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Dobříšské regionální trhy 
se vracejí na Komenského 
náměstí!

Již od dubna 
se opět mů-
žete těšit na 
Dobříšské re-
gionální trhy, 
které se vra-
cejí do centra 

města. První jarní trh se koná 
13. dubna od 8 do 12 hodin na 
Komenského náměstí. 
Stánky plné čerstvé zeleniny, 
jarní květiny, poctivé sýry nebo 
třeba voňavé koláčky… to vše 
bude na prvním regionálním 
trhu této sezony k dostání.
Přijďte si nakoupit regionální po-
traviny, potkat se se svými zná-
mými a sousedy, poslechnout si 
místní hudebníky a užít si pří-
jemnou atmosféru trhů. 
Zájemci o prodej na trzích se 
mohou hlásit na e-mailu: trhy@
mestodobris.cz, nebo na tel.: 
318 533 366.

Pozvánka na veřejné 
zasedání Zastupitelstva 
města Dobříše,

které se uskuteční ve čtvrtek 
7. března 2019 od 17.30 hod. ve 
společenském sále Pastorační-
ho centra sv. Tomáše v Dobříši.

Program 4. veřejného zasedá-
ní ZM: 
1) Zahájení 
2) Schválení programu jednání 
3) Rekonstrukce zimního stadionu 
4) Diskuze 
5) Závěr 
On-line přenos jednání bude 
puštěn na webu města Dobříše 
www.mestodobris.cz.
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Vážení spoluobčané, milé 
čtenářky, milí čtenáři

Mrazivý únor a krásné dny bruslení na ledové 
ploše rybníka Papež jsou za námi. Stejně tak ko-
nání 3. veřejného jednání zastupitelstva, které 
přineslo schválení rozpočtu města Dobříš pro 
rok 2019. Zastupitelstvo také schválilo smlou-
vu o tzv. rámcovém úvěru ve výši 140 milionů 
korun. V souvislosti s tím se po Dobříši začaly 

šířit fámy, že současná koalice připravuje enormní zadlužení města. Ráda 
bych proto uvedla věci na pravou míru: 1) Celá částka 140 mil. Kč vyplývá 
z projektů, tak jak byly rozpracované bývalým vedením města. 2) Rámcový 
úvěr znamená pouze „příslib“ možnosti čerpat uvedenou částku; město ji 
však nemusí vyčerpat, a to bez jakékoli sankce. Město využije z rámcové-
ho úvěru pouze tolik peněz, kolik schválí zastupitelstvo ve svém rozpočtu. 
Pro tento rok je to zhruba 46 milionů korun na dofi nancování projektů 
připravených v minulém volebním období (představili jsme je v lednovém 
vydání DL: jedná se o  výstavbu nového školního pavilonu včetně rozší-
ření varny a jídelny 2. ZŠ, rekonstrukci a modernizaci odborných učeben 
v 1. a 2. ZŠ Dobříš, zateplení a revitalizaci sportovní haly, rekonstrukci chla-
dícího zařízení a ledové plochy zimního stadionu, rekonstrukci chodníků 
v ulici Pražská a další). 
O tom, zda vůbec, nebo v jaké výši bude město čerpat další fi nanční 
prostředky z rámcového úvěru v následujících letech, se bude rozhodo-
vat teprve v budoucnu. K zodpovědnému rozhodování chtějí zástupci 
PRO  DOBŘÍŠ, ODS a KDU-ČSL v průběhu tohoto roku připravit seriózní 
podklady, které ukážou možnosti města fi nancovat další plány na rozvoj 
města, ať už se jedná o rekonstrukci náměstí, komunikací, budovy kina, 
dalšího rozvoje sportovišť či jiných záměrů. 
Přeji Vám příjemné prožití nadcházejících jarních dnů. 

Vaše starostka Jana Vlnasová

Den Země se 
na Dobříši slaví
již po jedenácté! 
Zapojit se můžete i vy! 

22. duben je zapsán v povědo-
mí lidí jako Den Země. Je vě-
nován především planetě Zemi 
a  otázkám spojených s ochranou 
životního prostředí. Slaví se ce-
losvětově již od 70. let se snahou 
upozorňovat na špatné chování 
spotřebitelů s cílem vzdělávání 
veřejnosti ve správných ekologic-
kých návycích.
Dobříš se již 11. let připojuje 
k  této kampani a i letos připra-
vilo pro své občany v týdnu od 
22.–28. dubna několik akcí. Nej-
více pozornosti bude Zemi patřit 
26. dubna, kdy se na hřišti v ulici 
Boženy Němcové bude konat 
dobříšský Den Země. 
Více informací najdete na webo-
vých stránkách města Dobříše 
www.mestodobris.cz a podrobný 
program k  této akci vám přinese-
me i v dubnovém vydání Dobříš-
ských listů.

pokračování na straně 2
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Den Země se na Dobříši slaví 
již po jedenácté! Zapojit se 
můžete i vy! 

pokračování z titulní strany
Oslavte s námi Týden Země úklidem!
Město vyzývá neziskové organizace, spol-
ky, dobříšské školy i ostatní občany, aby se 
v  týdnu od 22. do 28. 4. zapojili do úklidu 
veřejných prostranství a okolí našeho města. 
Společnou účastí na akcích konaných k oslavě 
tohoto významného dne se hlásíme k tomu, že 
nám není lhostejný stav naší planety. I když na 
velké změny jednotlivec nestačí, může se na je-
jich prosazování podílet.
Pokud máte zájem se k akci přidat i vy, jste 
vítáni! 
Město bude koordinovat sběr, průběžný svoz 
a  likvidaci sesbíraného odpadu z území města 
a dle požadavků vydá dobrovolníkům igelitové 
pytle a rukavice.
Pro potvrzení úklidových lokalit a pro další in-
formace k úklidu a celkové organizaci kontak-
tujte nebo navštivte odbor výstavby a životního 
prostředí – e-mail.: harmanova@mestodobris.cz,  
telefon 318 533 380, Mírové náměstí 1602 – nad 
Penny Marketem). 
Děkujeme za zapojení do péče o životní prostředí.

Zdroj: Ing. Alena Harmanová, 
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Ukliďme Dobříš
Připojte se v sobotu 6. dubna 2019 k celo-
republikové úklidové akci – Ukliďme svět, 
ukliďme Česko. Pracovní rukavice a odpadkové 
pytle bude všem dobrovolníkům vydávat Měst-
ský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního 
prostředí – 1. patro. Svoz odpadu bude zajištěn 
městem.
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická 
úklidová akce, která probíhá na území celé České 
republiky Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé 
černé skládky a nepořádek ve městě. Uklízíme 
všichni. Společně. V jeden den. Do úklidových 
akcí se zapojují lidé ze všech koutů České repub-
liky. 
Na tuto jednodenní akci bude navazovat v ter-
mínu od 22. do 28. 4. Týden Země, který je po-
řádán v rámci celostátní kampaně Národní sítě 
Zdravých měst.
Více informací k akcím získáte na www.mesto-
dobris.cz.

-red-

Dodatečné rozpočtové opatření č. 7/2018, 
vč. přehledu o plnění rozpočtu za rok 2018
ZM schválilo dodatečné rozpočtové opatření 
č.7/2018, jehož předmětem je korekce přijatých 
dotací dle skutečného stavu k 31. 12. 2018.
ZM vzalo na vědomí přehledy o plnění příjmů 
a čerpání výdajů za rok 2018.

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 
23. 1. 2019
ZM vzalo na vědomí zápis z jednání finančního 
výboru ze dne 23. 1. 2018.
ZM pověřilo finanční výbor provedením:
1) revize rozpočtových opatření, rozpočtového 

výhledu a dalších dokumentů souvisejících 
s hospodařením města,

2) kontroly hosp. Městské knihovny Dobříš,
3) kontroly hosp. Kulturního střediska Dobříš,
4) kontroly hosp. Základní umělecké školy Dobříš.

Smlouva o přijetí úvěrového rámce na dofinan-
cování a předfinancování dotačních projektů
ZM schválilo jmenovité hlasování k bodu o při-
jetí úvěrového rámce na dofinancování a předfi-
nancování dotačních projektů.
ZM pověřilo radu města, aby na příští zasedání 
zastupitelstva předložila smlouvu o úvěrovém 
rámci ve výši 50 mil. Kč. Návrh nebyl schválen.
ZM schválilo smlouvu o úvěru s Komerční ban-
kou, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, 
IČ: 45317054, s podmínkou zapracování před-
jednaných a bankou odsouhlasených úprav 
smlouvy. Jedná se o typ úvěrové smlouvy s po-
hyblivou úrokovou sazbou ve variantě PRIBOR 
+ marže banky, která umožňuje přechod na tzv. 
strukturovanou (fixní) úrokovou sazbu. Maxi-
mální výše úvěru činí 140 mil. Kč.

Rozpočet města na rok 2019
ZM schválilo jmenovité hlasování k bodu č. 6 
– Rozpočet města na rok 2019.
ZM schválilo rozpočet města na rok 2019.
ZM vzalo na vědomí zprávu o plnění pravidel 
rozpočtového provizoria.

Diskuze o odpadech 
Diskusi o odpadech zahájila paní starostka 
a dala slovo občanům z řad veřejnosti. Občané 
řešili především popel z kotlů na tuhá paliva, 
který se jim nevejde do popelnic. K tématu se 
vyjádřili i přítomní zastupitelé s tím, že toto 
téma je potřeba dále řešit a přijít s vhodným 
řešením. Dále se diskutovala například fre-
kvence svozů a zachování svozových hnízd. 
Starostka města se na konci diskuse zeptala 
přítomné veřejnosti, zda by souhlasila s tako-
vou možností, aby byl do měsíce svolán „ku-
latý stůl“ pouze k  této problematice, kde by 
občané získali větší prostor věc prodiskutovat. 
Občané souhlasili.
Závěrem Bc. Jana Vlnasová poděkovala přítom-
ným občanům z řad veřejnosti, kteří přišli kvůli 
odpadům, za účast na zastupitelstvu. 

Referendum o pořízení nové knihovny se 
spolkovou činností 
ZM schválilo jmenovité hlasování k bodu č.  7 
–  Referendum na pořízení nové knihovny se 
spolkovou činností.
ZM schválilo ukončení diskuze k bodu č. 7 – Re-
ferendum na pořízení nové knihovny se spolko-
vou činností. 
Zastupitelé hlasovali o čtyřech níže vypsa-
ných usnesení jako o celku:
ZM vyhlásilo konání místního referenda po-
dle ustanovení § 8 odst. 1, písm. a) zákona 
č. 22/2004 Sb., o místním referendu a změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a to na území obce Dobříš, ve dnech konání vo-
leb do Evropského parlamentu 24. a 25. května 
2019. V místním referendu bude občanům obce 
předložena následující otázka: Souhlasíte s vý-
stavbou budovy nové knihovny se spolkovou 
činností v Dobříši, a to za cenu zadlužení měs-
ta, které až do roku 2035 může výrazně omezit 
ostatní investice a opravy města, např. opravy 
a rekonstrukce komunikací, výstavbu a údržbu 
vodohospodářské infrastruktury, péči o veřejný 
prostor nebo jiné oblasti, které město zajišťuje.
ZM vzalo na vědomí, že realizace rozhodnutí 
vzešlého z místního referenda nepředstavuje 
pro město Dobříš žádnou finanční zátěž.
ZM vzalo na vědomí odhad nákladů spojených 
s provedením místního referenda, a to ve výši 
cca 93 000 Kč, z toho 42 354 Kč náklady na od-
měny pro členy komisí a cca 50 000 Kč ostatní 
náklady (např. tisk hlasovacích lístků, obálky, 
urny, kancelářské potřeby, vybavení místností).
ZM uložilo starostce města:
a) v souladu s rozhodnutím zastupitelstva měs-

ta zajistit přípravu a faktickou realizaci místní-
ho referenda

b) oznámit vyhlášení místního referenda, výsle-
dek hlasování a provedení rozhodnutí přijaté-
ho v místním referendu Ministerstvu vnitra ČR. 
Návrh nebyl schválen.

Grantové řízení pro rok 2019 – granty nad 
50 000 Kč
ZM schválilo rozhodnutí o finančních grantech 
v souladu s předloženým návrhem.
V Programu č. 1
Gymnastika Dobříš, grant ve výši 89 000 Kč;
Junák – český skaut, středisko prof. Oliče Dobříš, 
grant ve výši 171 000 Kč;
Klub volejbalu, grant ve výši 66 000 Kč;
MFK Dobříš, grant ve výši 637 000 Kč;
OK Dobříš, grant ve výši 126 000 Kč;
Orel jednota Dobříš, grant ve výši 193 000 Kč;
Rodinné centrum Dobříšek, grant ve výši 
182 000 Kč;
Tělocvičná jednota Sokol Dobříš, grant ve výši 
169 000 Kč;
TenisCentrum Dobříš, grant ve výši 73 000 Kč;
V Programu č. 2
Dobříšský divadelní spolek KRUH, grant ve výši 
60 000 Kč;

Stručné informace z 3. zasedání Zastupitelstva města Dobříše 
ze dne 6. února 2019
Přítomni: Ing. Václav Bálek, Romana Bodorová, Mgr. Adam Böhm, Ing. Markéta Čermáková, MBA, 
Ing. Daniel Flígr, Mgr. Tomáš Helebrant, Petr Kadlec, Filip Kahoun, Mgr. Lenka Mašková, Bc. Dagmar 
Mášová, Mgr. Jaroslav Melša, Mgr. Petra Neubergerová, Mgr. Jindřiška Romba, Bc. Vít Rosenbaum, 
Ing. Ivo Salcman, Ing. Pavel Svoboda, Mgr. Jitka Urbanová, Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Ing. Marek 
Vávra, Bc. Jana Vlnasová.
Omluven: MUDr. Stanislav Holobrada.

„Přívětivý a přátelský úřad města Dobříše“ 
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007379



DOBŘÍŠSKÉ�LISTY� 3

Muzejní spolek Dobříšska, grant ve výši 100 000 Kč;
V programu č. 3
Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvě-
tější Trojice v Dobříši, grant ve výši 55 000 Kč;
Sportovní Klub Vlaška – Dobříš, grant ve výši 
73 000 Kč;
V programu č. 5
Farní charita Starý Knín, grant ve výši 220 000 Kč;
Stéblo, z.s., grant ve výši 148 000 Kč.

Žádost o poskytnutí dotace na rok 2019 – Brdy–
Vltava, o.p.s., Dobříš – Sociální fond regionu 
Brdy–Vltava
ZM schválilo poskytnutí daru na základě daro-
vací smlouvy ve výši 130 000 Kč do Sociálního 
fondu regionu Brdy–Vltava na zajištění sociál-
ních služeb v regionu Brdy–Vltava organizaci 
Brdy–Vltava, o.p.s., IČ: 27586481, se sídlem Mí-
rové náměstí 119, Dobříš, a požaduje informaci, 
jak byly peníze využity.

Žádost o poskytnutí daru na provoz – Základ-
ní škola Trnka, Dobříš
ZM schválilo poskytnutí daru ve výši 150 000 Kč 
Základní škole Trnka, IČ: 04707524, se sídlem Pří-
bramská 938, Dobříš, na základě darovací smlouvy.

Návrh investičního záměru zvýšení akce-
schopnosti stanice HZS Dobříš pro rok 2019
ZM schválilo poskytnutí účelového peněžní-
ho daru na základě darovací smlouvy ve výši 
100  000 Kč Hasičskému záchrannému sboru 
Středočeského kraje, IČ: 70885371, se sídlem 
Jana Palacha 1970, Kladno, na modernizaci cis-
ternové automobilové stříkačky CAS 30 T 815-7, 
kterou užívá HZS Dobříš.

