa
Skladby českých a terezínských židovských skladatelů – Bohuslav Martinů, Leoš Janáček, Gideon Klein, Zikmund Schul, David Poper.
Duo Brikcius – violoncellisté, sourozenci Anna
Brikciusová a František Brikcius.

11. 3. Koncert – Zrcadlový sál, 19.00
The best of slavných českých a světových
melodií

9. 12. 2018 od 17 hod. – kostel Nejsvětější
Trojice – Adventní koncert
Dobříšský chrámový pěvecký sbor.

29. 3. – 1. 4. Velikonoční prohlídky
Velikonoční zvyky a tradice
Prohlídky v rámci zámecké expozice

Za Sdružení pro obnovu dobříšských varhan Ivo Kylar

23. 3. Den otevřených dveří pro občany
města Dobříše
(10.00–16.00)
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Povelikonoční: „Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá…“
Lukáš 24, od 13. do 32. verše: Téhož dne se dva
z nich ubírali do vsi jménem Emaus...
Je to ještě k něčemu – víra v Ježíše? Má to cenu
čekat něco právě od Mesiáše, co skončil na kříži? Není už na čase poohlédnout se po nějakém
lepším náboženství, a hlavně po Mesiáši působivějším, svalnatějším, úspěšnějším – prostě přijatelnějším? Tohle jsou otázky, které se nejednou
stávají předmětem našich hovorů a které svou
bezradností připomínají konverzaci těch dvou,
co opustili Jeruzalém a vracejí se po Velikonocích do Emaus.
Ale kupodivu, i o tak bezradnou společnost kdosi stojí: ...Ježíš sám se k nim přiblížil a šel dál spolu
s nimi.
Ježíš však neprobouzí otupělou víru senzačními
kousky ani neuvádí do mystických tajemství či
spekulací. Ježíš otevírá Písma: Začal od Mojžíše
a proroků – a učil je rozumět…
Také my se dnes z Bible učíme s údivem, pokorou a přece rostoucí nadějí a odvahou důvěřovat a rozumět, že nejsme na své povelikonoční
cestě sami. Ani my nejsme vydaní napospas své

nedůvěře, zmatkům a strachům. Ani my nejsme
odkázáni jen na to, co zrovna frčí na trhu náboženství a pověr. Ani my se nemusíme ustrašeně ohlížet, zda doba nadělí poměry příznivě
či nepříznivě. Není divu, že církev, která se učí
rozumět Boží věrnosti od Mesiáše, jenž takto
zpřístupňuje Písmo, vzápětí prosí a naléhá: Zůstaň s námi!
A právě tehdy ten svědek Boží věrnosti přestal být anonymní a stal se sám hostitelem:
A když byli u stolu, vzal chléb a díky činiv, lámal
a dal jim. Seberozdávající svědek Boží svobody
a věrnosti už opět obdarovává. A klíčící důvěra se mění v užaslou jistotu: je s námi. Nejsme
sami. Ano, skutečné nebe se pro nás totiž otevírá při stolování, kde se pozvaný stane hostitelem, kde se vítěz nad smrtí představí znovu
jako seberozdávající a obdarovávající. Stačí to
a víš to z celého srdce svého: všechno je jinak.
Neplatí už naše bezradnost, ale jeho věrnost.
Díky, Pane!
Požehnané a radostné Velikonoce
přeje Samuel Hejzlar, evangelický farář
v Dobříši a Hořovicích

Velikonoční program u evangelíků na Dobříši:
30. 3. od 19 hod. – srdečně zveme veřejnost na velkopáteční bohoslužbu s hudbou Johanna Hermanna Scheina a Lukáše Vendla v provedení pěveckého sboru Ensemble Guillaume.
1. 4. od 10.30 hod. – Hod boží velikonoční, bohoslužba s vysluhováním večeře Páně.
3. 4. od 18 hod. – ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele, vede Samuel Hejzlar, káže páter
místní katolické farnosti Angelo Scarano.
Samuel Hejzlar

NZDM Terén a rok 2017
A máme za sebou další úspěšný rok. I v tomto roce tady byl klub a jeho tři pracovnice pro vás
čtyřikrát v týdnu. A nadále tomu tak je. V pondělí, úterý a čtvrtek je otevřeno od 12 do 18 hod., ve
středu od 14 do 16 hod. Pokud se někdo ptá, proč máme ve středu otevřeno tak krátce, tak je to
proto, že nám zákon ukládá povinnost dalšího vzdělávání, které probíhá právě ve středu a my za
vzděláním dojíždíme do Prahy, kde sídlí organizace Proxima sociale, o.p.s.
A co vše jsme za ten rok společně zvládli?
Konaly se preventivní besedy, jako např. Světový den boje proti rakovině; přátelství – facebook
versus realita; základy finanční gramotnosti /
Světový den spoření; týden bez počítačů (zjistili jste, že i to lze zvládnout); Světový den pozdravů; láska a sex; bezpečnost při cestování;
Mezinárodní den úsměvu; třídění odpadu; Mezinárodní den tolerance; jak vznikl a proč se slaví
Mezinárodní den dětí. V rámci besedy na téma
vztahů jsme zjišťovali, jaké vlastnosti by měl mít
náš ideální protějšek.
Užili jsme si také pohyb, a to nejen venku, ale
také v zázemí klubu. Měli jste možnost vyzkoušet
si jógu pod vedením lektorky Báry (Jóga Dobříš).
A že nám není cizí kultura ani výlety – proběhla
návštěva kina, vyrazili jsme za poznáním do Prahy i do Berouna, v létě jsme se podívali na zříceninu Kamýk, podzimní prázdniny jsme společně
strávili ve Skochovicích.

V červenci proběhl příměstský tábor s názvem
Nenuda (letos nás čeká další příměstský tábor,
tentokrát v srpnu). V září se v rámci kampaně
Týden nízkoprahových klubů konal den otevřených dveří – v ten den se na službu přišlo podívat cca 150 lidí (převážně žáci 1. ZŠ Dobříš, ZŠ
Lidická, ZŠ Rosovice).
I v průběhu roku 2017 se konaly noci na klubu, kdy probíhá program na klubu i mimo něj.
V prosinci proběhl pro nás již tradiční vánoční
workshop plný tvoření.
Dárkem pro vás byla boxovací hruška, kterou
máte na klubu nově k dispozici. Máte tak možnost vyzkoušet si, že je to fyzicky náročná aktivita a může sloužit k vybití napětí nebo vzteku,
bez toho, abyste někomu ublížili nebo porušili
pravidla klubu.
A abychom nebyly skromné, podělíme se s vámi
o tu skutečnost, že v listopadu 2017 získal Klub
Terén „Osvědčení kvality“, které uděluje Česká
asociace streetwork, z.s.
Tým NZDM Terén

Co se podařilo v rámci
meziobecní spolupráce
v regionu Brdy–Vltava
v oblasti školství

Jsou to již více než dva roky, co byl schválen
rozvojový dokument Svazku obcí Dobříšska
a Novoknínka, kde byly naplánovány aktivity
vedoucí ke zlepšení situace v regionu v různých oblastech. Jako nejtíživější se projevila
oblast školství, a to zejména co se týče kapacit
jak mateřských, tak základních škol. Obce na to
reagovaly přípravou projektů řešících tuto problematiku. A tak vznikla nová mateřská škola
v Drhovech, rozšiřují se kapacity 5. MŠ Dobříš
a i ostatní obce rozšířily počet míst v MŠ dle
svých možností. Některé obce pak podpořily
vybudování dětské skupiny v obci. V případě
základních škol budou aktuálně navýšeny kapacity 1. ZŠ Dobříš. Nový Knín připravil projekt
na vybudování 4 nových odborných učeben,
které umožní uvolnit stávající učebny pro kmenovou výuku. Nové učebny vybudovala v podkroví školy rovněž Stará Huť. Jako společný
projekt obcí regionu byl na MF ČR v prosinci
2017 předložen záměr na rozšíření kapacity
2. ZŠ Dobříš o 120 míst. Nositelem projektu
bude město Dobříš, okolní obce se pak budou
podílet na jeho kofinancování. O příspěvek
byl požádán rovněž Středočeský kraj, protože
s navýšenou kapacitou školy bude muset být
navýšena i kapacity jídelny a varny, kterou využívají rovněž žáci Gymnázia Karla Čapka. Jeho
zřizovatelem je právě kraj. Pokud tento projekt
vyjde, dojde tak k téměř úplnému vyřešení
nedostatečných kapacit v základních školách
v regionu.
Za MAS Brdy–Vltava Bc. Markéta Dvořáková, DiS.,
a za Svazek obcí Dobříšska
a Novoknínska Ing. Petra Křivonosková
ZO KSČM DOBŘÍŠ
vás zve na

TANEČNÍ PODVEČER
pořádaný u příležitosti
Mezinárodního dne žen
v sobotu 10. března 2018 od 16 hodin,
Kulturní dům Dobříš.
K poslechu a tanci vám zahraje
trio Fr. Šťastného
Těšíme se na setkání s vámi!

