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V rámci dobříšského Týdnu Země se můžete zapojit do kampaně #Nepetuj a vyhrát si svoji lahev na vodu. 
Vítěz soutěže bude vyhlášen 26. 4. na Dni Země. Více o Dni Země najdete na str. 2.

Dobříšský Týden Země bude ve znamení 
úklidu a ochrany životního prostředí
Jak jsme vás již informovali v minulém vydání Dobříšských listů, město 
Dobříš se v týdnu od 22. do 28. dubna připojuje k mezinárodní kampani 
Týden Země.  
V tomto týdnu 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 informace k úklidu a celkové 
organizaci kontaktujte nebo navštivte odbor výstavby a životního pro-
středí – e-mail.: harmanova@mestodobris.cz, telefon 318 533 380, Mírové 
náměstí 1602 – nad Penny Marketem).  
Při úklidu Dobříše, pro odlehčení pracovního nasazení, organizujeme 
opět soutěž o nejlepší  kuriozitu. Nálezci tří nejzajímavějších předmětů 
získají sladkou odměnu. Soutěž můžete brát jako kolektivní hru pro zába-
vu při pomoci přírodě. 
Přihlásit do soutěže se můžete zasláním fotografi e nalezeného předmětu 
nejlépe na e-mailovou adresu harmanova@mestodobris.cz. Vyhodnoce-
ní zaslaných fotografi í a vyhlášení výherců bude zveřejněno v týdnu po 
ukončení akce na facebookových stránkách města Dobříše.
V Týdnu Země se budou konat i jiné zajímavé ekologicky zaměřené akce, 
které se váží k tomuto významnému dni.  

Nejvýznamnější a největší bude určitě oslava Dne Země! Tato oblíbe-
ná akce se bude konat v pátek 26. dubna na hřišti v ulici B. Němcové. 

Heslem celé akce pro tento ročník 
je: „Po nás potopa?“ 
O překvapení, zábavu a množství 
informací určitě nebude nou-
ze. Tématem je udržitelný rozvoj 
a ochrana životního prostředí. 
Dozvíte se například, jak kvalitně 
třídit odpad, jak vracet výrobky do 
oběhu nebo neplýtvat vodou. 
Hostem na Dni Země bude mimo 
jiné i děkan Fakulty technologie 
ochrany prostředí VŠCHT se svými 
studenty, kteří vám rádi odpovědí 
na otázky týkající se životního pro-
středí. 
Na tuto akci, kterou městu pomáhá 
spoluvytvářet několik dalších orga-
nizací, jsou zváni všichni malí i velcí 
návštěvníci!

Ing. Alena Harmanová, vedoucí 
odboru výstavby a životního prostředí

Pozvánka na veřejné 
zasedání Zastupitelstva 
města Dobříše

Veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Dobříše se uskuteční ve 
čtvrtek 11. 4. 2019 od 17 hod. 
ve společenském sále KD 
Dobříš.
Program jednání bude v termí-
nu zveřejněn na úřední desce 
města Dobříše a na www.mes-
todobris.cz. Online přenos jed-
nání na webu města.

V dubnu začíná nová 
sezóna Dobříšského 
regionálního trhu

V dubnu, jako každý rok, začíná 
další sezóna Dobříšského regio-
nálního trhu. 
Přijďte si nakoupit čerstvé regio-
nální potraviny, poslechnout si 
příjemnou hudbu a užít si skvě-
lou atmosféru, která na každém 
trhu panuje.
První trh se bude již tradičně 
konat na náměstí Komen-
ského v sobotu 13. dubna od 
8 do 12 hodin. 
Další termíny trhů: 
11. 5., 8. 6., 13. 7., 10. 8., 14. 9., 
12. 10., adventní trh – 1. 12. 2019.
Zájemci o prodej na trzích se 
mohou hlásit na e-mailu:
trhy@mestodobris.cz, nebo na 
tel.: 318 533 366.