Nabídka ÚZSVM na odkup pozemku parc.  
č. 2476/4 v k.ú. a obci Dobříš (lokalita ul. U Pi-
vovaru × ul. Rukavičkářská)
ZM schválilo zájem města Dobříše na odkou-
pení nabízeného pozemku parc. č. 2476/4, 
o  výměře 19 m2 (ostatní plocha/ostatní komu-
nikace), v k.ú. a obci Dobříš, od České republiky, 

s příslušností hospodaření ve prospěch Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město.

Nabídka ČR (Státní statek Jeneč, státní pod-
nik v likvidaci) bezúplatného převodu nebo 
odkupu pozemků parc. č. 2470/33 (část silnice 
ke kostelíčku okolo rybníku Koryto) a  parc. 
č.  2478/8 (část pod chodníkem na rozhraní 
křižovatky ul. U Pivovaru s ul. Rukavičkářská)
ZM schválilo zájem města Dobříše o bezúplat-
ný převod nebo odkup pozemku parc. č. 2478/8 
(ostatní plocha/ostatní komunikace), o výměře 
50  m2, který se nachází na rozhraní křižovatky 
ul. Part. Svobody a ul. U Pivovaru, přičemž převáž-
ná část pozemku je situována pod tělesem chod-
níku pro pěší ve vlastnictví města, nepatrná část je 
pod místní komunikací II. ve vlastnictví města Dob-
říše a pozemku parc. č. 2470/33 (ostatní plocha/sil-
nice), o výměře 179 m2, který se nachází podélně 
na severní světové straně ul.  Pražská v  úseku od 
zámku Dobříš ke kostelíčku, přičemž převážná část 
se nachází pod tělesem komunikace ve vlastnictví 
kraje s právem hospodaření KSÚS a z menší části se 
na pozemku nachází zeleň, vše v k.ú. a obci Dobříš.

Pojmenování nových ulic – lokalita obytný 
komplex nad Větrníkem
Pro tyto nově vzniklé ulice byly navrhovány ná-
zvy Na Vyhlídce a K Lesu.
Do diskuze k tomuto bodu se přihlásil pan Petr 
Kadlec, který uvedl, že se mu vzhledem k blíz-
kosti lokality u židovského hřbitova jeví jako 
vhodné pojmenovat ulice po významných ob-
čanech židovského vyznání. Mgr. Jitka Urbano-
vá požádala pana Petra Kadlece, zda by bylo 
možné poslat e-mailem jména navrhovaných 
občanů, po nichž by měly být pojmenovány uli-
ce, s krátkou anotací o jejich životních osudech. 
Zastupitelé se domluvili, že o návrhu usnesení 
k tomuto bodu nebude hlasováno.

Souhlas s podáním žádosti o dotaci na akci 
– „Úprava komunikací na sídlišti Větrník II.“

ZM souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na 
akci „Úprava komunikací na sídlišti Větrník II.“ 
do programu podpory obnovy a rozvoje venko-
va, Program 117 D8220 v požadovaném termí-
nu 21. 11. 2018 – 28. 2. 2019.

Souhlas s podáním žádosti o dotaci na akci 
„Modernizace tělocvičny 2. ZŠ“
ZM souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na akci 
„Modernizace tělocvičny 2. ZŠ“ do výzvy MMR  
– Program 117D8220, dotační titul č. 117D8220B 
– Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Ná-
vrh nebyl schválen.

Revokace usnesení ZM č. 36/29/2018/ZM ze 
dne 21. 6. 2018 – podklady pro žádost o dotaci
ZM revokovalo usnesení Zastupitelstva města 
Dobříše č. 36/29/2018/ZM ze dne 21. 6. 2018, 
jehož předmětem bylo uložení Radě města 
Dobříše připravit podklady pro žádost o dotaci 
a požádat o ni. Důvodem revokace je zavedení 
nového systému shromažďování odpadů, který 
není kompatibilní s původní koncepcí zpracova-
nou společností EKO-KOM, a. s., z 4/2018. Návrh 
nebyl schválen.

Změnové vyhlášky o odpadech – uvedení 
do souladu s platnou legislativou
ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku 
č.  2/2019, kterou se mění obecně závazná vy-
hláška města Dobříše č. 1/2018, o stanovení sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na území 
města Dobříš. Vyhláška pouze napravuje nezá-
konnost v čl. 8 odst. 4 OZV č. 1/2018.
ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, 
kterou se mění OZV města Dobříše č. 2/2018, o po-
platku za komunální odpad, která pouze napravu-
je nezákonnost v článku 6 odst. 3 OZV č. 2/2018.

red. kráceno
Celý zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města 
Dobříše najdete na webových stránkách města 
Dobříše www.mestodobris.cz.

sobota 23. 3. a 27. 4. od 8.00 do 15.00 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 30. 3. a 4. 5. od 8.00 do 15.00 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. 

Svoz zeleně
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.
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:

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

Jakou chceme Dobříš a jak v ní 
chceme žít

„Vážení spoluobčané, milé čtenářky, milí čtená-
ři, vítejte v novém roce 2019. Přeji nám všechno 
dobré. Přeji nám všem, ať máme otevřenou mysl 
a dokážeme dobré od nedobrého rozpoznat. 
A především nám všem přeji, ať máme nablízku 
dobré lidi.“
Novoroční přání starostky Jany Vlnasové mohou 
být dokladem, jak i necelých pět řádků dokáže 
povzbudit naději, že by se mohlo splnit přání 
po změnách, pro něž se občané v komunálních 
volbách vyslovili.
Nově zvolené zastupitelstvo nečeká lehký úkol. 
Účinného pomocníka pro komunikaci – dialog 
občanů se zastupiteli by mohly zvýšenou mě-
rou vytvářet Dobříšské listy. Připomínám tím 
zvolení mediálního výboru, který vykonává 
funkci redakční rady a je otevřený dotazům, 
připomínkám, návrhům a nápadům k náplni. 
(Viz titulní list prosincového čísla DL – medial-
nivybor@mestodobris.cz.)
Podělme se o názory, jakou chceme Dobříš a jak 
v ní chceme žít.

Věra Schillerová, Dobříš
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Kdyby tak zastupitelstvo někdy mělo moudrost malých 
capartů

Tuhle jsem si hrál s malými dětmi a pozoroval je. Bylo kouzelné a zajíma-
vé je sledovat, jak jsou ti špunti na jedné straně rádi, že jich je víc, mohou 
si společně hrát, něco vytvářet a na druhé straně se každý z těch capartů 
snažil nějak prosadit, aby přispěl ke společnému dílu a získal u ostatních 
uznání. Bylo až dojemné vidět, jak se některé z těch malých dětí dokonce 
snažily pomáhat těm nejmenším a nejslabším, aby měly ve skupině své 
místo. Pravda, bylo to trochu zmatečné, ale hrály si a nakonec společně 
postavily hrad. Kdyby si každý z nich stavěl sám, asi by postavil něco tro-
chu – možná i dost – jiného, ale oni přijali fakt, že staví spolu a postavili 
společně hrad.

Pak jsem si vzpomněl na častý průběh jednání v našem zastupitelstvu, kdy někteří pouštějí do médií 
neověřené informace, polopravdy nebo nepravdy, zásobují Dobříšáky zprávami někdy až poplaš-
nými. Je zvláštní, že my, dospělí, volení zastupitelé, nejsme schopni slušným způsobem věcně ar-
gumentovat a zároveň přitom naslouchat argumentům druhých. Je škoda, že místo toho, abychom 
se snažili společně hledat cesty ke zvýšení kvality života v našem městě, tak se raději, občas až de-
magogicky, zakopáváme na svých pozicích. Je nešťastné, že nejsme schopni reálně vnímat čas, po 
třech měsících od posledních komunálních voleb ztrácíme paměť a spíše se věnujeme „negativnímu 
nálepkování“ místo konstruktivní diskusi, manipulaci místo spolupráce. Co by si asi o nás pomyslely 
naše děti, kdyby se dívaly na to naše „zastupitelské pískoviště“?
Když jsem tak seděl a pozoroval tu drobotinu, jak si hrají, tak jsem si uvědomil, ano, máme více zku-
šeností a vědomostí, jsme vzdělanější a zručnější. K čemu nám to ale je, když nám chybí moudrost, 
která vede k vzájemnému respektu a spolupráci? 
Možná bychom měli začít společnou hrou na pískovišti.

Ivo Salcman, zastupitel 

Proč ten název? Protože někteří zastupitelé 
o projektu knihovny se spolkovou činností mlu-
ví, jako by šlo o prvního dobříšského migranta, 
kterého je nutné se především bát. 
Téma stěhování knihovny a projektu knihovny se 
spolkovou činností v místě bývalého kina se stalo 
politickou zbraní. Racionální argumenty a  dis-
kuse jsou torpédovány emocemi, vyvoláváním 
strachu a paniky za strany zastupitelů ANO, STAN, 
TOP 09 i Otevřené radnice a maskovány hesly 
o transparentnosti a starostmi o veřejné blaho.
Zdá se, že tito zastupitelé mj. nečetli základní 
informace dostupné na webu knihovny, shrnu-
jící vývoj celé, nyní velmi zpolitizované kauzy 
– www.knihovnadobris.cz/httpwww-knihovna-
dobris-czknihovna-2017-jak-to-bylo-a-jak-to-
-bude.
Jinak lze těžko porozumět jejich snaze zabránit 
možnosti, aby v Dobříši vznikl moderní multi-
funkční a kulturní prostor pro 21. století – tedy 
veřejný prostor, který by nadále podporoval spí-
še „spojování“ společnosti a který by přirozeně 
bránil jejímu dalšímu „rozdělování“. Navíc by 

se mohl stát první architektonicky jedinečnou 
stavbou v Dobříši. 
Při posledním veřejném zasedání zastupitelstva 
(6. 2. 2019) se dokonce objevil názor, že součas-
né umístění knihovny nad restaurací s venkovní 
zahrádkou je nejlepší. A to navzdory faktu, že 
vedení města v roce 2015 rozhodlo o stěhování 
knihovny, bez zajištění nových prostor. Důraz 
na vzdělanost a kulturní hodnoty jsou pro tyto 
zastupitele jen prázdnými hesly? 
Současný stav je pro ně v souladu s programem 
prevence kriminality ve městě, výchovou ke zdra-
vému životnímu stylu i selským rozumem? Naše 
děti a vnoučata ať tedy dál mají příchod, pobyt 
a odchod z knihovny spojený s cigaretovým dý-
mem stoupajícím do oken dětského oddělení 
knihovny, pohledem na občany konzumujícími 
alkohol a cigarety nebo s hospodskými „moudry“?
Přál bych si, a mnoho lidí se mnou, aby se poli-
tika v Dobříši konečně stala racionální veřejnou 
diskusí a skutečným zájmem o sdílený životní 
prostor. 

Jíra Drvoštěp Štěpo

První dobříšský migrant

Na jednání zastupitelstva dne 6. 2. 2019 pro-
sadila koalice PRO Dobříš, ODS a KDU ČSL nej-
těsnější většinou 11 hlasů kroky, kterými může 
zadlužit Dobříš až do roku 2035. Schválila rám-
cový úvěr 140 milionů, ze kterého je určeno 
45,5  milionu na dofinancování čtyř projektů 
připravených bývalým vedením města (dostav-
bu školy a varny 2. ZŠ, zateplení a revitalizaci 
sportovní haly, chlazení pro zimní stadion). 
Hodnota těchto 4  projektů je 131 milionů, 
z toho přes 85 milionů bude zaplaceno z dota-
cí. Zbylých 95 milionů z úvěru je určeno na do-
financování projektu nové knihovny se spolko-
vou činností. Na jednání sice zástupci koalice 
ujišťovali, že tato částka může být použita i na 

jiné potřeby města, zároveň však v rozpočtu 
na rok 2019 schválili 4,5 milionu na zpracování 
projektové dokumentace nové knihovny. S již 
vynaloženými 2 miliony dosáhnou jen náklady 
na projekty pro knihovnu 6,5 milionu. Pokud 
město nezíská plánovanou dotaci, vydá dal-
ších nejméně 40 milionů z vlastního rozpočtu 
na úkor jiných potřeb. Lhůta pro čerpání úvěru 
jsou 3 roky. To znamená, že úvěr může čerpat 
jen toto vedení města, ale splácet ho budou 
ještě ta čtyři následující. Proto opozice poža-
dovala, aby o takovém zatížení města rozhodli 
občané v místním referendu. I to koalice svými 
11 hlasy odmítla. Návrh opozičních zastupi-
telů, aby se přijal úvěr jen na dofinancování 

připravených projektů a úvěr pro knihovnu 
se řešil, až bude známo, zda na ni město získá 
dotaci a kolik by projekt vlastě stál, byl rovněž 
smeten. Mrzí nás, že koalice nemá žádnou sna-
hu jednat o záležitostech města s opozicí, bavit 
se o kompromisech a nejlepších řešeních pro 
město, jak slibovala před volbami. Nezpochyb-
ňujeme potřebnost knihovny a její a záslužnou 
činnost. Knihovnu ale Dobříš má, a pokud má 
být nová, tak za rozumných podmínek.

Ing. Markéta Čermáková, MBA, 
Mgr. Tomáš Helebrant, 

Bc. Vít Rosenbaum, MPA
 – zastupitelé města

Děkuji panu Helebrantovi za reakci na můj pří-
spěvek do únorových DL. Jeho reakce začíná 
takto: „Jelikož pan Konopáč, záměrně, nebo 
z  neznalosti, uvádí nepravdivé informace...“ 
Pane Helebrante, mohl byste prosím mé údajně 
nepravdivé informace ocitovat a vysvětlit, v čem 
jsou podle Vás nepravdivé? Děkuji.
Zbytek Vašeho článku začínající textem „... uve-
du věci na pravou míru do následujícího shrnu-
tí“, kde vysvětlujete svůj pohled na téma mo-
bilní ledové plochy, byl patrně určen veřejnosti 
nebo koalici Pro Dobříš, ODS, KDU-ČSL. Pokud 
byl určen koalici, doporučil bych Vám, pane He-
lebrante, využít jej k navázání dialogu mezi hnu-
tím ANO a koalicí. Jsem rád, že právě na potřebě 
dialogu se shodneme.

Daniel Konopáč

Odpověď na příspěvek 
p. Konopáče:

Účastníkům jednání zastupitelstva i pozorné-
mu čtenáři jistě neuniklo, že v mém vystoupení 
i následné reakci v DL byly obsaženy veškeré 
odpovědi na otázky znovu kladené panem Ko-
nopáčem. 
Jak jsem již uvedl, mám zájem o konstruktivní 
dialog ve věcech, jež mohou prospět našemu 
městu, a tím i jeho občanům. 
Jsem ale přesvědčen, že polemika na stránkách 
tisku není cestou vedoucí tímto směrem, a kte-
rá by mohla přispět k dalšímu rozvoji našeho 
města. Její pokračování bez zahájení skutečné 
diskuse se zástupci všech občanů města tedy 
nepovažuji za smysluplné a pro občany jakkoli 
přínosné.