DOBŘÍŠSKÉLISTY

Římskokatolická farnost Dobříš
Pastorační centrum sv. Tomáše
Na Nábřeží 1650, Dobříš
tel.: 602 308 881
e-mail: pcstomas@volny.cz
www.farnostdobris.cz
Po celý březen (až do 3. 4.) bude ke zhlédnutí
výstava VYTRŽENO Z KONTEXTU / papírové objekty / Daniela Doubková. V Pastoračním centru
sv. Tomáše.
V neděli 11. 3. od 19 hod. zveme na benefiční koncert „THE BEST OF SLAVNÝCH ČESKÝCH
A SVĚTOVÝCH MELODIÍ“ v originálním provedení: Jaroslav Svěcený – MAGISTRI / unikátní
orchestr příčných fléten. Koncert se koná v Zrcadlovém sálu zámku Dobříš.
Vstupenky je možno zakoupit v informačním
středisku zámku. Výtěžek z koncertu je určen
na obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice
v Dobříši.
Každou středu v březnu vždy od 19 hod. probíhá seminář „Náš Bůh vysvobozuje ze smrti“.
Cyklus zamyšlení nad biblickými texty povede
P. Jaroslav Brož Th.D.
V Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.
(Vstup volný, bez přihlašování).

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínky:
5. 2. 2018 by se býval dožil 70 let manžel Miroslav
Matys.
Stále vzpomíná manželka
Helena a syn Míra.

Dne 9. 2. 2018 uplynulo
30 let, kdy nás navždy
opustila paní Alžběta
Hůlová.
S láskou a bolestí v srdci
vzpomínají děti Václav, Jarmila a Ladislav s rodinami.
Před 30 lety, 29. 2. 1988,
nás opustil náš prastrýc
pan Josef Oktábec, sokol
a ředitel výkupu v Dobříši.
Jirka a Vláďa Klikovi,
Stará Huť.

Dne 3. 3. uplynulo 10 let,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek, dědeček a tchán Milan Černý.
S láskou vzpomínají synové Miroslav a Milan a dcera
Dana s rodinami.
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Peříčkový
týden
podruhé na Dobříši!

Doškolovací
zdravotnický kurz
pro skautské vedoucí

Velikonoce se blíží a s nimi i tradiční koledování
plyšového kuřete z České televize. Sbírka Pomozte dětem je společný projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti, který rozdělil
za devatenáct let své existence 212 milionů korun na podporu ohrožených a znevýhodněných
dětí.
Letos přijede kuře opět k nám na Dobříš a bude
u nás prodávat svá žlutá peříčka. V týdnu od
1. do 8. dubna 2018 budete moci získat svou
peříčkovou brož za 50 Kč a přispět tak dětem
například z našeho Dětského domova Korkyně.
Kuře Pomozte dětem podporuje i náš projekt
Samostatně do života, který pomáhá připravit
naše dospívající na reálný život za zdmi dětského domova.
Peříčko si koupíte u našich kolegů ve žlutém
tričku, kteří budou se zapečetěnými kasičkami
procházet dobříšské ulice. Přispět do kasičky
ale bude možné i u našich milých sbírkových
pomocníků – v květinářství Letizia, v Aerobik
studiu Orel Dobříš, ve Skřítkově a v potravinách
Bedřich.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat .
My všichni z Dětského domova Korkyně

Po seminářích personalistiky a skautských myšlenkových základů z minulého roku se u nás
konala další vzdělávací akce. V neděli 21. ledna
proběhl doškolovací zdravotnický kurz uspořádaný pro dobříšské skautské vedoucí. Jeho účelem bylo prodloužit zdravotnickou kvalifikaci,
která je povinná pro vůdce oddílů a doporučená
i pro ostatní členy ve vedení.
Čtrnáct účastníků se sešlo v prostorách ZŠ Trnka, aby během jednoho dne podstoupili simulovanou situaci s mnoha zraněnými, ...
pokračování na straně 14

Dne 3. 3. 2018 uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustil pan
Josef Malčánek.
Stále na něj vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Významné výročí

9. 3. 2018 uplyne 5 let,
kdy nás po vážné nemoci
opustil pan Zdeněk Vávra
z Dobříše.
S bolestí v srdci vzpomíná
manželka a synové Zdeněk
a Zbyněk Vávrovi.
Dne 23. 3. 2018 uplyne
rok, kdy nás navždy opustil pan Karel Pražák ze Svatého Pole.
S láskou stále vzpomíná
manželka a děti
s rodinami.

Počátkem letošního roku zemřela ve věku nedožitých 73 let paní Věra Šmídová. Starší generace si ji bude jistě pamatovat v 60. letech jako
zpěvačku hudební skupiny Sua Combo Příbram.
Často jste ji mohli potkávat přímo při kulturních
akcích ve Staré Huti a v Dobříši. V 70. letech byla
ředitelkou městské knihovny na Dobříši a podílela se na rekonstrukci knihovny, která byla po
řadu let v Kopáčkově domě. Potom následovaly
roky ve školství, v ZŠ Rosovice, Borotice a nakonec v 1. ZŠ v Dobříši. Loučíme se s ní a vzpomínáme.
Za bývalé kolegyně z knihovny
Jiřina Velebilová

Dne 22. 2. 2018 oslavil pan Václav Hájek z Dobříše rovných 100 let. Děkuji všem jeho přátelům,
zástupcům města Dobříše, konkrétně Radku
Vystydovi a Nikol Sevaldové, a panu Josefu Kuchyňkovi z Okresní správy sociálního zabezpečení Příbram za blahopřání a dary.
Dcera Helena Hájková

Poděkování:
Děkujeme tímto pohřební službě Kotrch za
vstřícný přístup a vypravení pohřbu paní Růženy Ungermannové.
Dcera Růžena, rodina Matějkova a Kočova
Chtěl bych touto cestou moc poděkovat dobříšským hasičům Janu Kadlecovi, Aleši Vackovi,
Romanu Žaludovi a Jiřímu Šimonovskému za
záchranu mé feny, kterou dne 4. 2. 2018 ve večerních hodinách vyprostili z kanalizační roury,
kde zůstala pět hodin uvízlá a nemohla ven. Jen
díky nim je má fena zdravá a živá. Díky moc za
skvělý a profesionální zásah.
Roman Sršeň
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Dobrý zrak bez brýlí
PaedDr. Luděk Krátký a Zrak pro život, z.s., pořádají celodenní kurz zlepšení zraku
přirozenou cestou 24. 3. v Dobříši od 10 do 16 hodin.
Už jste si všimli, kolik přibývá uživatelů brýlí, kontaktních čoček a center nabízejících laserovou operaci očí? Lze to i jinak, obnovením vlastních schopností lidského těla.