Mgr. Tomáš Helebrant

Pane Helebrante, asi si nerozumíme. Nepoložil 
jsem Vám otázky, nýbrž jedinou otázku. Obvinil 
jste mne, že jsem ve svém příspěvku v únoro-
vých DL uváděl nepravdivé informace. Zeptal 
jsem se Vás proto, zda jste schopen toto obvi-
nění doložit. Budu rád, když mi na tuto otázku 
odpovíte.

Daniel Konopáč

Zimní stadion a co je to 
konstruktivní opozice 
(pokračování)

Zadluží koalice Dobříš až do roku 2035?
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Proč vedení města nechce dotace?
Město potřebuje pro svůj chod, správu a projekty každou korunu. Kromě příjmů daných ze zákona 
má možnost ucházet se o dotace na konkrétní projekty z různých programů a vylepšit tak svůj roz-
počet. Dotace nemám rád. Systém je ale takto nastaven a obce musí bojovat poníženými suplikami 
o každou korunu, kterou mohou získat navíc. Ne však asi Dobříš. Ze zápisu z 3. zasedání zastupitel-
stva ze dne 6. února jsem se dozvěděl, že hlasy 11 zastupitelů „vládní koalice“ zastupitelstvo odmítlo 
podat žádosti o dotaci na akci „Modernizace tělocvičny 2. ZŠ” do výzvy MMR z programu obnovy spor-
tovní infrastruktury. Jde o více než milion korun. Za to by mohl třeba rok a půl fungovat fotbalový 
klub, mohly se podpořit spolky nebo třeba opravit několik set metrů chodníků. Ještě mě udivily dvě 
věty ze zápisu: „Tento dotační titul vyhledala paní ředitelka 2. ZŠ a oslovila město s požadavkem…“ 
Nemělo by všechny příležitosti pro vylepšení rozpočtu aktivně vyhledávat samo město? Ale nejvíce 
mě šokovalo stanovisko paní starostky, která uvedla, „že by raději do tohoto projektu věnovala peníze 
z rozpočtu města.“ Škoda že ne z vlastního. Třeba by uvažovala jinak. Argumentace, že bude na 5 let 
omezena možnost pronajímat tělocvičnu mimoškolním zájemcům jen na 20 % z celkové kapacity 
neobstojí. Paní ředitelka uvedla, že tato podmínka je lehce splnitelná. A přijít o pár tisícovek z proná-
jmu je ve srovnání s milionovým příjmem nesouměřitelné. Byl bych rád, kdyby se nové vedení města 
aktivně zabývalo všemi možnostmi na zvýšení příjmů. Na dotace není nárok, ale alespoň se to má 
zkusit. Bývalé vedení města, i když jsme na něj občas nadávali, připravilo pro to současné dotace na 
4 projekty za více než 85 milionů. Ono v ČR všechno dlouho trvá. Co jedni připraví, často až druzí 
dokončí. Proto by Dobříš potřebovala vizi na několik volebních období. Nepolitikařit a dohodnout 
se, aby se každé 4 roky vše nenegovalo a neplivalo se po tom, co připravili předchůdci. 

Jan Procházka

Níže se pokusím doplnit informace a vysvětlit 
panu Procházkovi více souvislostí, které ve svém 
příspěvku nezmiňuje. 

Město není firma, město je tu pro občany
„Ale nejvíce mě šokovalo stanovisko paní starostky, 
která uvedla, ‚že by raději do tohoto projektu věnovala 
peníze z rozpočtu města‘,“ napsal JUDr. Jan Procházka.
Zápis ze zastupitelstva neuvádí doslovnou ci-
taci mého vyjádření; ve skutečnosti jsem řekla: 
„...přikláněla bych se k tomu, aby město inves-
tovalo do tohoto projektu svoje vlastní peníze 
a  raději bylo (…v tělocvičně) více prostoru pro 
potřeby veřejnosti třeba i za nižší cenu (...nájmu 
tělocvičny).“ Dotační peníze je dobré využívat 
tam, kde jsou přínosem, a o věcech je potřeba 
přemýšlet v širších souvislostech. Vůbec by mě 
nepřekvapilo, pane Procházko, kdyby naopak 
byli šokovaní ti občané, kteří by přišli o možnost 
užívat tělocvičnu poté, co by město rekonstru-
ovalo tělocvičnu s přispěním dotace. Považuji 
proto za vhodnější rekonstrukci za cca 1,8 mil. Kč 
zařadit do plánu investic na příští rok a hradit 
z rozpočtu města. Jen tak budou moci sportovci 
využívat tělocvičnu podle svých potřeb i nadále.

„Argumentace, že bude na 5 let omezena možnost 
pronajímat tělocvičnu mimoškolním zájemcům 
jen na 20 % z celkové kapacity neobstojí. Paní ředi-
telka uvedla, že tato podmínka je lehce splnitelná. 
A přijít o pár tisícovek z pronájmu je ve srovnání 
s milionovým příjmem nesouměřitelné,” napsal 
dále JUDr. Jan Procházka.
Uvážlivé hospodaření města je jistě na místě, 
přesto jeho činnost nelze redukovat na aktivity, 
ze kterých mu budou plynout zisky. Město zá-
roveň musí zohledňovat a hájit zájmy občanů. 
Smyslem provozuschopné tělocvičny je, aby v ní 
mohlo sportovat co nejvíce žáků a maximum 
mimoškolních zájemců. Školní tělocvična tu také 
není pro to, aby generovala škole co největší zis-
ky. Ve skutečnosti totiž opravdu nejde o pár tisí-
covek, ale o to, že by byl na pět let omezený pro-
voz tělocvičny pro veřejnost a aktivní sportovce.
Milionová dotace se sice na první pohled může je-
vit jako zajímavý finanční zdroj pro město, ale při 
důkladnějším zkoumání všech souvislostí a z po-
hledu provozu tělocvičny až zas tak zásadní není. 
Zkusím vysvětlit souvislosti mezi zájmem ob-
čana a městskými financemi jednoduchou 
analogií: Město Dobříš „dotuje” fotbalisty tím, 

že jim přispívá z rozpočtu města na jejich spor-
tovní aktivity (např. v roce 2014 – 522  280 Kč; 
2015 –  550  000 Kč; 2016 – 585 000 Kč; 2017 
–  600  000  Kč; 2018 – 600 000 Kč + 750 000  Kč 
na rozšíření kabin; 2019 – 637 000 Kč; tj. 
4 244 280 Kč za šest let) a navrch jim pronajímá 
stadion za pouhou 1 Kč ročně. Analogicky město 
může „dotovat” sportovní aktivity občanů využí-
vajících tělocvičnu tím, že její rekonstrukci bude 
financovat z rozpočtu města, a tak udrží provoz 
tělocvičny pro veřejnost v maximálním rozsahu. 
Zároveň při zachování současné ceny 200 Kč na 
hodinu za komerční pronájem tělocvičny a její 
obsazenosti, škola již nyní utrží 146 400 Kč ročně 
(tj. 732 000 Kč za pět let).

Shoda mezi opozicí a koalicí
„...hlasy 11 zastupitelů ‚vládní koalice‘ zastupi-
telstvo odmítlo podat žádosti o dotaci na akci 
‚Modernizace tělocvičny 2. ZŠ‘,” píše JUDr. Jan Pro-
cházka.
Toto tvrzení pana Procházky je nepravdivé. Proti 
žádosti o dotaci hlasovalo10 zastupitelů koalice 
a 1 zastupitel opozice, hlasování se zdržel 1 zastu-
pitel koalice a 4 zastupitelé opozice. A především, 
žádný opoziční zastupitel nehlasoval pro podání 
žádosti o dotaci. Názor pana Procházky zřejmě 
nesdíleli ani jeho kolegové z hnutí ANO: nehlaso-
vali pro podání žádosti o dotaci a k uvedenému 
bodu neměli žádné dotazy či připomínky. 

Vyhledávání dotačních titulů
„Nemělo by všechny příležitosti pro vylepšení roz-
počtu aktivně vyhledávat samo město?” ptá se 
JUDr. Jan Procházka.
Dotačních titulů se nabízí nespočet. Není ničím 
neobvyklým, pokud si některé dotační tituly vy-
hledají i samotné příspěvkové organizace nebo 
jiné subjekty města, jak se již dříve stalo. Napří-
klad v době, kdy minulé vedení města najalo fir-
mu Accon na monitoring (vyhledávání) projek-
tových příležitostí, si paní ředitelka 2. ZŠ sama 
vyhledala dotační titul na výstavbu venkovní 
učebny, která se letos bude realizovat.
Odbor místního rozvoje města Dobříš také vy-
hledává dotační tituly. Především pro záměry 
města, o kterých ví, že je má město v úmyslu 
realizovat (např. jsou zahrnuty ve strategickém 
plánu rozvoje města, v rozpočtovém výhledu, 
případně se s nimi počítá v návrhu rozpočtu na 
další rok) – v roce 2019 např. dotace na obnovu 
komunikací.

Jana Vlnasová

Návrh harmonogramu investičních stavebních úprav místních komunikací na 2019 
V návaznosti na schválený rozpočet města Dobříše pro rok 2019 budou v letošním roce probíhat stavební úpravy místních komunikací (dále jen MK) 
v následujícím rozsahu a lokalitách:

Název akce Cena bez DPH Cena s DPH Předpokl. termín
Rozšíření parkovacích míst v ulici Školní 450 000 Kč 2Q/2019
Úprava parkovacích míst a komunikací Větrník – část ulice Rukavičkářská, úseky mezi 
čp.1354–56 a 1357–59 – předpoklad dotace z MMR 60 % z uznatelných nákladů

4 564 000 Kč 3Q/2019

Výstavba nových chodníků v lokalitě křižovatky Prachanda 1 600 000 Kč 2Q/2019
Stavební úpravy komunikace v ulici Krátká 2 200 000 Kč 2Q/2019
Stavební úpravy konunikace v části ulice U Slovanky, úsek mezi Žižkovou a Plk. B. Petroviče 2 800 000 Kč 3Q/2019
Dokončení stavebních úprav chodníků a komunikačních připojení v ul. Pražská 900 000 Kč 3Q/2019
Stavební úpravy komunikace v ulici Mládeže 1 000 000 Kč 3Q/2019
Rozšíření parkovacích míst v ulici J. Wolkera 731 000 Kč 2Q/2019
Celkem 0 Kč 14 245 000 Kč

Mimo výše uvedené budou souběžně probíhat opravy komunikací menšího rozsahu v rámci běžné údržby komunikací prováděných společností Dokas 
Dobříš, s.r.o. Odbor místního rozvoje

Odpověď na příspěvek JUDr. Jana Procházky „Proč vedení města nechce 
dotace?“
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Plán obnovy vodohospodářské 
infrastruktury v roce 2019
Vzhledem k životnosti vodovodních řadů a ka-
nalizací, které slouží již několik desítek let, mu-
síme jejich obnovu dlouhodobě plánovat a také 
plnit požadavky české legislativy – „plán finan-
cování obnovy vodohospodářského majetku 
podle jeho stáří a předpokládané životnosti“.
S obnovou souvisejí někdy i dopravní či jiná 
omezení, proto bychom vás rádi informovali 
o harmonogramu realizace prací v roce 2019 ve 
městě Dobříš. 
Obnova splaškové a dešťové kanalizace na 
Dukelském náměstí – již probíhá a bude do-
končena do konce roku.
Obnova vodovodu a kanalizace v části ulic 
Horymírova, U Slovanky, Okružní – doba re-
alizace od května do konce roku.
Obnova splaškové a dešťové kanalizace v ulici 
U Slávie – již probíhá a bude dokončena v květnu.
Obnova kanalizace Na Čihadlech – doba reali-
zace od března do května.
Obnova vodovodu, splaškové a dešťové ka-
nalizace v ulici Jiráskova – doba realizace od 
července do konce roku.
Obnova splaškové kanalizace v Bezručově 
ulici – doba realizace od června do srpna.
Uvedená data jednotlivých etap je nutno brát 
jako informativní. Zahájení a dokončení etap mo-
hou ovlivnit povětrnostní podmínky a další vlivy. 
O jejich aktualizaci budete pravidelně informo-
váni na webových stránkách www.vhs-dobris.cz.

Ing. Blanka Marvanová, 
Vodohospodářská společnost Dobříš

V uplynulých dvanácti 
měsících vyjížděla JSDH 
k více než 50 událostem. 
Nejčastěji hasiči zasahovali 
u požárů a zajišťovali tech-
nickou pomoc u různých 
událostí. 
Během roku se jednotka 
soustředila hlavně na vý-
cvik vyprošťování osob 
z havarovaných vozidel. 
A důkladná příprava se vy-
platila. V září 2018 dostala 
jednotka od HZS Dobříš 
vyprošťovací sadu LUKAS 
a týž měsíc JSDH získala 
předurčenost k  doprav-
ním nehodám v katas-
trálním území Dobříš.
Nedílnou součástí odborné 
přípravy hasičů na zásahy u dopravních nehod 
je příprava a účast na soutěžích ve vyprošťování 
osob z havarovaných vozidel. Proto se členové 
jednotky účastnili dvou soutěží ve vyprošťování, 
kde získali krásné druhé a šesté místo.
V červnu se jednotka aktivně podílela na vel-
kolepém taktickém cvičení Hasičská Fontána 
Praha 2018 pořádaném ke stému výročí založe-
ní československého státu, které se zapsalo do 
Guinessovy knihy rekordů.
Po celý rok se jednotka účastnila i různých vý-
cviků a taktických cvičení. Všechna tato cvičení 
a výcviky mají pouze jeden důvod, a to být co 
nejlépe připraveni na reálné zásahy, což je prvo-
řadou činností JSDH.
Dobříšští dobrovolní hasiči nezapomínají ani 
na děti. V loňském roce proběhl již 9. ročník vý-
chovného a vzdělávacího programu HASÍK. Pro-
školení instruktoři se dětem z dobříšských škol 
snažili přiblížit krizové situace a naučit je, jak se 
v takových situacích chovat. Navštěvovali děti 
nejen na školách, ale pozvali je i do hasičské sta-
nice, aby byla výuka pro děti atraktivnější. 

Hasiči pravidelně asistují i při veřejných akcí 
konaných ve městě Dobříš. Na podzim loňské-
ho roku se účastnili i veřejné akce Den s IZS na 
stadionu V Lipkách, kde provedli dynamickou 
ukázku vyproštění zraněných osob z havarova-
ných vozidel.
Samostatnou kapitolou je stále se rozšiřující vy-
bavení jednotky. Zřizovatel JSDH, město Dobříš, 
každoročně jednotku dovybavuje výzbrojí a vý-
strojí, vyprošťovacím nářadím apod. 
Technické vybavení se i díky finanční podpoře 
města neustále rozrůstá, a tím se rozšiřuje i spek-
trum činností, které je JSDH schopna provádět. 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Dobříš 
pomáhá zabezpečovat požární ochranu v kata-
strálním území Dobříš, pomáhá při dopravních 
nehodách a plnohodnotně zastupuje HZS Dob-
říš. Důležitou složkou jejich činnosti je rovněž 
práce s mládeží a zvyšování povědomí o požární 
bezpečnosti. A za to vše jim patří velké DÍKY.