Přijďte poznat svoje možnosti zábavnou formou cvičení a relaxace. Naučíte se, jak správně
užívat zrak, relaxovat unavené oči, jak pracovat
s počítačem. Poznáte, že se očním vadám dá
předcházet i se jich zbavit. Seznámíte se zása-

dami přirozeného vidění. Vhodné pro ty, kteří již
nosí brýle nebo jsou po laserové operaci a zrak
se opět horší, a samozřejmě pro ty, kteří mají
zrak v pořádku a nestojí o to, co oční lékaři mají
za nevyhnutelné dříve nebo později – brýle.
Skvělé pro nemocné zeleným zákalem i jinými
poruchami zraku, astigmatismus, tupozrakost
i šilhání v každém věku.
Základní informace o tom, jak takové cvičení vypadá, naleznete na našem webu www.lepsioci.cz,
kde se i lze na kurz přihlásit. Kurz je vhodný pro
starší děti i dospělé do 100 let. Cvičení pro děti
jsou připravována.
Další informace a přihlášky najdete na www.
lepsioci.cz nebo volejte 603 553 791. Přijďte
a uvidíte, že uvidíte. Oči za to stojí.
PaedDr. Luděk Krátký

Rybník Papež a rybářská sezóna 2018
Zima pomalu končí a nastává čas, kdy rybáři
začínají vytahovat své nádobíčko ze skříní a připravují se na novou sezónu 2018. Také naše společnost nelenila a připravila určité změny, které
rybáře na našem rybníku Papež nově čekají.
Dobrá zpráva pro všechny zájemce o povolenku
je, že se cena pro tento rok nemění a zůstává ve
výši 2 500 Kč za rok, taktéž cena za krátkodobé
povolenky zůstává stejná: 1 000 Kč víkendová
povolenka (3 dny) a 1 500 Kč měsíční povolenka
(30 dnů). Nejvýraznější změnou, kterou rybáři
pocítí, je zcela nové vymezení loveckých zón,
viz obrázek. Z rybolovu bude vyloučena celá
pravá strana Papeže, nově však bude umožněn
rybolov v zátoce pod hrází. Ostatní zůstává nezměněno. Důvodů pro toto nové vymezení je
několik – v loňském roce se množily konflikty
mezi rybáři a plavci, kteří zejména v okolí bývalé
plovárny využívali břeh pro slunění a koupání.
Problematické pro nás bylo i uhlídat dodržování rybářského řádu a velmi často docházelo i ke
konfliktům mezi rybářskou stráží a některými
rybáři. Doufáme, že nové vymezení rybářských
zón pomůže těmto problémům předejít.
Pro letošní rok to ještě nestihneme, ale výhledově v příštích 2–3 letech připravujeme pro rybáře

další rybářský revír Chotobuš, který by měl zlepšit rybářské vyžití v Dobříši a okolí. Ještě jedna
důležitá informace – prodej povolenek zahajujeme 1. 3. 2018 na sádkách v Dobříši a sezónu
startujeme 1. 4. 2018. Přeji všem rybářům „Petrův zdar“.
Popis hájených úseků na rybníce
1. Litorální pásmo, přítoky do rybníka
2. Uzavřený pravý břeh rybníka
3. Hráz rybníka
4. Ostrov
5. „Pilská zátoka“, „Pilská strouha“
Ing. Michal Pernica, Ph.D., ředitel Lesy Zbiroh

Program zápasů MFK Dobříš – březen
Muži A
3. 3. so 14.00
(př. zápas)
10. 3. so 10.30
17. 3. so 15.00
24. 3. so 15.00
31. 3. so 16.30

MFK Dobříš – Milevsko
Český Krumlov – MFK Dobříš
MFK Dobříš – Malše-Roudné
Plzeň-Doubravka – MFK Dobříš
MFK Dobříš – Petřín-Plzeň

Muži B
4. 3. ne 14.00 MFK Dobříš B – Mníšek p.Br.
11. 3. ne 14.00 MFK Dobříš B – Rosovice
18. 3. ne 14.00 MFK Dobříš B – Zvole
(4. 3., 11. 3., 18. 3. př. zápasy)
24. 3. ne 15.00 Králův Dvůr B – MFK Dobříš B
1. 4. ne 16.30 MFK Dobříš B – Rudná

Dorost starší (mladší)
10. 3. so 10.15 (12.30) MFK Dobříš – Praha-Motorlet
18. 3. n 10.15 (12.30) MFK Dobříš – Rokycany
24. 3. so 10.15 (12.30) MFK Dobříš – Petřín-Plzeň B
Žáci starší (mladší)
25. 3. ne 10.15 (11.55) MFK Dobříš – SK Rakovník
Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsku
na Komenského náměstí a stránky www.mfkdobris.cz. Přijďte povzbudit naše hráče!
Děkujeme za podporu!

Doškolovací zdravotnický
kurz
pokračování ze strany 13
... vyslechli sérii přednášek a prakticky si vyzkoušeli pár nejzákladnějších technik sebeobrany.
Chtěla bych velmi poděkovat našim lektorkám,
Magdaléně Ježkové a Věře Fialové, které se postaraly o to, aby se k nám dostaly všechny potřebné informace, Michalu Janouškovi za lekci
sebeobrany a obstarání maskovačky a početné
skupině dobrovolníků, kteří skvěle zvládli své
role těžce zraněných. Velký dík patří Šárce Musilové, která se postarala o organizaci celé akce,
a ZŠ Trnka, která nám pro kurz poskytla zázemí.
V březnu nás čeká další seminář, tentokrát zaměřený na pedagogiku, a na jaře možná také
kurz první pomoci ve vodě.
Za středisko prof. Oliče Dobříš
Lucie Uriková

Přihlašování
na sportovní
příměstské
tábory s Orlem zahájeno!

V Aerobik studiu Orel Dobříš pořádáme již od
roku 2012 příměstské tábory s všesportovním
zaměřením pro děti od 6 do 12 let. Sportovní
program táborů je opravdu nabitý a děti si vyzkouší širokou škálu sportů, nasbírají spoustu
zážitků, užijí si legraci, tvořivé aktivity, výlety
i poznávání. Pro letošní rok jsme vypsali 2 termíny táborů, které se uskuteční hned zkraje
prázdnin. Oba jsou zaměřeny v první řadě na
sportovní aktivity a vždy jsou doplněny tematickým programem. Pro první termín třídenního tábora konaného od pondělí 2. 7. do středy
4. 7. jsme zvolili téma outdoor, tedy hry ve stylu
klasických „šipkovaných“, orientačních běhů
a her, které patří hlavně do přírody. Pro druhý
týdenní tábor od pondělí 9. 7. do pátku 13. 7.
jsme vybrali celorepublikové téma 100. výročí
naší republiky. Během týdne u nás děti vyzkouší lekce pod vedením nejen zkušených lektorů
z našeho studia, ale i specialistů, které dětem
zveme z jiných sportovních oblastí. Děti se
u nás můžou těšit na zumbu, aerobik, fitness,
gymnastiku, atletiku, hip-hop a další taneční
lekce, míčové a pohybové hry, jógu i posilování.
Přihlásit děti můžete na recepci Aerobik studia
Orel Dobříš pouze s vyplněnou přihláškou a se
zálohou v hotovosti (1 000 Kč/dítě) do naplnění
kapacity turnusu. Pozor, kapacita míst je omezena! Podrobnější informace o táborech naleznete
na internetových stránkách studia www.aerobikdobris.cz.
Tým lektorů ASOD
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Ohlédnutí za prvním pololetím
Gymnastiky Dobříš, z.s.
První závody v tomto školním roce, kterých jsme
se zúčastnili, byla v neděli 15. 10. soutěž v teamgymu Memoriál Hany Myšákové v Praze. Tohoto
závodu se zúčastnila tři naše družstva. Kategorie
0 – ročník narození 2010 a mladší: Holčičky se
závoděním teprve začínají a sbírají cenné zkušenosti; celkově obsadily osmé místo. V kategorii
I, ročník 2007–2009, jsme měli také zastoupení.
V konkurenci pražských oddílů se dívky umístily
na krásném 7. místě ze 14 družstev. V kategorii II,
ročník 2002–2006, závodily naše nejstarší dívky,
které se umístily také na 7. místě z 12 družstev.
Poberounský dvojboj proběhl 17. 11. Závod se
konal v Dobřichovicích, kam jelo 16 dívek poměřit své síly s pražskými i mimopražskými oddíly. Přes 150 dětí závodilo ve dvojboji na přeskoku a prostných. Špičková vybavenost haly
a skvělá organizace nám to všem zpříjemnila.
Děvčata zařadila do svých sestav přemety na
přeskoku, salta a fliky na prostných. Celkově se
závod vydařil a odnesli jsme si i jednu bronzovou medaili.
Dne 24. 11. jsme jako každý rok uspořádali závod pro rodiče a děti z našich oddílů. Sešli jsme
se ve velmi hojném počtu a společně jsme si vše
pořádně užili. Závodilo se v trojskoku, házení
frisbee, v lezení po žebřinách na rychlost, v lezení s koberečkem a také v chůzi s pingpongovým
míčkem na lžičce. Jak můžete vidět, tento závod
nebyl zaměřen na gymnastiku, ale spíše na šikovnost a spolupráci dětí s rodiči.
Hned následující den jsme soutěžili na otevřeném přeboru ČOS v malém teamgymu v Kolíně.
Odvezli jsme si krásné dva poháry – v kategorii
I za 3. místo a v kategorii II za 1. místo! Kromě
těchto úspěchů jsme měli závod také zpestřený
návštěvou České televize, která pro svou reportáž natočila několik děvčat z naší gymnastiky.
Posledním závodem v roce 2017 byl 16. 12.
dvojboj v Příbrami. Šest mladších cvičenek si
jelo poměřit síly s gymnastkami z gymnastické
federace. Závodilo se na velké kladině a prostných.

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 některého z nich vyvenčit, pohladit, případně si ho
po procházce, důkladném zvážení a podepsání
adopční smlouvy také adoptovat.

Prvním závodem v novém roce 2018, kterého se
naše dívky zúčastnily, byl náš Dobříšský čtyřboj,
který proběhl 27. 1.
Přihlásilo se nám přes 170 závodníků. Závod
trval celý den, ale vše proběhlo bez problému
a celkově se závod velmi vydařil. Mnoho našich
cvičenek a cvičenců se dostalo na medailová
místa. Mezi začátečnicemi na 2. místě Kateřina Beranová, mladší žákyně I vyhrála Barbora
Hrdličková, v další kategorii se podařilo dívkám
obsadit všechna tři první místa – 1. Karolína Plasová, 2. Lucie Sedláková, 3. Nela Špindlerová.
Ze starších žákyň IV si Barbora Veselá odnesla
3. místo a z chlapců si 3. místo vybojoval také
Ondřej Hošek.
Pokud by vás zajímaly výsledky všech účastníků závodu, můžete je najít na našich stránkách
www.gymnastika-dobris.cz. Na celý závod je
možné se podívat ze záznamu na YouTube na
kanálu gymnastikadobris.
Závěrem děkujeme všem rodičům dětí za pomoc při přípravě a během závodů. Přejeme našim závodnicím mnoho sportovních úspěchů
v roce 2018. Dalším gymnastickým závodem
v našem městě bude krajský přebor 14. 4. v tělocvičně 2. ZŠ, který je zároveň nominací na květnové přebory ČR.
Za Gymnastiku Dobříš
Natálie Polívková

Největší škola taekwondo v České republice vstupuje
do nové sezony
Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou
sezónu! Přijďte si zacvičit tradiční korejské
bojové umění taekwondo! Jsme největší školou v Čechách i na Moravě s nejširší
nabídkou tréninků. Minulý rok se nám již
popáté v řadě podařilo obhájit celkové vítězství na mistrovství České republiky a patříme do nejlepšího STM v ČR.
Při tréninku klademe důraz na originální
hodnoty bojových umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání.
Školu vedeme pod dozorem korejského
velmistra Hwang Ho Yonga, jako jediní v republice nově vyučujeme i další korejská bofoto autor: Kamila Káňová
jová umění taekkyon a hoppae sool.
Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa, chrániče) zdarma. Proto neváhejte a přidejte se k nám každé úterý od 16.45 ve sportovní hale u 1. ZŠ
města Dobříš pod vedením Tomáše Dušánka nebo Pavla Štěpa. Pro bližší informace navštivte náš
web na tkd.cz.
Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

Jessy (3 roky,
30 kg) – hledá se
majitel, v útulku
od ledna 2018
Jessy byla odchycena nálezci
u Líšnice, následně putovala k MP
Mníšek a pak
k nám. Je zhruba
2 měsíce po štěňatech. K lidem
je zpočátku ostražitá, trochu se bojí, jakmile se ale seznámí, je
velmi přátelská a hravá. Bohužel neměla obojek
se známkou a není čipovaná. Hledáme majitele!
Jessy má základní poslušnost, někdo se jí jistě
věnoval.
Mini
(8
let,
6 kg) – k adopci,
v útulku od listopadu 2017
Tato
jezevčice
přišla ve Skalici
u Nečíně na zahradu RD, odkud
nám ji nálezci
dovezli. Bohužel
neměla obojek
a není čipovaná.
Nikdo se o ni nepřihlásil, a tak je nabídnuta k adopci. Má zákal
na obou očích, ale pohybuje se bez problémů.
Mini by byla vhodnou parťačkou ke starším, ale
stále aktivním majitelům, miluje hlazení, rozmazlování a lidskou pozornost, umístění pouze
do bytu nebo RD – dovnitř, zimu a déšť vyloženě
nesnáší . S ostatními psy se snese bez problému.
Bojar – k adopci,
5 let, 18 kg, kastrovaný, v útulku
od února 2017
Bojar je k dospělým i dětem přátelský, ale vztah
si k nim musí postupně vytvořit,
nevěří ihned. Je
velmi
čistotný.
Hodil by se především do bytu,
kde by byl v kontaktu s majitelem, nemá rád
samotu, a tak pro něho bouda na zahradě není
vyhovujícím řešením. Nesnese se s ostatními
psy – samci, s fenkami problém nemá.
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Komu vadila zasazená lípa v Lipkách?
Vybírám z oznámení:
3. 1. V katastru města Dobříše byli odchyceni
dva volně pobíhající psi. Utekli z Pouští. Jednalo se již o opakovaný únik zvířat, kdy poté
nedošlo k nápravě. Pokuta proto byla na místě.
6. 1. Rušení nočního klidu a narušování občanského soužití. V ulici Březová. Jednalo se
o velmi hlasitou hádku. Ze strany strážníků došlo k napomenutí.
8. 1. Vzájemné neshody řešili strážníci opět.
Došlo k vykázání ženy z bytové jednotky, kde
neměla trvalý pobyt.
8. 1. Sražená srna v Jezírkách. O srnu se postaralo Myslivecké sdružení Vargač.
8. 1. Krádež mobilního telefonu. Ke krádeži
došlo údajně v restauraci na Mírovém náměstí.
Žena uvedla pachatele TČ. Řeší PČR.
9. 1. Stížnost. Jedná se o přestupky, kdy řidiči
v parkovacích zónách neměli za skly vozidel
umístěné příslušné karty do zóny, ani parkovací
kotouč. Řeší se pokutami na příkaz.
10. 1. Žádost o pomoc. V ulici Za Poštou se měl
údajně pohybovat mladík, který byl údajně pod
vlivem drog. Na místě mladík, 21 let, čekal na
kamarádku, přitom zkoušel styl parkur. Nebylo
potvrzeno užití drog.
10. 1. Strážníci pomáhali. Žena, 82 let, z ul. Za
Poštou, spadla na zem a poranila se. Byla přivolána RZS a žena byla odvezena do ON v Příbrami.

Bylo zjištěno odstavené vozidlo na Čihadlech.
Bez TK a emisí a povinného ručení. Výzva k odstranění dalšího vozidla byla vylepena v průmyslové zóně.
11. 1. Nahlášen volně pobíhající kůň v Brodcích. Běhal mimo ohrazení. Majitelé přijeli do
10 minut koně ustájit.
12. 1. Rvačka ve středu města. Došlo k poškození majetku. Strážníci v součinnosti s PČR pomáhali se zajištěním osoby.
14. 1. Požár neobydlené kůlny ve Fričově ulici.
Požár s největší pravděpodobností založili nepřizpůsobiví občané. Hasiči požár ihned zlikvidovali.
19. 1. Opakované přestupky páchal majitel
vozidla zn. Peugeot v ulici Za poštou. Nereagoval na uložené výzvy. Neměl parkovací kotouč.
Vyřešila to botička s pokutou.
19. 1. Oznámení o podezření ze spáchání přestupku – pokousání psem. Incident oznámila
telefonicky pracovnice Dokasu Dobříš. Jejich zaměstnanec byl napaden psy při ranním vývozu
popelnic v ul. Na Příkopech. Majitel psů je nyní
důvodně podezřelý ze spáchání přestupku, kdy
mu ve správním řízení hrozí vysoká pokuta.
25. 1. se řešilo pokutou na příkaz stání vozidla
ve vjezdu k nemovitosti, v ulici Pražská.
25. 1. Náhlé zdravotní potíže. U prodejny Žabka na Větrníku zkolaboval muž. Muž byl převezen rychlou záchrannou službou do nemocnice
v Příbrami.
27. 1. Krádež zboží. V Penny Marketu na náměstí chytila ostraha zloděje. Zadržený muž byl
strážníky vyzván k prokázání totožnosti. Neměl
u sebe doklady. Bylo u něho nalezeno zboží
v hodnotě 102,70 Kč, které měl ukryté pod bundou a v batohu. Muž byl předveden na služebnu
PČR ke zjištění totožnosti, v té chvíli došlo k aktivnímu a k agresivnímu odporu. Strážníci použili donucovacího prostředku, hmatů a chvatů.
Avšak vzhledem k narůstající agresi byla ještě
přiložena služební pouta. Vzhledem k tomu, že
se jednalo o osobu, r. 1974, podezřelou ze spáchání trestného činu krádeže, případ si převzala
PČR.
29. 1. Řešilo se občanské soužití v ulici Hornická. Obtěžování starší ženy, r. 1935, mužem se

závislostí na hracích automatech. Otevíral jí poštovní schránku, zjišťoval, kdy jí chodí důchod
a poté ji prosil o hotovostní půjčku. Obtěžování
bylo již nesnesitelné, domluvy nepomáhaly. MP
provedla razantní zákrok.
29. 1. Stížnost občanů z Větrníku. Stavební
práce na fasádě domu. Při provádění stavby
padaly hrubší nečistoty (kamínky), na osobní vozidla zaparkovaná v blízkosti domu. Bylo
promluveno se stavbyvedoucím, který opatřil
ochranné sítě.
30. 1. Stížnost – směřovala na nefunkční veřejné osvětlení v ulici V Zahradách. Druhý den již
bylo VO opraveno.