-red-
Zdroj: výroční zpráva JSDH Dobříš

Zásahová Jednotka sboru dobrovolných hasičů Dobříš 
měla v roce 2018 napilno

Informace pro rodiče nově narozených občánků města Dobříše
Vážení rodiče, 
vítání občánků města Dobříše se koná již mnoho let, tradičně na dobříšském zámku v krásném 
prostředí Zrcadlového sálu. Rodiče nově narozených dětí si však musí sami zažádat o účast 
na tomto slavnostním obřadu, kam jsou zváni pouze na základě vyplněné přihlášky. Přihláš-
ku na vítání občánků je možné nově od ledna 2019 stáhnout na webových stránkách města, 
popřípadě si ji vyzvednout na matrice Městského úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119. Vyplněnou 
a podepsanou přihlášku k vítání občánků včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů doručte 
nejlépe osobně na matriku Městského úřadu Dobříš, popř. zašlete e-mailem matrika@mestodobris.
cz, nebo poštou. Formulář obdržíte přímo na matrice, popř. je zveřejněn na stránkách města Dobříš.
Vítání občánků města Dobříše se mohou zúčastnit děti, které mají v době podání žádosti 
o přivítání na Dobříši trvale hlášený pobyt. Zároveň musí být jeden z rodičů v době narození 
dítěte trvale hlášen na Dobříši (dle usnesení RM č. 11/9/2018 RM ze dne 24. 4. 2018).
O termínu a konkrétním čase konání budou rodiče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni pro-
střednictvím pozvánky, která jim bude zaslána na jimi uvedenou adresu.
V případě dotazů můžete kontaktovat matriku na tel. 318 533 313 a 318 533 316.

Dne 7. 2. byli v Zrcadlovém sále dobříšského zámku přivítání tito občánci 
našeho města: 
Vojtěch Drnec, Amálie Klimentová, Marcela Říhová, Denis Tuček, Eliška Sklenářová, Tomáš Mráz,  
Natálie Voksová, Štěpán Kňap, Samuel Nacházel, Šimon Aust a Filip Janošek.

Odbor správních agend – matrika

Plán sociálních služeb
V letošním roce čeká Středočeský kraj příprava 
nového střednědobého plánu rozvoje sociál-
ních služeb na období 2020–2022. Do tvorby 
plánu bychom rádi zapojili také osoby z řad 
veřejnosti a subjekty, které mohou prostřednic-
tvím svých odborníků přinést poznatky z praxe 
a návrhy na změny problematických oblastí. 
Pokud máte zájem zapojit se do procesu tvorby 
nového plánu, který by měl zlepšit dostupnost 
sociálních služeb, můžete nás kontaktovat pro-
střednictvím formuláře na tomto odkaze https://
goo.gl/forms/sd2OpEEe2qdli9Zi2. Na základě 
vašich návrhů některé z vás případně oslovíme 
s  žádostí o zapojení se do pracovní skupiny. 
Účast ve skupině není honorována, předpoklá-
dáme, že dle tematického zaměření se skupina 
sejde v tomto roce 1–3× v Praze. 

Jakub Šlajs, DiS., vedoucí oddělení koncepce 
a metodiky sociálních služeb, 

Krajský úřad Středočeského kraje

Uzávěrka příspěvků  
do dubnového vydání Dobříšských listů  

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

Mírové náměstí 103 – Infocentrum, 
tel.: 318 533 366, 778 417 631, 
dobrisskelisty@mestodobris.cz
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Kulturní středisko Dobříš 
Mírové náměstí 68, 263 01 Dobříš,  

tel.: 318 521 302,  
e-mail: kd@dobris.net,  

www.kddobris.cz

www.kddobris.cz

KULTURA BŘEZEN

 � 1. 3. Ventolin + 1flfsoap – koncert 
Ventolin je elektronický projekt Davida Doubka, 
zakládajícího člena skupiny Kazety a člena diva-
dla Nejhodnější Medvídci. Vznikl v roce 2007.
K živému hraní používá staré samplery, analo-
gové syntezátory a archaické drummachiny. 
V r. 2017 vydal desku Vitajte, jejíž název inspiro-
vala rohožka z turné se spřátelenou kapelou Midi 
Lidi. Přes den přednáší David Doubek antropolo-
gii na UK, po večerech hraje na koncertech pod 
jménem Ventolin elektronickou hudbu. 
Ventolinovi předskočí úžasná dvojice 1flfso-
ap. Brněnskou formaci 1flfsoap tvoří členové 
dalších známých českých kapel, Michal Janík 
z Ghost of You a Lukáš Palán z Acute Dose. 
Společenský sál KD Dobříš, pátek 1. března 
od 20.30 hod. Vstupné: 170 Kč (předprodej) 
a 190 Kč (na místě). 

 � 7. 3. Expediční kamera 2019 – mezinárodní 
přehlídka filmů

Zažij dobrodružství na plátně tvého kina! Ka-
ždý rok přináší filmový festival Expediční kame-
ra do dvoustovky českých a slovenských měst 
ty nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy 
z celého světa i z domácí produkce.
Program: 
19.30 hod. – 1. promítací blok
Stumped (USA), Matsés (ČR), Waiau – Toa Ody-
ssey (NZ)
21.20 hod. – 2. promítací blok
Divided (VB), Tupendeo (Švýcarsko)

Společenský sál KD, čtvrtek 7. března od 19.30 
hod. Vstupné: základní 100 Kč, snížené – děti, 
studenti (do 26 let), senioři a ZTP: 50 Kč. 
Více informací o promítaných filmech na web. 
stránkách https://expedicnikamera.cz/2019. 

 � 21. 3. Vernisáž výstavy: Michal Tomek  
– CO SE DĚJE V MAŠINĚ a jiné obrazy 

Zveme vás na zajímavou výstavu obrazů a kre-
seb z jeho posledních let, navazující na před-
chozí výstavy v pražské Galerii kritiků (červenec 
2018) a v galerii Nová síň (leden 2019).
Plátna a kresby představují fantaskní krajiny 
a veduty s bohatým dějem, vycházejícím z kla-
sické grotesky, a odrážejí komické i temné strán-
ky současného světa.

Připravujeme na duben

4. 4. Židovská hudba a klezmer pro vio-
loncello
Zazní skladby Ernsta Blocha, Maxe Christia-
na Friedricha Brucha, Davida Poppera a Jiří-
ho Hoška. Účinkují: Dominika Weiss Hoš-
ková – violoncello, Jiří Hošek – violoncello, 
varhany. Úryvky z knihy Helgy Weissové „De-
ník 1938–1945” přednesou studenti Gymná-
zia Karla Čapka.
Výstavní sál KD. Vstupné: 150 Kč; zvýhodně-
né (studenti, senioři, ZTP) 120 Kč.
12. 4. Midi Lidi – koncert. Předprodej vstu-
penek od 18. 3. v Trafice u Davida.
20. 4. A. Goldflam – Doma u Hitlerů – hraje 
Podbrdské národní divadlo.
26. 4. Gaia Mesiah – tour k desce Excellent 
Mistake. Předprodej vstupenek od 1. 3. 
v Trafice u Davida a na www.GoOut.cz.

O autorovi: Michal Tomek (r. 1951) se narodil 
v Praze. 
Svá výtvarná studia absolvoval na Akademii vý-
tvarných umění v Praze (1970–76) a v r. 1981 na 
Ecole des Beaux-Arts v Paříži (ENSBA Paris).
V letech 1976–2000 se zabýval převážně re-
staurováním nástěnných maleb a obrazů, např. 
středověké malby v kostele sv. Jakuba v Telči, ve 
farním kostele v Donauworth (Bavorsko), malby 
v Arcibiskupském paláci v Praze, obrazy Mistra 
Theodorika na Karlštejně a mnoho jiných.
V současné době se již 20 let věnuje pouze vlast-
ní malířské tvorbě.

Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se usku-
teční ve čtvrtek 21. března od 18.00 hod. 
Výstava potrvá do 21. 4. Otevřeno po–čt 
8.30–16  hod., pátek a sobota zavřeno, ne 
14–16 hod. Vstup zdarma!

 � 22. 3. Vypsaná fiXa – koncert
FiXa se po několika letech vrací na Dobříš, do 
města, které tak dobře zná už od svých divo-
kých počátků. Kapela si zde vybudovala pevnou 
fanouškovskou základnu, která se na jejich kon-
certy vždy vrací. Ale dorazte i vy, kteří jste je do-
posud neslyšeli hrát naživo, nebudete litovat...

„Neúnavná pardubická čtyřka oslaví v roce 2019 
čtvrtstoletí a její volné proplouvání mezi roc-
kem, punkem, popem i nezávislou kytarovou 
scénou spíš zraje, než aby se oposlouchalo.
Zatím poslední, osmé, album Tady to někde 
je vrací posluchače ve vzpomínkách k Pixies 
a dalším rockerům devadesátých let a ještě 
mnohem víc potvrzuje pozici frontmana Már-
diho jako jednoho z nejpozoruhodnějších tex-
tařů naší mainstreamové scény. I přitom všem 
zůstávají koncerty Fixy především uvolněnou 
zábavou – což ovšem kapele nezabránilo zá-
roveň získat i Českého lva za experimentálně 
laděnou hudbu k filmu Čtyři slunce.“ (www.
unitedislands.cz).
Společenský sál KD Dobříš, pátek 22. března 
2019 od 20.30 hod. Vstupné: 250 Kč (před-
prodej), 280 Kč (na místě). Předprodej vstu-
penek v Trafice u Davida, Dobříš, od 20. 2. Re-
zervace vstupenek pro zájemce, kteří nejsou 
z Dobříše, na tel.: 318 521 302. 
Rezervace vstupenek platí pouze do 20.00 
hod. v den koncertu!!! Vyzvedněte si je, pro-
sím, včas!

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE v Muzeu 
hraček Dobříš na zámku
Neděle 3. 3. 2019
Téma: Jarní průsvit
Srdečně vás zveme na další hravé tvoření v ne-
všedním prostředí staré školní třídy. Vyrobíme si 
jarní průsvit do okna. Tato technika je vhodná 
i pro malé děti.
Tvořit budeme: od 12.30 do 16.00 hod.
Vstupné: 20 Kč děti, 30 Kč dospělí. 
Materiál v ceně vstupného.

 � 27. 3. „Sny ve Vegas“ – nová travesti show 
skupinTechtle Mechtle a Kočky 

Známá travesti skupina v obsazení slečen Dolo-
res, Cathrin, Stacey a Giny (v civilu však pánové 
Lukáš, Martin, Honza a Jirka) již tradičně přijíždí 
s novým pořadem. Přijďte se přesvědčit o tom, 
že i když s námi život někdy dokáže pořádně za-
mávat a ne vždy je úplně jednoduchý, na to, aby-
chom si splnili své sny, není nikdy pozdě. Žijme 
teď a tady, žijme pro současnost a pro své sny.
Více informací k pořadu naleznete na jejich 
webových stránkách a FB.
Společenský sál KD Dobříš, středa 27. března 
2019 od 19.00 hod. Vstupné: 280 Kč (předpro-
dej), 300 Kč (na místě). Předprodej vstupenek 
v Trafice u Davida, Dobříš, od 1. 3. Komerční 
pronájem.

 � 31. 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 Okrašlovací-
ho spolku Dobříš. 
Společenský sál KD, neděle 31. března od 
17 hodin, vstupné dobrovolné.
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Březen v knihovně: MĚSÍC ČTENÁŘŮ!

Milí čtenáři a návštěvníci 
knihovny, březen je váš měsíc – tak doufáme, že 
si ho u nás užijete. Vyberte si dle chuti:

SAMET A MY – uzávěrka 3. 5.
Vyhlašujeme celostátní literárně-výtvarnou 
soutěž pro děti i dospělé o velké finanční ceny! 
Jak to tehdy před těmi třiceti lety bylo? Jaké je 
dědictví a odkaz oněch pohnutých dnů? Co na-
příklad přinesly dnešním dětem? Inspirujte se 
událostmi či osobnostmi sametové revoluce 
a vyhrajte až tři tisíce korun! Přihlášky a podrob-
ná pravidla najdete na www.knihovnadobris.cz. 
Za finanční podporu soutěže děkujeme našemu 
stálému partnerovi, firmě DOOSAN BOBCAT 
EMEA.
TIBETSKÝ MĚSÍC V KNIHOVNĚ – od 1. do 31. 3.
Výstava, filmový večer, tematická výstava knih, 
kvíz, program pro školy – a opět po roce ob-
chůdek s tibetským zbožím. Již tradičně spo-
lupracujeme s občanskými sdruženími Most 
a Lungta.

TIBETSKÝ OBCHŮDEK – po celý březen
Knihy, odznáčky, samolepky, modlitební pra-
porky i velké prapory. Koupí tohoto zboží pod-
poříte neziskovou organizaci Lungta, která se 
v naší republice dlouhodobě věnuje podpoře 
tibetské kultury.
Výtvarná dílna s Jíťou: DUHOVÁ MANDALA 
– pondělí 4. 3. od 12 do 17 hodin
Vyškrabávaná technika je jednoduchá a efekt-
ní – přijďte si vyrobit mandalové přáníčko. Jíťa 
vám pomůže, vstup je volný a materiál zdarma.
PROCHÁZKA DÍLEM KARLA ČAPKA – úterý 
5. 3. od 18 hodin
Divadelní představení Stanislavy Hoškové čer-
pá z díla spisovatele, kterého my Češi milujeme 
a ctíme jako málokoho. Matka, Vodnická pohád-
ka, R.U.R. i Kniha apokryfů. Vstupné 50 Kč.

Prof. RNDr. Jan Čer-
ný, Ph.D.: GENETI-
KA A NÁŠ ŽIVOT
– čtvrtek 7. 3. od 
17.00 hodin
Profesor Černý z Příro-
dovědecké fakulty UK 
přednáší pro Malou 
dobříšskou univerzi-
tu o tom, jak pokroky 
genetiky mění náš 
život. Vstupné 70  Kč; 
káva/čaj v ceně.

KNIHOMRNĚ START – pondělí 18. 3. od 10 ho-
din
Program pro miminka a batolata s doprovodem. 
Rytmy, říkanky, písničky, pohádka, hudební ná-
stroje, prohlížení obrázkových knížek, pohybové 
a společenské prvky. Vstup volný, přihlášky vítáme 
– pomohou nám program lépe připravit „na míru“.
Kino Knihovna: TO SPRÁVNÉ DÍTĚ – úterý 
19. 3. od 19 hodin

Reinkarnace??? Film vypráví o čtyřletém hledá-
ní převtělence světově proslulého mistra tibet-
ského buddhismu. Jeho nalezením je pověřen 
mistrův oddaný žák Tändzin, který putuje nád-
hernou himálajskou krajinou a odlehlými tibet-
skými vesnicemi. Cestou naslouchá příběhům 
o dětech s výjimečnými schopnostmi a provádí 
rituální zkoušky, jejichž cílem je určit pravost 
či nepravost kandidátů. Mistrovsky natočený 
dokument nabízí okouzlující, překvapivé a do-
jemné chvíle, střídané nakažlivě úsměvnými 
momenty.
Výtěžek z festivalu letos podpoří tibetské senio-
ry. Více na www.protibet.cz. Vstupné 50 Kč. 
Chvíle pro pohádku: TAJEMSTVÍ ČERVENÉ 
KRABIČKY – čtvrtek 21. 3. od 17 hodin

Divadlo Knihovna a krásná kniha Petra Síse... 
Vhodné zejména pro děti od pěti do deseti let, 
vstup volný. 
MŮJ PŘÍTEL KNIHOVNA – sobota 23. 3. od 
16 hodin
Program s hudbou, čtením, divadlem, výtvar-
nou dílnou, tombolou, domácím občerstvením 
– pouze pro Přátele knihovny a jejich hosty. 
Výhod programu „Přátelé knihovny“ využívá již 
téměř tisíc čtenářů naší knihovny, chcete se při-
dat? Staňte se Přítelem knihovny a přijďte!
NOC S ANDERSENEM – pátek 29. 3. od 17 ho-
din
Bohatý program pro školní děti se spaním 
v  knihovně. Hry, dílny, vycházka, čtení, bojov-
ka... Kapacita akce je již vyčerpána.
Výtvarná dílna s Jíťou: VÁZIČKA Z RUČNÍHO 
PAPÍRU – pondělí 1. 4. od 12 do 17 hodin
Už jste vařili papírovou kaši? Přijďte se to naučit 
a na památku si odneste vázičku. Vstup volný, 
materiál zdarma.