Nález peněženky:
Jak postupovat – případ z praxe
MP Dobříš
Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc
najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti
úhradě nutných nákladů a nálezného. Nelze-li
z okolností poznat, komu má být věc vrácena,
oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález
obci (v Dobříši na městskou policii), na jejímž
území byla věc nalezena, zpravidla do tří dnů.
Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově
nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení. Nálezné činí desetinu ceny nálezu.
Strážník je v pracovní době povinen požadovat
prokázání totožnosti nálezce. Má oprávnění požadovat vysvětlení, kde a kdy byla věc nalezena,
kontrolu obsahu peněženky před svědkem, sepsání úředního záznamu – přesně popsat věci
nalezené v peněžence. Poté se pokusit zjistit
vlastníka věcí.
Nalezené doklady, např. OP, ŘP, ZP, se musí předat správnímu orgánu, který je vydal.
Zapsala: strž. Alena Kovaříková,
zástupce velitele MP Dobříš

Inzerce

Pokuty hotově i na složenku: 17 700 Kč
Celkem přestupků: 73

NOVÝ SMĚR
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Zprávy z 24. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 5. 2. 2018
Zastupitelstvo schvaluje:
– záměr prodeje části pozemku parc. č.
712/99 v k.ú. Stará Huť o výměře cca 50 m2
– smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6020653/1 Stará Huť, kNN
pro parc. č. 381/7
– uzavření Dohody o narovnání mezi Obcí
Stará Huť a p. Františkem Bittnerem ve věci
úhrady dluhu s tím, že po řádném splnění
podmínek vyplývajících z této dohody bude
Obcí Stará Huť podán exekutorovi návrh na
zastavení exekuce č.j. 094 EX 04545/03-063
– přímou fakturaci nákladů za nákupy vodoměrů, související dopravy a nákladů na
jejich montáže správcem sítě společnosti
Vodohospodářská společnost Dobříš přímo
obci Stará Huť a nebude tvořit součást fakturovaných položek přímo odběratelům
– prodej požárního vozu Praga V3S SPZ PB
50-30
Zastupitelstvo bere na vědomí znění rozpočtových opatření č. 13/2017 a č. 1/2018 schválená radou obce Stará Huť

V diskusi zazněly následující body:
– Starosta informoval o opravě lávky u Pěti lip
a poděkoval panu Drozdovi a panu Březinovi za pomoc při opravě; dále poděkoval
všem, kdo se podíleli na přípravě obecního plesu; informoval o plánovaném setkání s občany dne 14. 2. 2018 v 18.00 hodin
v kulturním domě a všechny přítomné pozval na toto setkání; informoval o vypracovaném ceníku nájmů kulturního domu. Dále
podal informaci o skutečnosti, že od dubna
letošního roku bude probíhat další fáze rekonstrukce kulturního domu; upozornil, že
se postupně zjišťují majitelé pozemků, kteří
dle zjištěných skutečností mají zaplocené
části obecních pozemků.
– pan Klika upozornil na výskyt divokých prasat v obytné zástavbě; dále se dotazoval,
zda již byl změněn název Nového směru.
– paní Sklenářová informovala o jednání školské rady

Knihovna
Obecní knihovna ve Staré Huti zve nejen čtenářskou veřejnost v březnu MĚSÍCI KNIHY na
POHÁDKOVOU BABIČKU s mottem „ TĚŠÍME SE
NA JARO, NA ZIMU JEN VZPOMÍNÁME“, která
se bude konat ve čtvrtek 15. března v 17 hod.
Pohádkové babičky přicházejí ze starohuťského Klubu důchodců. Rovněž si připomeneme báječného člověka a spisovatele JIŘÍHO
KAHOUNA (zemřel v květnu loňského roku),
který pro naše děti napsal spoustu překrásných pohádek a příběhů, nejen známé „Včelí
medvídky“. V měsíci únoru knihovna předala
prvňáčkům při slavnostním aktu PASOVÁNÍ
PRVŇÁČKŮ na rytíře a rytířky krásného slova
průkazky, které mohou využívat po celý rok
zdarma. Ještě pořád můžete shlédnout výstavu v prostorách knihovny „ČÁP A JEHO KAMARÁDI“. Jsou zde instalovány práce dětí z Mateřské školy ve Staré Huti. Za jejich krásné výtvory
můžeme poděkovat jejich paním učitelkám.
Výstavkou se knihovna zapojila do celonárodního projektu Klubu dětských knihoven České
republiky. Zároveň vás prosím o váš názor, jaký
časopis byste si chtěli půjčovat v knihovně.
Za Obecní knihovnu Marie Švehlová

Setkání s občany – Program rozvoje obce

Klub důchodců

Dne 14. 2. 2018 se v kulturním domě ve Staré
Huti konalo setkání s občany k rozvoji obce. Byl
představen výstup z dotazníkové akce z loňského roku, kde jste jednak hodnotili práci nás,
zástupců obce, jednak jste navrhovali další nápady a náměty, které se týkají chodu obce.
Všechny připomínky budou zapracovány v dokumentu Program rozvoje obce Stará Huť,
nicméně bych rád stručně shrnul několik nejzásadnějších bodů, které z Vašich připomínek
vyplynuly:
• Kontejnery na tříděný odpad – problém
je pro některé s tím, že některé kontejnery
mají malý otvor na vhazování odpadu; navrhovány byly například kontejnery s otvíracím vrchním víkem. Toto rozhodně po všech
zkušenostech nedoporučujeme, nedisciplinovaností uživatelů by pak byly takové
kontejnery plné všeho, jen ne příslušného
tříděného odpadu. Bohužel ani zdánlivě
malý otvor u kontejneru na papír nezabránil některým občanům vhazovat tašky plné
domovního odpadu. V obci máme dva kontejnery s větším otvorem k pohodlnějšímu
vhazování plastů, je v ulici Družstevní a Malostranská. Tam se pak pohodlně vejdou
i jen lehce sešlapané kanystry od pracích
prostředků, případně celá taška nastřádané drobného plastového odpadu. Zároveň
oslovíme společnost EKOKOM o zápůjčku,
případně zakoupíme z obecního rozpočtu
alespoň jeden další takový kontejner do
prostoru za obecním úřadem.
• Dále bylo upozorněno na skutečnost, že
stále ještě nemáme kronikáře. To je velký
problém a je škoda, že se v naší obci nena-

Klub důchodců pořádá zájezd na divadelní
představení Drahoušku, toužím po tobě… do
Divadla Radka Brzobohatého v Praze v sobotu
24. března 2018 od 15 hod. Odjezd od kapličky ve 13 hod. Zájemci se mohou hlásit každý
čtvrtek od 14 do 16 hod. u pí. Fiřtové v klubovně Klubu důchodců na obecním úřadu od 6. 3.
2018.

lezne nikdo, kdo by byl ochoten tuto velice
důležitou pozici zastávat. Obec pochopitelně zajistí potřebná školení, případně konzultace s okolními kronikáři. Jen je potřeba
investovat svůj volný čas. Ale věřím, že se
i taková osoba v brzké době najde.
• Doprava – byli jsme upozorněni na některé
křižovatky, které nejsou správně označeny,
resp. chybí jim některé dopravní značení.
V nadcházejícím období se budeme tomuto věnovat a doplníme chybějící značení.
Dále byl za velký problém označen provoz
na komunikaci Malostranská. Již jsme zahájili proces případné změny komunikace od
křižovatky s ulicí Dělnickou (u studny) k následující křižovatce ke kulturnímu domu na
jednosměrnou. Vše bude záležet na vyjádření Policie ČR – dopravní inspektorát a celém
schvalovacím procesu. Zároveň se budeme
snažit omezit provoz vozidel nad 3,5 t.
• Mateřská škola a dětské hrací prvky na
hřištích – nedostatek takových hracích

prvků, které by byly určeny pro děti již
od 2 let, se budeme snažit napravit doplněním vhodného vybavení na některé
ze současných dětských hřišť. Mateřská
škola – stále očekáváme vyjádření k žádosti o dotaci na výstavbu školky nové
v prostoru stávající zahrady. Obec za tímto
účelem vykoupila část sousední zahrady.
Podaří-li se včas vyřídit stavební povolení
a následně získat dotaci, bude moci být
zahájena výstavba. Prioritou bylo realizovat stavbu za zachování provozu stávající
školky. Současný stav budovy není dobrý.
To je známo již delší dobu. Ale budova je
provozuschopná, ačkoliv stará, přesto čistá a udržovaná v rámci možností s maximální péčí. Hygienické kontroly probíhají
pravidelně, jak ohlášeně, tak namátkově.
Ve všech případech byly budovy školky
i školy označeny jako bezproblémové.
Děkuji tímto všem, kteří se v hojném počtu
v kulturním domě sešli, a těším se na některé
příští setkání.
Petr Dragoun, starosta
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Zprávičky z naší školičky
Únor bílý, pole sílí. Děti si užily sníh jen pár dnů. Na zahradě stavěly sněhuláky,
sáňkovaly, bobovaly, jezdily na lopatách. Došlo také na pořádnou koulovačku.

13. 2. jsme měli ve školce veselo. Navštívili nás Vanda a Standa se vzdělávacím programem pro
předškolní děti: Víš, co jíš. Tento výukový program je garantován informačním centrem bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství. Výukové programy a přednášky tohoto centra vycházejí
z doporučení světové zdravotnické organizace – „5 klíčů k bezpečnému stravování“. Děti se veselou a hravou formou seznámily se základními hygienickými návyky, co je zdravé a co není, a z čeho
můžeme onemocnět. Naučily se veselou písničku „Ručičky si umyjem“. 16. 2. jsme měli v mateřské
škole ptactvo, kanárky, aru, poštolku a puštíka. Odvážné děti si mohly vyzkoušet, jak ptáček přiletí
na jejich ruku. 20. 2. pro nás přijel autobus a jeli jsme na výlet do Prahy do divadla U Hasičů na
představení Zimní příběhy včelích medvídků. Únor jsme ukončili karnevalem v mateřské škole, rejem masek, které nám opatřily maminky a za to jim děkujeme. Všichni se už těšíme na jaro a všem
přejeme hlavně zdraví.
Za děti a zaměstnance MŠ napsala Blanka Kokštejnová

Zprávy ze základní školy
Dvacet tři prvňáčků bylo v úterý 20. února 2018 pasováno na
čtenáře. Celá akce se odehrála za přítomnosti
rodičů, prarodičů a přátel školy. Program řídila třídní učitelka Alžběta Bartůňková s králem
a královnou /žáci 5. třídy/. Všichni žáci 1. třídy
zahráli a zazpívali píseň, kterou si sami složili.
Videozáznam můzete vidět na webu školy.
21. a 26. února 2018 celá škola navštívila zimní
stadion v Dobříši. Pro žáky to byl výlet na celé
dopoledne. Ne jenom, že dvě hodiny bruslili na
ledě, ale také se zdokonalili v pěší turistice a za
to je moc chválíme. Děkujeme všem rodičům
za převezení bruslí a helem na zimní stadion.
A co nás čeká... Z 23. 3. na 24. 3. 2018 jsme se
zapojili do celostátní akce Noc s Andersenem.
Letos na téma „O pejskovi a kočičce”. Toto téma

Vzpomínáme

je našim žákům velice blízké. Program bude
spojen se spaním ve škole a veselou zábavou.
A na pana Čapka se už teď těšíme...
Dana Kunrtová

Učitel / učitelka pro 1. stupeň ZŠ Stará Huť
Hledáme na plný úvazek učitele/učitelku pro 1. stupeň ZŠ – ZŠ Stará Huť. Požadujeme VŠ vzdělání
pedagogického směru – učitelství pro 1. stupeň ZŠ, magisterské studium (dle zákona 563/2004
Sb., o pedagog. pracovnících), Aj výhodou, nástup dle dohody.
V případě zájmu, či pro získání bližších informací, volejte na tel. č. 732 490 501 (v prac. dnech
10–16 hod.) nebo pište na e-mail: hostakova.zssh@centrum.cz

Divadla
V měsíci březnu proběhne v našem kulturním
domě přímo divadelní maraton. Ve dnech
9. a 10. března představí svou hru mladí
ochotníci, oba dny vždy od 19 hod. se vstupným 60 Kč.
V neděli 25. března od 16 hod. se můžete těšit na pohádku Houbové čarování, která byla
dramatickým kroužkem s velkým úspěchem
představena na podzim školám v KD Dobříš.

členů souboru začala s divadlem už v místní ZŠ a tahle záliba jim zůstala i v dospělosti.
Vzhledem k dlouhé tradici amatérského divadla v naší obci nebyl pro tuhle partu nadšenců problém dát se dohromady a začít s více
či méně kvalitními adaptacemi známějších
divadelních kusů. V nejsvětlejších okamžicích
vzniklo pak dokonce několik autorských her.
Opět více či méně kvalitních… Ale nejstarší
člen souboru s oblibou říká „Neděláme umění,
děláme zábavu“. Vždy se totiž jednalo o komedie a hry pro pobavení.
Jak už jsem zmínil na začátku, formou těchto
řádků bych vás rád pozval na další představení souboru DEHHET, které se koná 9. a 10. 3.
2018 od 19.00 v místním KD. Tentokrát jde
o adaptaci ztřeštěné komedie z pera anglického spisovatele Michaela Cooneyho „Nájemníci pana Swana“.
Závěrem bych si dovolil citovat jednoho známého, který mi jednou řekl: „Ono je fajn, že nehrajete nic vážnýho, že se s váma chodí člověk
zasmát, protože toho dramatu má každej ve
svým životě dost“.
Přijďte si tedy i vy odpočinout od každodenního stresu a zkusit se zasmát. Podpoříte tak
nejenom náš soubor, ale zároveň oceníte snahu obce a spousty dobrovolníků, díky kterým
úspěšně probíhá rekonstrukce KD a kterým za
to patří obrovský dík.
Těšíme se na vás.
Za divadelní soubor DEHHET
Janek Váňa

Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vám následujícími řádky
představil víceméně fungující divadelní soubor
ze Staré Huti a zároveň vás pozval na nadcházející představení.
Většině z těch, kteří mají přehled o kulturním
dění v obci jistě neuniklo, že tady něco jako divadelní spolek existuje a pravidelně navštěvují
představení. Někdo ale o působení souboru
nemá vůbec ponětí…
Nebudeme to protahovat, divadelní soubor
spadající pod MKS ve Staré Huti si říká DEHHET
a funguje už… no… pár let už to bude. Většina

24. ledna 2018 zemřela paní Věra Šmídová.
Je nás ve Staré Huti ještě dost, kteří jsme se
těšili z četných vystoupení paní Věrušky Šmídové na scéně našeho kulturního domu. Od
poloviny sedmdesátých let do konce let osmdesátých na žádném zábavném programu, ani
v těch komornějších, pořádaných místním kulturním střediskem, nechyběla.
Věruška měla hlas, který se dá bez nadsázky
přirovnat k pěveckému umění Hany Ulrychové, Věry Špinarové. Nikdy však neměla tu ambici stát se profesionální zpěvačkou. Od studijních let tíhla ke knihovnictví, k tvůrčí práci
v kultuře všeobecně. V tom se také realizovala
až do odchodu do důchodu.
Obřady, připravované sborem pro občanské
záležitosti, obohacovala Věruška právě svým
zpěvem za doprovodu Ivana Semančíka. Každá chvíle, kdy jsme ji mohli slyšet, byla pro nás
obrovským zážitkem estetickým i emočním.
Vřelé poděkování Věrušce Šmídové jde za ní
tam nahoru, kde už jistě našla spřízněné duše
Lucky, Přemka, Vladimíra, Ivana, Honzy…
D. M.
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Blahopřání

Házená

Významného životního jubilea se v měsíci
březnu 2018 dožívají:
Paní Drahoslava Slepičková a pan František Pešek.
Srdečně blahopřejeme.