Prof. MUDr. J. Pirk, 
DrSc.: JAK SI PO-
ŠKOZUJEME ZDRA-
VÉ SRDCE – čtvrtek 
4. 4. od 17 hodin
Další kapacita před-
náší pro Malou dob-
říšskou univerzitu! 
Profesor Jan Pirk, 
přední český kardio-
chirurg, zná vaše srd-
ce lépe než vy sami 
– nechte si od něj po-
radit, jak ho chránit! 

Vstupné 80 Kč; káva/čaj v ceně.
SLAM POETRY NA KUKLÍKU – sobota 6. 4. od 
20 hodin
Po velkém úspěchu již třetí dobříšská slam po-
etry night! Nevěříte, že poezie může být vtipná, 
chytrá a sexy? Přijďte se přesvědčit do pivnice 
Kuklík – nuda nehrozí! Krásní mladí muži (a mož-
ná i nějaká ta žena) zde budou svým živým před-
nesem s naléhavostí rockových hvězd bojovat 
o vaši přízeň. Váháte? Vygooglete si to a honem 
na Kuklík!

Milí čtenáři, těšíme se na vás šest dní v týdnu 
(a někdy i ten sedmý). 

Z knihovny za všechny zdraví 
Romana Bodorová

Co se děje v MAPu
Realizační tým Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání ORP Dobříš II (MAP II) si připravil pro 
čtenáře prvního jarního čísla Dobříšských lis-
tů speciální přílohu – DRB – Děti regionu Brdy. 
Příspěvky v občasníku jsou vytvořeny dětmi 
z  Dobříšska a Novoknínska. Touto cestou moc 
děkujeme dětem a jejich pedagogům za skvěle 
odvedenou práci a vám přejeme příjemnou zá-
bavu při čtení DRBu.
DRB ovšem není jediná aktivita, která je spojena 
s MAPem II. Šest týmů z dobříšských základních 
škol bude hledat Příběhy našich sousedů. Ten 
nejlepší příběh vybere porota 10. června 2019 
v Konírně dobříšského zámku. Srdečně vás zve-
me také 19. června na divadelní představení 

žáků ze škol v regionu, které proběhne v Pa-
mátníku Karla Čapka ve Staré Huti. Podrobnou 
pozvánku zveřejníme v dostatečném předstihu. 
Pro školy v regionu zajišťujeme exkurze zaměře-

né na podporu polytechnického vzdělávání. Pro 
všechny dospěláky, kteří mají zájem se vzdělá-
vat v oblasti edukace, průběžně připravujeme 
semináře a workshopy zaměřené na témata dle 
potřeb účastníků. 
Sledujte nás na webových stránkách www.brdy-
-vltava.cz nebo na facebooku www.facebook.
com/MAPII.Dobris.

Za realizační tým Katka Boukalová 
a Lucka Bubancová
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Den otevřených dveří
Úterý 19. března 

15–17 hodin

Milé děti, 
přijďte se podívat a vyzkoušet si, 

jak se u nás učíme.

Otevřena bude i tělocvična. V případě zájmu 
o cvičení si vezměte s sebou obuv na přezutí.

Pro rodiče je připravena beseda s pracovníky 
Pedagogicko-psychologické poradny Příbram 

na téma: „školní zralost“.

Akce pro budoucí prvňáčky

2. ZŠ Dobříš připravila každoročně před zá-
pisem dětí do prvních tříd akce pro budoucí 
prvňáčky a jejich rodiče. Děti měly možnost 
seznámit se se školním prostředím, vyzkoušet 
si některé činnosti a rodiče získali informace, jak 
děti připravit na školu.
Tento školní rok proběhlo první setkání pod 
názvem Podzimní tvoření. Děti si povídaly 
o podzimu a pak byl pro ně připravený plný stůl 
přírodního materiálu, ze kterého si dle vlastní 
fantazie vyráběly ježky a jiná zvířátka. Předško-
láčci si pak odnesli své výrobky domů.
Druhé setkání mělo název Hravé učení. Děti si 
vyzkoušely činnosti s interaktivní tabulí a první 
psaní. Na cestu domů si vzaly malý dárek, který 
si vyzdobily podle své fantazie.
Třetí setkání proběhlo pod názvem Veselé zpí-
vání.
Těšíme se na další setkání a zveme všechny bu-
doucí žáky a jejich rodiče na Den otevřených 
dveří v úterý 19. 3. od 15 do 17 hodin.

Mgr. Jana Kvídová

1. místo v okresním kole soutěže 
v anglickém jazyce
Dne 11. února se naše škola zúčastnila okresní-
ho kola soutěže v anglickém jazyce v Příbrami. 
V  I. kategorii pro žáky 6.–7. ročníku naši školu 
reprezentoval Vojtěch Kulhavý ze 7. B, ve II. kate-
gorii pro žáky 8.–9. ročníku byla naší zástupkyní 
Vendula Čejdíková z 9. A. Po úspěšném dokon-
čení písemného testu a ústní zkoušky obsadil 
vynikající 1. místo ve své kategorii Vojta Kulha-
vý. Gratulujeme!

Mgr. L. Babčáková

Úspěch v krajském kole soutěže

Naše škola se pravidelně zapojuje do soutěže 
projektu Asociace krajů ČR „Kraje pro bezpečný 
internet“. Účelem projektu je upozorňovat veřej-
nost a zejména děti na skrytá nebezpečí spoje-
ná s užíváním internetu a cestou prevence tato 
nebezpečí minimalizovat. Hlavní cílovou skupi-
nou jsou žáci a studenti základních a středních 
škol. Součástí projektu jsou e-learningové kurzy, 
krátké videospoty a také soutěžní kvízy na růz-
ných úrovních. V letošním roce jsme zazname-
nali velký úspěch. Žák 8. C Jiří Honzálek nejlépe 
a nejrychleji odpověděl na otázky náročnějšího 
kvízu PLUS a probojoval se tak do krajského kola 
soutěže, které se konalo letos v  lednu. Jako je-
diný žák základní školy mezi středoškoláky se 
umístil na krásném čtvrtém místě. Gratulujeme! 

Mgr. A. Kubátová

Úspěch v okresním kole MO

Ve středu 30. ledna se žáci naší školy zúčastnili 
okresního kola matematické olympiády. Pátý 
ročník reprezentovala Karolína Vávrová, Berta 
Budínská (obě 5. A) a žákyně 4. C Anička Čiháko-
vá. Úspěšným řešitelem školního kola a jediným 
zástupcem v kategorii devátého ročníku byl 
Sebastian Vacek. Nejlepší umístění získala naše 
nejmladší soutěžící Anička Čiháková, která zís-
kala úžasné druhé místo. Blahopřejeme.

Mgr. J. Nováková

Pasování na čtenáře

Ve čtvrtek 31. ledna se uskutečnilo slavnostní 
předávání prvního vysvědčení našim prvňáč-
kům v Konírně dobříšského zámku. Tuto akci 
každoročně pořádá Městská knihovna Dobříš se 
svým programem „Pasování na čtenáře“. Každý 
prvňáček je pasován na čtenáře od písmenkové 
královny a dostane průkazku do knihovny. Jako 
každý rok se i letos tato akce velmi vydařila a my 
tímto děkujeme městské knihovně za přípravu 
krásného programu.

Mgr. K. Šindelářová
ZŠ Dobříš na Komenského náměstí

Etiketa – projektový den 9. ročníku

Ve středu 30. ledna se některé třídy proměnily 
v taneční parket. To mezi žáky devátých tříd pro-
bíhal projekt Etiketa pod vedením paní Lenky 
Peške a jejího tanečního partnera. Z chlapců se na 
chvíli stali gentlemani v košilích a v oblecích, z dí-
vek krásné mladé dámy ve společenských šatech. 

Nejdříve se žáci rozdělili do dvou skupin – děv-
čata s paní Peške pronikla do tajů chůze na pod-
patcích a také se naučila, jak se vkusně nalíčit. 
Chlapci si mezitím zkoušeli uvázat kravatu. Ne-
chyběla ani velmi zajímavá přednáška o  vhod-
ném chování ve společnosti. Celý projekt jsme 
zdárně zakončili společenským tancem – ma-
zurkou. Všichni se celé dopoledne dobře bavili 
a na to, jak to deváťákům slušelo, se můžete po-
dívat na našich webových stránkách.

Mgr. M. Cieslik 

Žáci a učitelé základní školy Dobříš 
na Komenského náměstí

zvou všechny na 
 Den otevřených dveří

ve čtvrtek 21. března 2019 
od 8 do 13 hodin

Z kapacitních důvodů
NEBUDE

ve školním roce 2019/2020 otevřena 
PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA



10� DOBŘÍŠSKÉ�LISTY

Březen v Dobříšku 
Pokračuje Rodičovská akademie. Sé-
rie seminářů pro rodiče, prarodiče 

a jiné pečující, jak pochopit emoce dětí a vytvá-
řet harmonické a pěkné vztahy v rodině. Přijďte 
se inspirovat a dozvědět, jak na vztek, agresi 
nejen u dětí. Věnovat se vám bude psycholožka 
a psychoterapeutka Mgr. Zuzana Krásová.

Rodičovská akademie vždy od 17.30 do 
19.00 hod.
18. 3. Divoké zvíře v našich dětech… o chví-
lích plných vzteku a agrese
25. 3. Když to máma s tátou vidí odlišně
Přihlášky prostřednictvím rezervačního systé-
mu na webových stránkách www.dobrisek.cz.
Pravidelné programy, kde jsou volná místa:
Špačkoviny pro rodiče s dětmi od 2 do 4 let – 
út 14.00–14.45 hod. Kombinace pohybu, hudby 
a tvoření v RC Dobříšek.
Špačkohrátky s miminky – út 13.00–13.45 hod.
Hrajeme si bez maminky – stále máme volná 
místa a možno se přihlásit. Častější návštěva 
= nižší cena. Adaptační program pro děti od 
2,5 roku do 4 let – nově až 4× týdně, po–čt od 
8.00 do 12.00 hod. 
PC nejen pro seniory a seniorky – út 8.30–9.30 
hod.
Rezervace nebo předchozí přihlášení nutné. 
Přihlášky a informace: 608 906 559, info@dob-
risek.cz.
Francouzština s hlídáním dětí – st 17.00–18.00 
hod. 
Kurzy pro těhotné a nastávající rodiče: 
Cvičení pro těhotné s poradenstvím – pá 
17.00–18.30 hod. 
Předporodní kurz pro páry – dle domluvy pát-
ky nebo o víkendu. 
Přihlášky prostřednictvím rezervačního systé-
mu, který najdete na webu nebo na info@dob-
risek.cz.
Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na 
našem webu: www.dobrisek.cz nebo na www.
facebook.com/dobrisek, e-mail: info@dobris-
ek.cz, adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš. Telefon: 
608 906 559, 603 199 265. 

Leden a únor ve škole

II. pololetí školního roku jsme 
v  ZŠ Lidické začali vycházkou 
do zimní přírody. Ta byla vhod-

ně doplněna předáním dobrot pro zvířátka v lese. 
V dalším týdnu jsme vyrazili do příbramského 
kina na pohádku Čertí brko, díky níž jsme tak 
trochu zavzpomínali na prosincový čas a návště-
vu čertů a Mikuláše ve škole. 
Protože se v polovině února udělalo skoro jarní 
počasí, vzali jsme v rámci tělesné výchovy buřty 
a jejich opečením zakončili vycházku na Bzdinku. 
V pondělí 18. února jsme přivítali návštěvu 
z dobříšského spolku Pesoklub a také paní Mo-
niku Posekanou se svými canisterapeutickými 
pejsky. Canisterapie je metoda léčení pomocí 
psů, a tak jsme si ji zkusili i my – pejsky jsme vo-
dili na vodítku, hladili je a polohovali se na nich. 
Na oplátku od nás pejsci dostali několik psích 
konzerv. Přednáška s názvem Pes a člověk byla 
spolufi nancována městem Dobříš z Grantového 
fondu města Dobříše. 

Měsíc únor ale ještě nekončí a tak se těšíme 
na další akce, o kterých budeme určitě čtenáře 
Dobříšských listů zase informovat.

Mgr. M. Fejtová Krajská

TRNKAKCE 
a Benefi ční koncert 
pro TRNKU

I v druhém pololetí pořádá Trnkový květ, z.s., mi-
moškolní aktivity pro děti, tzv. Trnkakce. Během 
pololetních prázdnin proběhl další příměstský 
tábor, tentokrát si děti na jeden den vyzkoušely, 
jaké je to být vědcem nebo fotografem. 
V rámci fotografi ckého workshopu se děti za-
měřily na vlastní kreativní myšlení a v praxi 
zkoumaly, jak se fotograf dívá na svět a jak se dá 
pomocí fotografi e i videa promlouvat. 
Na vědeckém workshopu si děti zase vyzkou-
šely několik pokusů, například si vyrobily tajné 
písmo, „prořízly“ led drátem, aniž by se led vlast-
ně prořízl, anebo zjistily více o tom, jak funguje 
lidské oko.
K pravidelným kroužkům přibyl od druhého po-
loletí kroužek IT a robotika. 
Na kroužky je možno se přihlásit i v průběhu 
školního roku, až do naplnění kapacity.
Trnkakce také nabízejí prostory ZŠ Trnka pro 
pořádání vašich narozeninových oslav. Pokud 
byste rádi zažili netradiční oslavu, doporučuje-
me vyzkoušet únikovku Černý rytíř.
Srdečně vás zveme na Benefi ční koncert pro 
Trnku, který se bude konat 30. března od 
18  hodin v Kulturním domě Dobříš. Můžete 
se těšit na hudební produkci našeho učitele 
hudební výchovy Vaška Nekolného a skupiny 
Trapas i na vystoupení dětí z Trnky. Součástí 
programu bude také dražba jejich výtvarného 
počinu. Výtěžek z koncertu poputuje na další 
etapu rekonstrukce.
Těšíme se na vás!