O tom, že národní házenkáři TJ Stará Huť v zimě neodpočívají, svědčí výčet turnajů.
Hlavně žákyně mají dosti nabitý program. V kategorii mladších žákyň vyhrály oba turnaje ve sportovní hale v Dobříši. Nejprve 13. 1. zimní turnaj pořádaný naším oddílem. Za účasti 6 týmů ani
jednou neprohrály a získaly 11 bodů. Podruhé vyhrály suverénně oblastní kolo „Zimního poháru
mládeže”, které pořádal 20. 1. 2018 SNH. Se čtyřmi soupeři neztratily ani bod a postoupily do celostátního finále. Je to dokladem, že v současnosti nemají ml. žačky v této kategorii, ve Středočeské
oblasti konkurenci. Také starší žačky se účastnily „Zimního poháru mládeže”, který se hrál v Řevnicích. Umístily se na 4. místě ze 6 družstev, se ziskem 4 bodů. Další turnaj starších žaček, pořádaný
naším oddílem ve sportovní hale, se uskutečnil 24. 2. 2018. I přes oslabení týmu nemocemi se
děvčatům podařilo neskutečným výkonem vybojovat první místo.
Nový povrch a větší hrací plochu v dobříšské sportovní hale si vyzkoušely 3. února 2018 i ženy
a dá se říci, že úspěšně. Na tradičním „Memoriálu M. Sainerové” obsadily 2. místo z 5 družstev, za
vítěznými Modřany.
Vyvrcholení halové sezony bude 18. 3. 2018 tradiční turnaj mužů, letos již 35. ročník „Memoriálu
Jirky Rambouska”, na který zveme všechny příznivce národní házené do sportovní haly v Dobříši.
j.s.

Poděkování
Děkujeme obecnímu úřadu a členům SPOZ
za blahopřání k našim narozeninám.
Olga a Josef Láskovi
Děkuji starostovi obce panu Petru Dragounovi a paní Lence Kubátové za SPOZ za blahopřání a milou návštěvu u příležitosti mých
narozenin.
Růžena Švehlová

Odpady

Děkuji tímto mým sousedům za projevené
gratulace k mým narozeninám a celému
obecnímu představenstvu ve Staré Huti
u Dobříše za milý dárek.
Marie Zahajská, Domov seniorů v Dobříši

Svoz nebezpečného odpadu v obci Stará Huť proběhne v roce 2018 následovně:
21. 4. 2018 – v době od 9.19 do 9.34 hod.
15. 9. 2018 – v době od 9.19 do 9.34 hod.
19. 5. 2018 – v době od 13.05 do 13.30 hod.
20. 10. 2018 – v době od 13.05 do 13.30 hod.
Ve všech případech jen před budovou obecního úřadu.

Děkuji obecnímu úřadu a paní Lence Kubátové za gratulaci a dárek k mým narozeninám.
Marie Bartáková

Odpady jsou problémem ne jen v naší obci. Ale to ještě
neznamená, že proto být problémem musí.

Plesová sezona březen
24. března – BIOS Fit ples, začátek od 19 hod.

Kopaná
Přátelská utkání
4. 3. 2018 Stará Huť – Rosovice
16.00
16.00
11. 3. 2018 Stará Huť – Borotice
18. 3. 2018 Stará Huť – Nová Věc „C“ 17.00
Utkání 4. 3., 11. 3., 18. 3., UMT Dobříš
Mistrovské utkání
24. 3. 2018 Hvožďany – Stará Huť
tj-stara-hut_letak-nabor-2018_148x210.pdf 1 20/2/2018 18:48:41

15.00

Věnujme se tedy vyvrácení několika zažitých tvrzení, která jsou mnoha obyvateli vnímány jako
standard:
1. Třídění odpadu – pokud doma třídím odpad
a následně přivezu plný pytel vytříděného odpadu ke kontejneru, kde jej volně uložím, pak jednám naprosto správně…
To je jeden zásadní omyl, ve kterém žije mnoho
obyvatel naší obce. Třídit doma odpad do oddělených nádob či pytlů je v naprostém pořádku
a správné. Dovézt jej k nádobě na tříděný odpad
a pak jej tam volně odložit je však již nesprávné.
V podstatě tvořím černou skládku.
Nádoby na jakýkoli odpad jsou určeny k uložení
odpadu právě dovnitř té nádoby, nikoliv vedle
ní. To bychom pak mohli pouze označit pár míst
v obci a všichni by tam mohli odkládat své pytle
a krabice.

Další problém je, že se do kontejnerů nevejde
vše. Například plastové nádoby typu kanystru.
Nevejde-li se do otvoru, pak jej musím sešlapat,
zmačkat případně i rozřezat na menší kusy, které
se tam vejdou.
Tabule skla – přece si nebudu doma dělat nepořádek rozbíjením skla. Je lepší jej odložit ke kontejneru a pokud se rozbije, pak to přece „někdo“
uklidí. A nepořádek bude někde jinde, jen ne
u sebe.
Proč musí být kontejnery neustále obloženy odpadem?
Kontejner na textil
Na stanoviště za obecním úřadem byl pro občany
Staré Huti zapůjčen Diakonií Broumov kontejner
na textil a obuv.
Pravidelné sběry pro tuto organizaci se již nebudou konat a věci můžete poskytovat průběžně
během celého roku.
2. Vidím-li černou skládku, mohu k ní libovolně odkládat svůj odpad

Věnujte tedy prosím tomu opravdovému třídění
ještě svých pár minut a vhoďte svůj odpad do
nádob. Ušetříte někomu dalšímu spoustu práce.
Navíc pytel se velice často protrhne, případně
není dostatečně uzavřen, a odpad pak paradoxně létá po celé obci. Navíc odvoz volně odloženého odpadu je pak pro obec mnohem dražší, než
vysypaný z kontejneru. Ačkoliv pan správce dělá,
co může, nelze jezdit celý den po obci po všech
sběrných místech i mimo nich a napravovat pochybení druhých.

Bohužel, i nyní musíme zklamat mnoho lidí. Vidím-li černou skládku, je lepší ji nahlásit na obecní úřad. Odložením jakéhokoliv odpadu kdekoli
jinde, než do nádob nebo prostoru k tomu určených, je tvořením černé skládky a tím pádem
nelegální.
3. Bioodpad
Pokud odkládám bioodpad, může být jednak
plný dalšího odpadu a navíc je naprosto jedno,
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zda odkládám větvě do trávy a naopak. Bioodpad
jako bioodpad…
Opět omyl.

Obyvatelé naší obce mají možnost odkládat bioodpad na místo určené nebo pravidelně do kontejnerů přistavovaných na celkem 8 míst v naší
obci. Stejně jako se musí třídit plasty, sklo a papír,
ačkoliv se stále jedná o odpad, je nutné třídit i bioodpad na větve a trávu a další drobnější bioodpad.
Je to z naprosto jednoduchého důvodu: zaměstnanci obce větve nadrtí a využijí štěpku dále.
Nicméně, jsou-li větve proloženy kořeny (které do
bioodpadu nepatří vůbec), trávou, hnojem z místních králíkáren, zbytky rostlin z pletí atd., je pak
nesmírně obtížné s takovým materiálem pracovat.
Větve pak nejdou z takové tlející hromady ani za
pomoci mechanizace vytáhnout. A brodit se hromadou tlejícího odpadu je pak i nebezpečné.
Dalším problémem je, že se mnoho zahrádkářů
domnívá, že pokud s uschlou květinou vyhodí do
odpadu i plastový obal, je to v pořádku. Je to pohodlné, ale opět nesprávné.
Když pak slyšíte jiné obyvatele, kteří obdrží přesátou zeminu, že je sice dobrá, ale plná drobných
kousků plastů a dalšího odpadu, nezbývá než odpovědět: co si do bioodpadu odkládáme, to tam
máme. Pochopitelně, jak to tak bývá, zpravidla
ten, kdo zpravidla vše dělá správně, se následně
potýká s následky jednání těch, kteří správně nepostupují.
4. Veřejné prostranství je k volnému využití
Všeobecně je veřejný volně přístupný prostor
zpravidla ve vlastnictví obce vnímán jako beztrestně znečistitelný. Doma si udržujeme pořádek, ale
co je za plotem nás tak úplně nezajímá. Pochopitelně mezi námi žije mnoho obyvatel a snad je jich
i většina, kteří udržují obecní pozemek v užším, či
širším okolí. Kromě sekání trávy jej třeba zkrášlují
květinami. I když i tady bychom měli věnovat pozornost tomu, zda se snažíme spíše zkrášlit své
okolí, nebo spíše jen zvětšit ochranu své nemovitosti vysázením stromů a keřů, případně dostatečně pichlavých kaktusů, které následně omezují výhled v křižovatkách a neumožní chodcům
vstoupit na ochranný travnatý pás při vyhýbání se
vozům na silnici. Nicméně těch, kteří veřejné prostranství spíše zneužívají, je stále dost na to, aby
pak výsledný dojem byl v podstatě špatný.
5. Parkování na veřejném prostranství
Abychom doplnili mozaiku největších a nejpalčivějších nešvarů naší obce, pak musíme zmínit
i toto téma. Aut všeobecně přibývá. Ale nemůže to
být na úkor okolí. Je již běžné, že v současné době
na jednu nemovitost připadá více vozidel. Větších
či menších. Mnozí pak své vozy řádně parkují na
svém pozemku, tak jak se to má a je to správné.
Jsou však majitelé nemovitostí, kteří takovou
možnost nemají. Prostě není kam ten vozový park
vměstnat. Ovšem pak není možné parkovat těsně
přede dveřmi v rámci své vlastní lenosti, ale tam,
kde můj vůz nebude nikomu překážet, kde nebude omezovat výhled v křižovatce atd.