Tým ZŠ Trnka, Trnkového květu, z.s., 
a Trnkakcí

Hádala se lyže s lyží, co se stane, když se zkříží…

Zimu s bohatou sněhovou nadílkou si děti ve 
2.  MŠ užívaly, jak se patří. Velkolepé stavby ze 
sněhu, sáňkování i bobování na školní zahra-
dě…
Ovšem letos si děti vyzkoušely i základy oprav-
dového lyžování. V pondělí 4. února se brzy ráno 
předškoláci vydali do lyžařské školy do ski areálu 
Monínec. Celý týden se pod vedením zkušených 
instruktorů zábavnou formou seznamovali se 
základy lyžování. Děti byly průběžně dle svých 
nabývaných lyžařských zkušeností rozřazovány 
do družstev. Ke konci týdne téměř všechny děti 

dokázaly vyjet na vleku až na vrchol sjezdovky a méně zdatní lyžaři dokázali sjet malý svah bez 
pomoci i s elegantním zastavením. Není tedy překvapením, že v pátek se všichni při závěrečných 
závodech proháněli po zasněžených svazích jako zkušení lyžaři. 
Organizování takových sportovních aktivit je po všech stránkách vždy dosti náročné. Nyní, již po 
proběhlé akci, hodnotíme lyžařský výcvik velice pozitivně – organizace ze strany ski areálu Monínec 
byla bezproblémová a profesionální a naši malí předškoláci získali během 5 dnů nové pohybové do-
vednosti a i ti, kteří nikdy nestáli na lyžích, začali lyžovat. Jsme rádi, že vše dopadlo skvěle a největší 
odměnou nám je spokojenost všech dětí i jejich rodičů. Kolektiv 2. MŠ Dobříš

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH 
ŠKOL V DOBŘÍŠI 
na školní rok 

2019/2020
Čtvrtek 2. května 2019 

2. mateřská škola Dobříš, 
Přemyslova 1034

tel.: 318 521 044
www.msdobris.cz

4. mateřská škola Dobříš, Fričova 104
tel.: 318 522 548

www.spokojenaskolka.cz

5. mateřská škola Dobříš, Jeřábová 613
tel.: 318 522 121

www.msvetrnikdobris.webnode.cz

Bližší informace v jednotlivých 
mateřských školách.

Členská schůze ZO ČZS Dobříš 

Vážení spoluobčané, přátelé zahrádkáři, výbor Základní organizace ČZS Dobříš vás zve na 
členskou schůzi naší ZO ČZS Dobříš, na které budeme hodnotit uplynulý rok a budeme 

rokovat o plánu činnosti naší organizace v budoucím období. Členská schůze se koná jako obvykle 
v sobotu v restauraci Slovanka dne 13. dubna 2019 od 9.00 hod. 
Všechny členy naší organizace srdečně zveme na jednání a doporučujeme přijít na schůzi pěšky, 
abyste mohli ochutnat naše výrobky ze spolkové pálenice.

Karel Vítek, předseda ZO ČZS Dobříš, p.s. 
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Zámek Dobříš

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

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

Nejbližší kulturní akce:

17. 3. Benefi ční koncert „Vítání jara“ 
– Zrcadlový sál, 19.00 hod. Tiferet Ensemble

Čajovna Dobříš
Pronajměte si jedinečný prostor čajovny – je 
vhodný na různá cvičení, meditace či přednáš-
ky. Cena 150 Kč za hodinu, kapacita až 22 osob 
dle aktivity. 
Jóga v čajovně s Blankou (každé pondělí 
20–21.30 hod.) Každé jógové setkání bude mít 
své téma. Od zaměření se na určitou část těla, až 
po práci s čakrami. Ať se bude lekce týkat čeho-
koli, vždy nás na začátku čeká zklidnění, stažení 
pozornosti dovnitř, práce s dechem.
Jóga v čajovně s Míšou (každou středu 19.30–
21 hod.) Cvičíme hatha jógu jemně, ale i aktiv-
ně s důrazem na správné držení těla při cvičení 
i v běžném životě. V lekcích využívám poznatky 
a principy posturální jógy, rolf jógy a rolf pilates. 
Meditační setkání dětí (středa 6. 3. 16.30–
18.30 hod.) Meditace je vhodná pro děti ve věku 
6–12 let. Zvyšuje schopnost koncentrace, em-
patie, schopnost učit se nové. Děti jsou klidnější 
a vyrovnanější. www.janaterapie.cz 
Co je to Reiki – přednáška (čtvrtek 7. 3. od 
19  hod.) Reiki je úžasná regenerační energie, 
jejíž největší výhodou je, že ji může používat 
opravdu každý. Na přednášce si povíme o sku-
tečné podstatě Reiki, možnostech jejího vyu-

žití a ukážeme si její použití. Nutná rezervace, 
vstupné 150 Kč.
Ženský kruh – jarní rovnodennost (úterý 
19. 3. 20–23 hod.) Oslavíme společně další otoč-
ku kola roku a uctíme počátek jarního období. 
Společně budeme tvořit a podporovat život. 
Zasadíme si něco dobrého k snědku a něco pro 
potěchu oka. A s jarním vzduchem budeme dý-
chat. Vyzkoušíme různá dechová cvičení a zjistí-
me, co s námi dělají. 
Rodinné konstelace (neděle 24. 3. 9–16 hod.) 
Terapeutická metoda narovnává vše, co je 
součástí vašeho systému – např. vy a práce, 
vy a  zdraví. Více informací a přihlášení: ivana.
klimentova1@centrum.cz, cena: 200 Kč záloha 
+ dar za dar.
Tajemství pánevního dna I. a II. (30. a 31. 3. 
9–16 hod.) Pomocí celostní metody 3×3 se nau-
číme vnímat své pánevní dno na úrovni fyzické, 
emoční a energetické. 
Nová otevírací doba: sobota a neděle 17.00–
22.00 hod.
Příkrá 342, www.cajovnadobris.cz, katerina@
cajovnadobris.cz.

Kateřina Försterová

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…

Pomalu přichází jaro a na návštěvnosti dobříš-
ského zámku je to znát, i když máme otevřeno 
přes celý rok – od září do června, tedy mimo 
pondělí. Časy prohlídek jsou uvedeny na našich 
webových stránkách v sekci Otevírací doba. Zde 
také naleznete případná omezení provozu na-
příklad z důvodů natáčení či konání svatebních 
obřadů v Zrcadlovém sále. 
První jarní koncert připravilo Sdružení pro ob-
novu dobříšských varhan na 17. března. Vystou-
pí na něm dechový kvintet Tiferet Ensemble. 
Skladby W. A. Mozarta, J. S. Bacha, F. Danziho 
a dalších skladatelů zahrají Anežka Beščecová 
(fl étna), Jakub Hucek (hoboj), Veronika Hofma-
nová (klarinet), Barbora Šimůnková (lesní roh) 
a Jakub Skramlík (fagot). Koncert začne v 19.00 
v Zrcadlovém sále dobříšského zámku, vstupné 
je dobrovolné. Připomínáme, že nově lze na 
pokladně návštěvního centra zakoupit dárkový 
poukaz na ryby dle vlastního výběru v hodnotě 
300 či 500 Kč a uplatnit jej můžete na sádkách 
fi rmy Colloredo-Mannsfeld, ulice Partyzána 
Svobody 17. 

Milí pěstouni z Dobříše i širokého okolí, 
rádi bychom Vás pozvali na akce, které pro Vás 
pořádá náš dětský domov jako doprovázející or-
ganizace pro pěstounské rodiny. 

1. 3. proběhne ve Skřítkově, Na Zlaté stezce 
1056, Dobříš, od 9.30 do 12.00 seminář Prv-
ní pomoci. Seminářem Vás provede zkušený 
pracovník záchranné služby, který Vám po-
skytne praktické dovednosti a jednoduché 
postupy při poskytování první pomoci. Lek-
tor se také zaměří na první pomoc při popá-
leninách. Celkem se jedná o 4 hodiny vzdělá-
vání. Cena semináře je 350 Kč.
26. 3. od 10.00 do 18.00 Váz zveme na Den 
otevřených dveří pro pěstounské rodiny 
a  zájemce o náhradní rodinnou péči. Rádi 
Vás přivítáme v naší kanceláři pro doprovázení 
pěstounů, náměstí Komenského 417, Dobříš. 
Poskytneme Vám komplexní informace o ná-
hradní rodinné péči, a jak konkrétně pomáhá-
me pěstounským rodinám. Představíme Vám 
naší nabídku služeb, naše akce pro děti, nabídku 
vzdělávání, možnosti podpory pro Vaše děti ze 
stran nadací. Přijďte k nám na kávu a podívat se 
do našich nových prostor. 

Dále pro Vás připravujeme semináře na téma: 
výchovné a vzdělávací problémy dětí a do-
spívajících v náhradní rodinné péči, efektivní 
spolupráce mezi rodinou, školou a dalšími 
institucemi, aktuální otázky v pěstounské 
péči na přechodnou dobu a právní minimum.
Pro děti z pěstounských rodin chystáme tyto 
aktivity: 
• 18. 4.  (velikonoční prázdniny) Velikonoční 

buřtování 
• 4. 5.  Výlet za kulturou – návštěva divadla 

nebo kina
• 22. 6.  Návštěva ZOO Praha
• 30. 10. (podzimní prázdniny) Výlet za spor-

tem a zábavou – Aquapark Příbram
• 15. 7. – 19. 7. Letní pobyt pro děti z pěs-

tounských rodin
Bohatý program a péči o děti zajišťuje tým pra-
covníků se zkušeností s dětmi v náhradní rodin-
né péči.
V případě zájmu o naše služby, akce nebo o účast 
na školení nás kontaktujte na telefonním čísle 
735 171 848 nebo pošlete mail na denisa@
ddkorkyne.cz. Těšíme se na Vás!

Dětský domov Korkyně, Dobříš, 
www.ddkorkyne.cz

Dětský domov Korkyně nabízí akce 
pro pěstounské rodiny

Farní charita Starý Knín

pořádá seminář s paní JUDr. Zdenou Cupkovou 
z Asociace rodičů a přátel zdravotně postiže-
ných dětí v ČR, z.s., na téma:

Důchody lidí se zdravotním postižením 
a důchody pečujících osob
ve čtvrtek 4. dubna od 8.30 do 13 hodin 
v Domě nad vodou, Pražská 271, Dobříš.
Dotazy a přihlášky na hanapetakova@centrum.cz 
nebo tel. 730 925 459.
Aktivita projektu FCHSK „Svépomocná rodičovská 
skupina Dej mi šanci“ je podpořena NF Avast.

Na Nábřeží 1650, Dobříš 
tel.: 602 308 881 
e-mail: pcstomas@volny.cz
www.farnostdobris.cz

V postní době zveme na duchovní obnovu 
s  Kateřinou Lachmanovou, Th.D., „Nauč nás 
počítat naše dny“. Přednášky budou každou 
středu od 20. března do 3. dubna 2019 (celkem 
tři večery) vždy od 19.00 v Pastoračním centru 
sv. Tomáše v Dobříši. Vstup je volný.

Zdravotní cvičení pro seniory
Bude probíhat každý pátek od 1. března od 
10.30 do 11.30 hod. v Pastoračním centru sv. To-
máše. Jedná se o nenáročné cvičení zaměřené 
na zlepšení fyzické kondice a zlepšení stability, 
protažení a posílení svalů. Cvičení je vhodné pro 
všechny, bez omezení věku a zdravotního stavu. 
Každý cvičí dle svých možností. S sebou vezmě-
te pohodlné oblečení a podložku (karimatku). 
Cvičení vede lektorka Iva Konopásková ze Seni-
or fi tnes, z.s., spoluúčastnický poplatek je 70 Kč.

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání

Dne 28. března 2019 oslaví krásnou diamanto-
vou svatbu manželé Honzíkovi z Dobříše.
„Po cestě vzájemné lásky kráčíte pevně již 60 let,
Vašemu manželství se dnes klaní celý, celičký 
svět!“

Přijměte od nás ty nejupřímnější gratulace, 
dcery Jitka a Iveta s rodinami

Poděkování

Děkujeme všem přátelům, kamarádům, souse-
dům a známým, kteří se přišli rozloučit s panem 
Rudolfem Hemrem.

Za rodinu manželka Zdena a synové

Vzpomínky

Dne 9. března 2019 uplyne 
již 15 roků, kdy tiše zemře-
la naše milovaná maminka, 
babička a prababička, paní 
Vlasta Mášová z Dobříše. 
Kdo jste znali tuto vzácnou 
ženu, věnujte jí prosím spo-
lu s námi tichou vzpomín-
ku. Děkujeme.

Dcera Mirka a syn Karel

Dne 11. března 2019 uplyne 1 rok od úmrtí pana 
Václava Matouška, lesníka z Dobříše, na Ligruse 
1418. 

Vzpomíná manželka Emilie s rodinou

Počátkem února, 4. 2. 2019, zemřel ve věku ne-
dožitých 85 let dobříšský rodák a celoživotní 
obyvatel města Dobříše, pan Jan Houska. Jan 
Houska se narodil 6. 3. 1934. Po absolvování 
gymnázia začal pracovat u tehdejších Česko-
slovenských státních drah, ČSD, nejprve jako 
výpravčí v železničních stanicích Dobříš a Malá 
Hraštice. V šedesátých létech, po odchodu teh-
dejšího dobříšského náčelníka pana Jindřicha 
Petříka do penze, byl Jan Houska jmenován 
jeho nástupcem. Po událostech v roce 1969 
se namísto náčelníka stal přednostou stanice 
Dobříš. Ve funkci náčelníka a později přednos-
ty stanice setrval dlouhých 30 let, až do svého 
penzionování v devadesátých létech minulého 
století. Kromě nejbližší rodiny, manželky Miluše, 
syna Jana a dcery Miluše s rodinami, zanechal 
po sobě řadu příbuzných, jakož i celoživotních 
přátel doma i v zahraničí. Ti, kteří jste ho znali, 
věnujte mu prosím tichou vzpomínku.

L. V. Shrbeny (celoživotní přítel 
a bývalý kolega od ČSD)

Vážení přátelé, 17. března od 19.00 hodin za-
hajujeme 4. ročník „Koncertů pro varhany“ na 
podporu projektu nových varhan pro kostel 
Nejsvětější Trojice v Dobříši. Zveme vás na kon-
cert mladého hudebního tělesa, dechového 
kvinteta Tiferet Ensemblu do Zrcadlového sálu 
dobříšského zámku. Účinkují Jakub Skramlík 
– fagot, Veronika Hofmanová – klarinet, Barbora 
Šimůnková – lesní roh, Anežka Beščecová – flét-
na, Jakub Hucek – hoboj. Na pořadu zazní sklad-
by od J. J. Moureta, J. S. Bacha, W. A. Mozarta, 
F. Danziho, J. Iberta, G. Faurého a F. Farkase, kte-
ré nás přenesou od 17. století až po současnost. 
Vstupné dobrovolné.

Zahájení stavby dobříšských  
varhan
Varhanářská dílna Kánský-Brachtl 
uzavřela s římskokatolickou farnos-
tí dodatek ke „smlouvě o dílo“ na 
práce na stavbě varhan, které bu-
dou realizovány v roce 2019 ve výši 
1 586 370 Kč. 
1. restaurování a doplnění varhanní 

skříně vč. nosné konstrukce var-
hanního stroje,

2. výroba kovových píšťal I. a II. ma-
nuálu včetně předintonace,

3. výroba dřevěných píšťal,
4. příprava materiálu pro výrobu 

vzdušnice, hracího stolu a vzdu-
chotechniky.

Na transparentním účtu veřejné sbírky je k datu 
podání tohoto příspěvku do DL částka ve výši 
téměř 3 milionů korun. Na kompletní varhany 
nám ještě schází 1 300 000 Kč. V souvislosti se 
zahájením prací upozorňujeme na adopci píšťal 
s možností vyrytí svého jména nebo firmy ještě 
na cca 30 ks větších píšťal. 
Informace na www.varhanydobris.cz, číslo účtu 
115-99660227/0100.

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan  
děkuje všem dárcům za finanční podporu.