NOVÝ SMĚR
Pak jsou majitelé, kteří mají pro parkování dostatek prostoru na vlastním pozemku, mají ho dostatek i pro takové množství vozů, kterým disponují,
přesto okupují veřejné prostranství, omezují provoz a výhled v křižovatkách.
Případně neustále parkují na travnatých plochách, kde je pak doslova rozoraný původní
trávník, v mnoha případech do té doby pečlivě
udržovaný majitelem nejbližší nemovitosti. Tam,
kde není chodník, pak jsou chodci nuceni využít
komunikaci, protože tráva podél je rozbahněná
a neschůdná.
Jediný důvod, proč tomu tak je, že jsou uživatelé
těchto vozů jednoduše líní si doma otevírat vrata.
Nebo snad fakt, že si majitelé nechtějí ze svých
dvorků vytvořit parkoviště, případně si poškodit
povrch svých dvorků a zahrad. Jak to vypadá za
plotem, už není tak podstatné. Nebo se prostě jen
řídí pravidlem, že co není výslovně zakázáno, je
v podstatě povoleno...
Volně pobíhající psi v obci
Vracíme se k dalšímu všeobecnému nešvaru. Pokud se stanu majitelem psa, beru na sebe také
velkou zodpovědnost a povinnost. Jak přistoupím
k tomuto rozhodnutí je záležitostí každého z nás.
Jakou rasu zvolíme s ohledem na velikost svého
pozemku, svých možností a schopností. jak dokážeme psa vychovat a zvládnout a především
si s ním užít mnoho radosti. Ovšem vůči svému
okolí a obci je základní povinností zajistit, aby pes
nemohl uniknout z pozemku bez mého vědomí
a především dohledu. Vyhláškou č. 3/2017, kdy se
stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci, je zakázáno v obydlené části obce
psa nechat bez dozoru a volně pobíhajícího bez
vodítka. Ani opakované odůvodnění některých
majitelů, že „jsme přece na vsi“ neopravňuje nikoho k nedodržování pravidel. Jaký je rozdíl mezi
tím, že mě napadne pes ve městě nebo na vsi? Bolí
to méně, je to méně nebezpečné? Ale nesvádějme všechnu vinu na rekreanty a návštěvníky obce.
Je mezi námi mnoho majitelů psů, kteří opakovaně, i přes mnohá naléhavá upozornění, nechávají
vědomě své psy volně běhat venku.
Já stavím a nedokážu zajistit, aby řemeslníci vždy
zavírali branku…
Já mám psa uvázaného na řetězu u boudy, nemohu za to, že se vyvlékne…
Já netuším, kudy ten můj pes utíká…
Takové a další omluvy pro své nezodpovědné jednání slyšíme poměrně často.
Když stavím, pak se vyplatí udělat pro psa ohradu
či zaplotit a vymezit tak psovi určitou část zahrady; když se mi pes „vyvlékne“ ze řetězu mnohokrát
po sobě, možná je obojek příliš volný, případně
nevhodně vybraný, ale určitě se nejedná o nejúčinnější a jediné možné řešení; když netuším, kudy
pes utíká, ale pravidelně je v brance vložená cihla,
pak mám nesmírně inteligentního a schopného
psíka.
Někomu pomůže adresované upozornění a uvědomí si svou chybu a nápravu zjedná.
U někoho nepomůže ani řešení na oddělení životního prostředí s uložením pokuty. Majitel pokutu
zaplatí, možná si trochu zanadává, ale život jde
dál. A pes si chodí stále volně po obci.
Ovšem znáte to, tak dlouho se chodí se džbánem
pro vodu, až se ucho utrhne.
A pak to končí tragédiemi, kdy volně pobíhající
pes napadne chodce a v lepším případě ho jen
vyděsí. Pak se snad možná trochu vyděsí i majitel.
O těch horších případech raději ani neuvažovat.

V současné době jsme zaslali již tři podněty na odbor životního prostředí MU Dobříš k řešení. Volný
pohyb psa bez dozoru v území, kde to není povoleno, a především důvody, proč pes neustále utíká
a jakým způsobem je zabezpečen, resp. nezabezpečen, totiž podléhá zákonu ČNR č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů. Podle § 27 odst. 2 písm. f) tohoto zákona se přestupku dopustí ten, kdo neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1 zákona
(„Každý je povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém
chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho
fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických
potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení
nebo poškození zdraví zvířete, a učinit opatření
proti úniku zvířat. Zvíře nesmí být chováno jako
zvíře v zájmovém chovu, jestliže nejsou zabezpečeny přiměřené podmínky pro zachování jeho
fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických
potřeb nebo jestliže se zvíře nemůže adaptovat,
přestože tyto podmínky zabezpečeny jsou“).
V souvislosti s tímto také upozorňujeme na povinnost úhrady poplatku za každého drženého psa
do konce března.
Existují možná řešení těchto problémů, se kterými
se naše obec potýká? Ano, snad dvě. Jedno skutečné řešení je, že se k sobě začneme chovat slušně, ohleduplně a tolerantně, budeme vzájemně
dodržovat určitá pravidla. Nebudeme pak muset
psát tato sáhodlouhá pojednání. Všichni budou
spokojení a bude se nám tu dobře žít…
Pak se nabízí ještě druhé řešení, resp. možnost.
Těžko však předjímat, zda by situaci skutečně vyřešila...
Budeme tvořit mnoho vyhlášek, příkazů, zákazů,
na každých 5 m bude vyznačeno, co se na daném
místě nesmí, nebo naopak smí. Bude se volat Policie, ta bude tvořit mnoho složek, předávat je Městskému úřadu Dobříš k řešení přestupků, bude se
platit mnoho pokut…. To povede ke stále větším
nesvárům a neshodám, nenávisti a zlobě. Ale vyřeší se tím něco…?
Děkujeme všem, kteří si jsou vědomí, že bydlení
v naší obci, soužití se spoluobčany, neznamená
jen využívání, mnohdy spíše zneužívání, všeho, co
naše obec nabízí. Je také na nás, co obci vracíme.
V tom nejlepším případě aktivní účast na životě
v obci. Ale ne všichni mají možnost se skutečně
aktivně podílet na aktivitách realizovaných v naší
obci – kulturních, sportovních, pracovních, společenských,… Ale to, že nebudu svým konáním druhým škodit, podpořím je alespoň dobrým slovem,
to všechno povede k tomu, že se nám tu bude
společně opravdu pěkně žít…
Je mnoho nových obyvatel, kteří se do naší obce
nastěhovali a stěhují. Mnoho z nich je z měst, kde
je dle našich představ vše anonymní. Je v našem
zájmu ukázat ne jen jim, ale nám všem, že jsme
schopni si naši obec udržet krásnou, dobře zvolenou pro život, pro výchovu dětí, ...
Neustále se snažíme upozorňovat na všechno
dobré, co se podařilo našim spoluobčanům sdruženým v různých spolcích a mnoha aktivitách.
Děkujeme jim za jejich práci, za čas věnovaný
nám, ostatním. Děkujeme také všem, kteří se nad
těmito řádky zamyslí. Nechceme, abyste brali tyto
řádky jako kritiku, ale spíše jako podnět k tomu, že
je stále co měnit. K lepšímu.
Děkujeme