Podpořené projekty prostřednictvím Místní akční skupiny  
Brdy–Vltava

Místní akční skupina (MAS) Brdy–Vltava již tře-
tím rokem finančně podporuje projekty rea-
lizované na jejím území. V první fázi byly pod-
pořeny příměstské tábory pořádané Rodinným 
centrem Dobříšek a Obecně prospěšnou spo-
lečností ČÁP. Celková finanční podpora oběma 
organizacím činí 1 186 500 Kč. Finance byly 
prostřednictvím MAS Brdy–Vltava poskytnuty 
z Operačního programu Zaměstnanost. Dalším 
podpořeným projektem bylo vybudování so-
ciálního podniku Bistro a kavárna s příběhem 
v obci Davle. Příjemcem dotace je Portus Praha, 
s.r.o., který rozšíří svou výrobu nakládaných her-
melínů právě o zmíněnou kavárnu. V té budou 
zaměstnány osoby s mentálním postižením. 

Projekt obdržel podporu z Integrovaného regi-
onálního operačního programu na vybudování 
kavárny ve výši 3  156 926 Kč a z Operačního 
programu Zaměstnanost na zahájení provozu 
ve výši 2 005 455 Kč. Další finanční prostředky 
byly rozděleny mezi zemědělské a nezeměděl-
ské podnikatele. Projekty na podporu zeměděl-
ského podnikání zahrnovaly modernizaci farmy 
a hřebčína Thokala – vybudování přístřešků 
v  Mokrovratech, pořízení zemědělského stroje 
pro Statek Adámek v Čelině a modernizaci bu-
dovy a strojů na statku Romana Hrubého v Zá-
borné Lhotě. Celková podpora těmto projektům 
z Programu rozvoje venkova činí 3 494 878 Kč. 
Další podpora směřovala místním podnika-
telům. Jednalo se o modernizaci provozovny 
Ocelot Libčice, rozšíření kovovýroby v CREDO-
-ELEKTRO, spol.  s r.o., dále o rekonstrukci uby-
tovacího zařízení Čím-Hrdlička a o vybudování 
výukových prostor v hřebčínu Thokala. Celková 
podpora těmto projektům činila 4 561 515 Kč. 
V současné době je vyhlášena další výzva na 
podporu zemědělského a nezemědělského 
podnikání, na budování odborných učeben zá-
kladních škol a na zabezpečení komunikací pro 
chodce. 
Více na www.brdy-vltava.cz/hlavni-oblasti/vy-
zvy/#!8.

Dechové kvinteto Tiferet Ensemble – Vítání jara
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Výstava Nebeské střední Čechy – zahájení 
v sobotu 23. 2. od 17 hodin v Pastoračním cent-
ru sv. Tomáše promítáním a besedou. Fotografi e 
pořízené z výšky (z paraglidu) od Jiřího Jirouš-
ka – je možno zhlédnout v Pastoračním cent-
ru sv. Tomáše do konce března.

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

Oslava 5. narozenin 2. roje Lampyris Dobříš
Oslava se konala v sobotu 26. led-
na v Pastoračním centru sv. Tomáše 

na počest 5. narozenin 2. roje Lampyris Dobříš. 
Účast byla velká. Byl zde i Světluška, náš skaut-
ský kamarád z Prahy.
Jako první se promítaly fotografi e z výprav, tá-
borů, schůzek a jiných aktivit. Následovala hra 
na hamburgery, jejímž cílem je posunout se po 
židlích zpět na svou židli. Dostaly jsme i dárek 
pro Lampyris od skautek: krásnou lucerničku. 
Byl i dárek pro nás světlušky – krásný symbolický 
přívěšek stromu Lampyris s pěti hlavními větve-
mi (1 větev, jeden rok = 5 větví, 5 let). 
Nechyběly ani přestávky na občerstvení, kterého tam bylo hodně. Maminky, tatínkové a některé 
vedoucí totiž pekly. A co nesmí chybět na žádné oslavě? Nevíte? Tak já vám to ráda prozradím! Je to... 
No přeci... NAROZENINOVÝ DORT!!! Byl veliký, aby se dostalo na všechny, protože je nás hodně, a byl 
velice dobrý. Před koncem oslavy byla volná zábava, někdo dojídal narozeninový dort, někdo běhal 
nebo si povídal. Nejlepší ale bylo vyprávění Světlušky. Vyprávěl například o tom, jak se jeho dráček 
Žužík dostal až k zápisu do školy, nebo jak Světluška dostal svou přezdívku. 
Všem se oslava moc líbila a vydařila se! Byla úžasná a bylo tam hezky!
Tímto bych chtěla moc poděkovat všem vedoucím a těm, kteří s námi byli krásných 5 let. A pár krás-
ných vět pro vedoucí – byly bychom moc rády, kdybyste tady s námi vydržely ještě hodně krásných 
let! Moc děkujeme!!!

Smajlík 

Skautský seminář Bezpečný oddíl pro každého
V sobotu 19. ledna se uskutečnil vzdělávací seminář pro vedoucí skautských oddílů Minnehahy, 
Lampyris, Varty a Zlatého listu. Hlavním cílem semináře bylo připravit skautské vedoucí na rizikové 
situace, se kterými se v oddíle mohou setkat, a poskytnout jim patřičné rady a vzdělání. Jednalo 
se o vzdělávání a přípravu na situace, které mohou být náročné na psychiku dětí a mládeže. Úče-
lem tohoto semináře bylo poradit, jak se v těchto obtížných situacích správně zachovat a jak k nim 
přistupovat. Program kurzu obsahoval řadu praktických realizací s aktivním zapojením skautských 
vedoucích. Seminář byl složen z krátkých vzdělávacích programů, společné diskuse i převádění te-
oretických doporučení do praktických výstupů. Účastníci kurzu si předem ve skupinách připravili 
vlastní prezentaci dvou závažných témat – šikana a sebepoškozování, o kterých mluvili před ostat-
ními zúčastněnými. Jejich výklad byl soustředěn na rady, jak nejlépe těmto situacím předejít, včas 
je zpozorovat a s ohledem na všechny aktéry vyřešit. Dále byly předvedeny nástroje, které mohou 
předcházet rizikům ohrožující bezpečnost činnosti oddílů a zásady správné komunikace. Jedněmi 
z důležitých prvků k zajištění bezpečného oddílu pro každého jsou důvěra, vzájemné porozumění 
a práce s emocemi. Chceme, aby se u nás všichni členové cítili dobře, nebáli se řešit i obtížnější pro-
blémy a ve svých vedoucích měli oporu a důvěru. 

Lucy, skautský oddíl Minnehaha

Výsledky
Děti:
 1. Strnadová Eliška
 2. Čechová Jana
 6. Šlechtická Ella
Nejmladší žákyně:
 2. Beranová Kateřina
 7. Krátká Barbora
 10. Huříková Alena
 11. Carbochová Marie
 13. Posseltová Apolena
Mladší žákyně I (r. n. 2011):
 3. Sochorová Helena
 4. Melicharová Pavlína
 8. Guttenbergová Terezie
 10. Květoňová Anežka

 12. Sedláková Julie
 17. Vaňugová Eliška
 18. Čiháková Eva
Mladší žákyně I (r. n. 2010):
 1. Tománková Kateřina
 12. Baudisová Markéta
 13. Kujanová Evelína
 14. Senftová Ema
Mladší žákyně II (r. n. 2009):
 2. Kořínková Jitka
 5. Hrdličková Barbora
 11. Rosenbaumová Viktorie
 12. Kujanová Johana
 17. Čiháková Anna
Mladší žákyně II (r. n. 2008):
 2. Plasová Karolína

 8. Vávrová Karolína
 11. Hošková Hana
 12. Mandová Sabina
Starší žákyně III.:
 6. Braná Katka
 9. Špindlerová Nela
 11. Štefanová Bára
Starší žákyně IV.:
 7. Dlouhá Nikola
 8. Kukolová Emma
 14. Dufková Katka
Dorostenky:
 2. Veselá Bára
 3. Doubravová Lucie
Ženy:
 3. Picková Anna

10 medailí pro dobříšské gymnastky!
V sobotu 19. 1. jsme uspořádali již 11. ročník Dobříšského gymnastické-

ho čtyřboje ve sportovní gymnastice. Závodilo se v tělocvičně I. ZŠ Dobříš a závodu se zúčastnilo 
neuvěřitelných 123 gymnastek. Náš oddíl měl zastoupení ve všech kategoriích a na krku to dívkám 
zacinkalo celkem 10×! Nejmenším holčičkám blahopřejeme ke zdárnému zvládnutí jejich první sou-
těže. Vstup do nového roku jsme zahájili úspěšně, tak ať se nám daří i nadále.
Výsledky jsou níže a celkové výsledky na našich stránkách www.gymnastika-dobris.cz. 

Za Gymnastiku Dobříš Petra Pilousová

Program zápasů MFK Dobříš 
– březen

Muži A
 2. 3. sobota 14.00 MFK Dobříš – Spartak  
  Příbram, přípravný zápas
 9. 3. sobota 14.30 Mariánské Lázně – MFK  
  Dobříš 
 16. 3. sobota 15.00 MFK Dobříš – SK Rakovník
 23. 3. sobota 15.00 Plzeň-Doubravka – MFK  
  Dobříš 
 30. 3. sobota 16.30 MFK Dobříš – Sedlčany
Muži B
 3. 3. neděle 14.00 MFK Dobříš B – Rosovice, 
  přípravný zápas
 9. 3. sobota 14.00 MFK Dobříš B – Čisovice,  
  přípravný zápas
 17. 3. neděle začátek zápasu není upřesněn 
  MFK Dobříš B – Zvole, přípravný zápas
 23. 3. sobota 15.00 Chlumec – MFK Dobříš B 
Dorost
 23. 3. sobota 10.15 MFK Dobříš – Jesenice

Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsku 
na Komenského náměstí a stránky: www.mf-
kdobris.cz. Přijďte povzbudit naše hráče! 
Děkujeme za podporu!
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Tito a další pejsci na vás čekají v psím útulku 
v  areálu MFK – V Lipkách 1021. Můžete přijít 
denně (pracovní dny, víkendy, svátky) po tele-
fonické domluvě na tel. č. 724 077 264 a někte-
rého z nich vyvenčit, pohladit, případně si ho 
po procházce, důkladném zvážení a podepsání 
adopční smlouvy také adoptovat.

Beruška (10 let, 10 kg, kříženka) – k adopci 
Beruška byla odchy-
cena 21. 1. v Obořišti 
bohužel bez čipu či 
jiného označení, pro-
tože se o ni nikdo ne-
přihlásil, je nabídnuta 
k adopci. Beruška je 
velmi mazlivá a kama-
rádská fenka, snese 
se se psy i s fenkami, 
je vhodná k dětem. 

Vzhledem k věku už hůře slyší. V dohledné době 
ji čeká operace vyhřeznutého myomu z pochvy 
a kastrace, poté může jít do nového domova 
– ideálně do bytu.

Deny (13 let, 18 kg, kastrovaný) – k adopci 
Deny byl do útulku 
umístěn původními 
majiteli v jeho 8 le-
tech. Deny nedůvěřuje 
cizím lidem a musí si 
na ně postupně zvyk-
nout. K ošetřovatel-
kám je přátelský, přes 
svůj věk je to aktivní 
pes, který by ocenil 
domeček se zahradou 

a procházky s majitelem. Nedoporučujeme ho 
k ostatním psům – samcům (fenky má rád) ani 
k malým dětem.

Sindy (8 let, 30 kg, NO s průkazem původu) 
– k adopci 

Sindy nechali v útulku 
bývalí majitelé, pro-
tože se bojí petard 
a  následně se snaží 
utéct – je tedy potřeba 
mít dobře zajištěnou 
zahradu/byt, v kterém 
Sindy bude. Kromě 
tohoto „problému“ je 
Sindy skvělá fenka, 

která má ráda lidi, velmi ráda se mazlí. Vhodné 
umístění je jak na zahradu, tak do bytu. Ostatní 
pejsky/fenky si vybírá.

V Aerobik studiu Orel Dobříš pořá-
dáme již od roku 2012 příměstské 
tábory s všesportovním zaměřením 
pro děti od 6 do 12 let. Sportovní pro-
gram táborů je opravdu nabitý a děti 
si během několika dní vyzkoušejí ši-
rokou škálu sportů, nasbírají spoustu 
zážitků, užijí si legraci, vyzkoušejí tvo-
řivé aktivity a poznají i okolí našeho 
regionu. Pro letošní léto jsme vypsali 
2 termíny táborů, které se uskuteční 
hned na začátku letních prázdnin. 
První příměstský tábor se uskuteční 
od pondělí 1. 7. do čtvrtka 4. 7. Dru-
hý týdenní tábor bude probíhat od 
pondělí 8. 7. do pátku 12. 7. Během 
Sport Campů se děti mohou těšit na plno zá-
žitků, legrace a chybět nebude ani zpestření 
tábora zkoušením různých forem sportovních 
lekcí pod vedením nejen zkušených lektorů 
z  našeho studia, ale i specialistů, které dětem 
zveme z různých sportovních oblastí – vyzkou-
ší si tak např. zumbu, aerobik, fitness, gymnas-
tiku, atletiku, hip-hop, ale i další taneční lekce, 
míčové a pohybové hry, jógu nebo posilování. 

Přihlásit děti můžete na recepci Aerobik studia 
Orel Dobříš pouze s vyplněnou přihláškou a se 
zálohou v hotovosti (1 000 Kč/dítě), do naplně-
ní kapacity turnusu! A pozor, kapacita míst je 
opravdu omezena! Podrobnější informace o tá-
borech naleznete na internetových stránkách 
studia www.aerobikdobris.cz nebo oficiálním 
facebooku studia.

Tým lektorů ASOD

2. 1. Provedena kontrola garáží v Cihelně ve 
2.30 hod. a ve 3 hod. ráno. Docházelo zde k čas-
tým vloupáním. Na místě byly zjištěny dvě oso-
by, které se nacházely ve vozidlech. Osoby byly 
prověřeny a nebylo zjištěno protiprávní jednání. 
3. 1. Přestupek proti veřejnému pořádku 
v  19.30 hod. v ulici B. Němcové. V domě byla 
zjištěna velmi hlučná hádka mezi mužem a že-
nou. Strážníci na místě situaci zklidnili. Dále 
došlo k upozornění na narušování občanského 
soužití. Ke zranění osob nedošlo. Ve 23 hod. 
se však situace opakovala a hlídka vyjížděla 
k domu podruhé. Muž byl v podnapilém stavu, 
za rušení nočního klidu mu byla uložena poku-
ta na příkaz.
5. 1. Strážníci městské policie provedli kont-
rolu v barech na Mírovém náměstí v 21 hod. 
a 21.30 hod. Kontroly byly zaměřeny na po-
dávání alkoholu mladistvým. Při kontrole neby-
lo zjištěno žádné pochybení. 
6.–7. 1. Kamerový záznam pomohl městské 
policii k identifikaci a dopadení pachatelů 
ze Slovenska. Poškodili majetek na Mírovém 
náměstí v hodnotě okolo 20 tisíc korun. Ve 
2.05 hod. zde rozbili výlohu, odpadkové koše, 
slunečník a lavičky. Případ šetří PČR.
7. 1. Mrtvý jelenec ležel uprostřed silnice na 
Rosovice a hrozila zde dopravní nehoda. V 6.30 
hod. přivolaná MP vyrozuměla polesného ze 
Svaté Anny, který jelence odstranil. 
16. 1. Zraněný muž s rozbitou hlavou byl za-
jištěn v silné opilosti v 16.50 hod. na Větrníku 
u prodejny Nguyen. Městská policie musela při-
volat RZS s lékařem. Přivolaný lékař muže ošetřil 
a nařídil odvoz do nemocnice v Příbrami. 
15. 1. Odstavená vozidla – dlouhodobé stání. 
Městská policie vylepila výzvy na vozidla v ulici 
Příbramská, Na Větrníku, v ulici Nad Papežem. 
Jednalo se o vozidla Passat, Fabia a Citroen. Vo-
zidla neměla TK ani povinné ručení. Taková vozi-
dla není možné na komunikaci provozovat ani 

odstavovat. Provozovatelé do týdne vozidla 
odstranili. 
18. 1. Hluk z motoru vozidla. Operační důstoj-
ník PČR nahlásil strážníkům městské policie ve 
23.50 hod. stížnost na hluk. U obchodu Lidl bylo 
zjištěno nastartované nákladní vozidlo a hluk 
z  vozidla obyvatele v této lokalitě rušil. Jedna-
lo se o vozidlo se zásobováním, po upozornění 
strážníků muž motor vozidla vypnul. 
Co říká zákon? Řidič nesmí obtěžovat ostatní 
účastníky provozu na pozemních komunikacích 
ani jiné osoby zejména nadměrným hlukem, zne-
čišťováním ovzduší, rozstřikováním kaluží, bláta 
nebo zbytečným ponecháním motoru stojícího 
vozidla v chodu. Za tzv. volnoběh kvalifikovaný 
jako přestupek může Policie ČR udělit pokutu až 
2  000 Kč. Ve správním řízení se pak postih pohy-
buje ve výši 1 500 až 2 500 Kč. Strážníci MP můžou 
přestupek řešit pouze sepsáním přestupku do 
správního řízení. 
19. 1. Dopravní nehoda na kruhovém objez-
du. Nedání přednosti v jízdě. Stalo se v 11 ho-
din dopoledne. Jednalo se o dvě řidičky, které 
se na místě dohodly o náhradě škody. Nebyla 
potřeba volat PČR DI Příbram. 
28. 1. Byla provedena kontrola chat. Stalo 
se tak v nočních hodinách na základě žádosti 
občanů z chatové oblasti Chotobuš. Údajně se 
v okolí chat mělo pohybovat neznámé vozidlo 
a byla zde obava z vloupání do objektů. Kontro-
lu provedl strážník se služebním psem. Kontrola 
proběhla v pořádku, nebylo zjištěno žádné po-
rušení zákona. 
Ztráty a nálezy: tento měsíc bylo nálezů více – 
nalezeny byly klíče, dětský kočárek, kolo, peně-
ženky, mobily apod. Některé věci již byly předá-
ny majitelům, ostatní jsou uloženy na služebně 
MP, kde se o ně můžete přihlásit. 

Zapsala: strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš 

Zálesácké zdatnosti
Spolek Provas Dobříš zve všechny děti a jejich 
rodiče na Zálesácké zdatnosti, které si mohou 
prověřit 23. března od 14 hod. na Královské 
stolici (ze Staré Huti po žluté turistické stezce 
směr Voznice). Čekají vás stanoviště, které pro-
věří vaše dovednosti a znalosti nejen o přírodě. 
Podrobnosti na www.provas-dobris.cz.

Radka Brožová, spolek Provas Dobříš

Činnost Městské policie v Dobříši za měsíc leden 2019

Přihlaste děti na oblíbené příměstské  
Sport Campy v létě!
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo:
– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

s TJ Stará Huť, z.s., oddíl kopaná na rok 2019,
– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

s TJ Stará Huť, z.s., oddíl házená na rok 2019,
– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

s Místním kulturním střediskem Stará Huť na 
rok 2019,

– Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcné-
ho břemene a dohodu o umístění stavby č. 
Stará Huť, v.v. NN pro č.p. 90 IZ-12-6001403/
VB/1 mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ 
Distribuce, a.s. IČ 24729035,

– Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene pro přeložku STL plynovodní 
přípojky pro parcelní číslo 387/35 v k.ú. Stará 
Huť mezi Obcí Stará Huť a společností Gas-
Net, s.r.o., IČ 27295567,

– Kupní smlouvu na prodej pozemků parc. č. 864/3 
o výměře 238 m2 a 865/4 o výměře 251 m2, oba 
v k.ú. Stará Huť v předneseném znění,

– navýšení řádného členského příspěvku Svaz-
ku obcí Dobříšsko a Novoknínsko od roku 
2019 ve výši 15 000 Kč.

Zastupitelstvo obce Stará Huť vzalo na vě-
domí:
– konečnou částku spoluúčasti na rozšíření ka-

pacity 2. ZŠ Dobříš ve výši 1 423 189 Kč s tím, že 
rada provede potřebné rozpočtové opatření,

– rozpočtové opatření č. 13/2018 a č. 1/2019 
schválená radou obce Stará Huť v přednese-
ném znění,

– stručný popis Spolku pro provozování vo-
dohospodářské infrastruktury, vypracovaný 
VHS Dobříš;

Zastupitelstvo obce Stará Huť revokuje:
– usnesení č. 8/2/2018 ze dne 10. 12. 2018 (na-

výšení počtu umisťovaných sloupů venkov-
ního vedení).

Diskuse: 
– pan Klika vznesl dotazy a návrhy týkající se 

revitalizace potoka, úpravy nádrže Pechrák, 
zajištění pozemku, který je využíván k pře-
chodu kolejí u školky, umístění označení 
„Pozor děti“ u základní školy, zabezpečení 
přejezdu v ulici Ke Hřišti, umístění sirény na 
školu;

– starosta obce informoval o stavu žádostí 
o  dotace podané na MŠMT a IROP; dále in-
formoval o nákupu v dopravního automo-
bilu pro SDH, ke kterému byla již schválená 
dotace z Ministerstva vnitra a podaná žádost 
o dotaci na Krajský úřad Středočeského kra-
je, rozdílnou částku doplatí obec;

– starosta obce dále poděkoval všem zastupi-
telům, kteří se podíleli na pořádání obecního 
plesu; dále se vyjádřil k plánované rekon-
strukci KD, kde letos proběhne oprava fasá-
dy a interiérové práce na místnostech přileh-
lých ke KD – bývalé klubovny. V patrových 
místnostech bude sklad rekvizit a kostýmů 
MKS;

– starosta obce také reagoval na dotazy pana 
Kliky s tím, že v anketě ve věci nádrže Pechrák 
se občané spíše vyjádřili k její likvidaci, nic-
méně ještě bude kontaktováno Povodí Vlta-
vy s dotazem o doporučení a možnost spoje-
ní prací na čištění nádrže a vyčištění spodní 
části potoka;

– paní Váňová se dotázala na možnost výměny 
lávky přes potok pod chatami. Jednání s Po-
vodím Vltavy v dané věci bylo dle jejího sdě-
lení negativní. Následně bylo přijato usnese-
ní v této věci: 

Zastupitelstvo obce Stará Huť pověřuje 
radu obce zjištěním rozsahu pojištění odpo-
vědnosti ve spojitosti s mostem na stezce za 
Památníkem Karla Čapka.

Zprávy z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného  
dne 4. 2. 2019: Plánované akce v kulturním domě 

S potěšením sledujeme zájem o náš kultur-
ní dům. Plesová sezóna končí, čeká nás ještě 
BIOSFit ples v sobotu 23. 3.
Divadelní spolek KLAS z Klášterce nad Ohří 
zve na komedii Alana Ayckbourna Spojovací 
dveře v sobotu 6. dubna od 19 hod.
Všem návštěvníkům akcí přejeme příjemné 
zážitky.
facebook.com/kdstarahut

Přijmeme na brigádu pracovníka/pracovnici pro údržbu zeleně a veřejných prostranství 
na období březen – říjen. Bližší informace v kanceláři obecního úřadu.

Likvidace bioodpadu

S přicházejícím jarem je nutné připomenout 
pravidla ohledně likvidace bioodpadu. Byly ob-
jednány další kontejnery, takže se budou moci 
rozšířit plochy, kde bude možné odkládat bio-
odpad.
Jak bylo již mnohokrát řečeno: do kontejneru 
odkládat pouze rozložitelný bioodpad. Větve, 
které se stanou bioodpadem až po naštěpková-
ní, odkládejte vedle kontejneru tak, aby nebrá-
nili jak provozu, tak manipulaci s kontejnerem. 
Rozložitelným bioodpadem také není stavební 
suť, ale ani kořeny, či plastové květináče a pytle 
od zeminy. Snažíme se udělat maximum, aby-
chom vám, občanům, ulehčili likvidaci nežá-
doucího bioodpadu. Očekáváme ale vstřícnost 

v tom, že budou dodržována určitá standard-
ní pravidla. Co patří, či nepatří do bioodpadu, 
koneckonců i třeba do tříděného odpadu, jsou 
schopny určit již děti v mateřské škole. 
I nadále bude k dispozici dočasné úložiště bio-
odpadu u dálnice, vždy ve středu a v sobotu 
odpoledne. Jak je známo, s kolečkem nebo 
kárkou je možné do prostoru vjet i mimo ten-
to režim. Bohužel se ale množí případy, kdy je 
tam místo trávy navážena suť a další nevhodný 
odpad. V případě, že nebudou respektována 
pravidla odkládání bioodpadu a větví, budeme 
nuceni zamezit přístup do prostoru.
Podrobnosti o ukládání kontejnerů obdržíte 
v průběhu března do svých poštovních schránek.
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Obecní knihovna ve Staré Huti 

zve na pohádkovou babičku, která se koná 
v pondělí 4. března v 17 hod. Tentokrát za-
plní prostory knihovny pohádkové postavičky 
z pera Josefa Čapka (132. výročí narození).
Všem svým příznivcům děkujeme za účast 
v projektu „Poznej, pojmenuj, namaluj“, kdy 
jsme si připomněli 53 let trvání VEČERNÍČKU. 
Doufám, že jste si užili karneval v hávu Večer-
níčku, který byl završením naší snahy připo-
menout dětem překrásné pohádky. Mohli jste 
vidět makovou panenku, kosí bratry, motýlka 
Emanuela a spoustu dalších postaviček. 

Marie Švehlová, knihovnice

Evidence obyvatel 2018

V roce 2018 se do naší obce přihlásilo 78 no-
vých občanů a novými starohuťáky se stalo 
17 novorozenců. Odhlásilo se pak 15 občanů 
a 5 zemřelo. K 31. 12. 2018 bylo ve Staré Huti 
registrováno 1436 obyvatel. 

Zprávy ze základní školy

Blíží se jaro, na které se všichni 
těšíme... Děti si letos užily i tro-

chu sněhu a na školním hřišti měly možnost si 
se sněhem dostatečně pohrát a věřte, že je to 
opravdu bavilo. Jejich výtvory obdivovali všich-
ni, co šli kolem.
Poslední den v únoru byli naši prvňáčci ve spo-
lupráci s Obecním úřadem a místní knihovnou 
pasováni na čtenáře.
7. března 2019 proběhne interaktivní projekt 
pro žáky 5. ročníku na téma „Finanční gramot-

nost”, která je v dnešní době velmi důležitá.
Pokračujeme dále v Recyklohraní, kde plníme 
úkoly, za které dostáváme body a máme mož-
nost je směnit za pomůcky vhodné pro školu.
Žáci vyrobili „Baterkožrout” a reklamní plakát 
na sběr elektrozařízení a baterií, který předali 
na Obecní úřad.
1. dubna 2019 bude na naši škole probíhat 
„Aprílová škola”, kde si žáci vymění role s učiteli. 
Na tuto akci se moc těšíme.

Dana Kunrtová

Blahopřání

Významného životního jubilea se v měsíci 
březnu 2019 dožívají: Paní Vlasta Wodniaková 
a pan Josef Mareček. Srdečně blahopřejeme.

Poděkování

Téměř celý život prožívám v rodné obci. Nikdy 
jsem netoužila žít jinde přesto, že mě okouz-
lovala mnohá místa. Stará Huť byla vždycky 
mezi obcemi výjimečná. Nebylo to jen jinými 
podmínkami. Většině těch, kdo stáli v jejím 
čele, šlo o její zvelebování, dobrou občanskou 
vybavenost, živý společenský život. Byl pod-
porován sport, kultura, aktivita dětí, mládeže 
i dospělých.
A dnes? Co bychom si mohli víc přát?! Stará 
Huť jako vymalovaná (jen pohledět na náves 
s kapličkou je radost), moderně vybavená, 
zelená. Obdivu se těší nově opravená škola, 
rekonstruovaný kulturní dům, sportovní are-
ály. Povrch ulic, uliček pohodlný. Odpovídající 
prostředí pro předškoláky se chystá. To všech-
no obnáší obrovskou odvahu, pracovitost, sílu 
nést starosti, svízele, jichž je nepředstavitelně 
při realizaci díla a nejen do jeho dokončení, 
i nadále.
Při tom všem se nezapomíná na významné 
okamžiky v životě občanů, jenž jsou členkami 
SPOZ osobně sdíleny. Při rozpočtu obce se my-
slí na obdarování. Pěkné zázemí užívají senioři 
v klubovně. 
Jsem letos jedna z jubilantů. Dostalo se mi té 
pocty strávit velice milou chvíli se skvělými 
lidmi, kteří na tom příjemném bytí v naší obci 
mají velkou zásluhu. Vřelé díky za všechno 
– vám všem, kdo jste byli se mnou.

D. Majzelová

Chtěl bych touto cestou poděkovat pracovní-
kům Obecního úřadu a členkám SPOZ ve Staré 
Huti za dárek a srdečné blahopřání k mému ži-
votnímu jubileu.

Jiří Růžička

Zprávičky z mateřské školičky 

Milí čtenáři,
tento měsíc jsme zahájili 

výletem do Prahy, do divadla S+H na předsta-
vení pod názvem „POHÁDKY PRO HURVÍNKA“. 
Dětem se divadlo velice líbilo a sklidilo obrov-
ský potlesk. 
Únorová pranostika praví: „V únoru sníh a led 
– v létě nanesou včely med.“ Opravdu se tak 
stalo a alespoň na pár dní napadlo spousty 
sněhu, který jsme s dětmi náležitě využili, 
a to k bobování, sáňkování a koulování. Sně-
hové podmínky nám umožnily zapojit se do 
projektu „SNĚHULÁCI PRO AFRIKU“, kdy děti 
postavily úžasného sněhuláka. Zapojili se i ro-
diče, a  to tím, že přispěli jmenovitě fi nanční 
částkou 50 Kč. Všem, kteří přispěli, velice dě-
kujeme. 
Do naší mateřské školy zavítalo exotické ptac-
tvo. Děti mohly vidět různé druhy ptáků od 
kanárků až po papouška aru.
Uspořádali jsme i maškarní karneval, kde se 
děti promenádovaly v maskách, které byly ve-
lice zdařilé a děti si tuto akci s radostí užívaly. 
Měsíc únor jsme zakončili výletem do Plane-
tária v Praze, kde nás čekal program na téma 

„O ROZPŮLENÉ HVĚZDĚ”. Děti se dozvěděly, 
jak je to vlastně s Jitřenkou a Večernicí. 
A co nás čeká v měsíci březnu? 
Březen jako měsíc knih a čtenářů oslavíme ná-
vštěvou knihovny. Mateřská škola uspořádá 
pro rodiče s dětmi „grafomotorický kurz” pod 
vedením speciálních pedagogů. Přijede nás 
navštívit Klaun Pepíno se svým představením, 
ale děti se mohou těšit ještě na spoustu dal-
ších zajímavých akcí.
Přejeme Vám krásný začátek jara.

Kolektiv MŠ Stará Huť

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

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