Těšíme se na vás!
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Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která pro-
bíhá na území celé České republiky v jeden den.
V Dobříši je sraz účastníků v sobotu 6. dubna od 9.00 hodin v areálu 
Jídelny HK, Part. Svobody 940 (naproti sádkám Colloredo-Mannsfeld). 
Zde také proběhne výdej pracovních rukavic a pytlů.
Lokalita úklidu je vyznačena v přiložené mapce na obrázku. Trasa vede po 
březích rybníka Papeže. Odtud máte možnost vydat se směrem k Brod-
cům a pokračovat s úklidem až na Trnovou a zpět. Po trase budou místa 
určená pro odložení uzavřených pytlů s nasbíraným odpadem (viz map-
ka), jejichž odvoz zajistí město Dobříš prostřednictvím společnosti Dokas 
Dobříš, s.r.o.

Registrace na akci 
Kontaktní osobou za město Dobříš je Šárka Krůtová. Kolik osob se bude 
akce účastnit (jednotlivec, rodina, skupinka přátel, oddíl,…), zda budete 
chtít pracovní rukavice a pytel na odpadky získat od města a popř., ne-
budete-li na srazu dobrovolníků, v jaké části trasy se budete pohybovat, 
zasílejte na e-mail krutova@mestodobris.cz či (sms): 776 785 781.
Na akci se můžete registrovat také na webové adrese: www.uklidmecesko.cz/
event/20341.
Kde budou vydávány pracovní rukavice a odpadkového pytle?
• Rukavice a pytle vám budou vydány přímo na srazu dobrovolníků v den 

úklidu.
• Rukavice a pytle bude možnost vyzvednout již před akcí, a to na Měst-

ském úřadu Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí – 1. patro (nad 
Penny Marketem) neboť se nebudete účastnit srazu dobrovolníků na 
stanoveném místě a na trasu se vydáte ze vzdáleného místa od místa 
srazu. I v tomto případě dodržujte prosím bezpečnostní pokyny.

• Pořídíte si vlastní rukavice a pytel, neboť se nebudete účastnit srazu 
dobrovolníků na stanoveném místě a na trasu se vydáte ze vzdáleného 
místa od místa srazu. 

I za jeden jediný den lze udělat velkou změnu, a čím více nás bude, 
tím bude změna větší. Pojďte do toho s námi 6. dubna!

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

Duben je ve znamení velkého jarního úklidu Česka!
Připojte se s námi k celorepublikové úklidové akci a „Ukliďme Dobříš“

Vážení 
spoluobčané,  
milé čtenářky,  
milí čtenáři,
na dobříšské radnici od listopa-
dových voleb prozatím neuplynul 

jediný měsíc, kdy by na nové vedení města nevypadl ze skří-
ně nějaký ten kostlivec. Čtenář jistě chápe, že se rozhodně 
nejedná o žádnou roztomilou dekoraci, sošku ze Staroměst-
ského orloje nebo ozdobný přívěšek na krk. A bohužel nejde 
ani o apríl. Popisovat rozměry a vzhled jednotlivých kostlivců 
by vydalo na celý obsah Dobříšských listů. Jako jeden příklad 
lze uvést zpackanou etapizaci stavby a výběrového řízení na 
rekonstrukci zimního stadionu Dobříš, dědictví předchozího 
vedení města. Tato „legrace“ může v konečném důsledku 
připravit město o několik milionů korun, nebo zmařit tříleté 
přípravy na zastřešení zimního stadionu. O  případu se do-
čtete na dalších stránkách tohoto vydání Dobříšských listů. 
Druhým příkladem je stavební projekt „Snížení energetické 
náročnosti sportovní haly“, jehož realizace začne v měsíci 
dubnu. To bude další „oříšek” pro stavebníky a doufejme, 
že si na něm nevylámou zuby. Předchozí vedení města to-
tiž nechalo nejprve opravit za několik milionů vnitřní povrch 
sportovní haly a teprve jako druhý krok v pořadí naplánova-
lo rekonstrukci střechy, která se bude před pokládkou nové 
krytiny nejprve celá demontovat. Přitom na novou podlahu 
nesmí padnout ani kapka deště, aby se její povrch nezničil. 
Na závěr mi milí spoluobčané dovolte pozvat vás k oslavám 
Dne Země, ať budete kdekoliv. Nezapomeňte však, že jeden 
jediný den, který budete věnovat úklidu našeho města či ji-
ného místa naší planety, už nestačí k tomu, abychom dlou-
hodobě udrželi zdravé životní prostředí pro nás a naše děti. 
Myslete proto na naši krásnou matku Zemi každý den a pe-
čujte o ni v každém okamžiku po celý rok. 

Vaše starostka Jana Vlnasová 

OSLAVA DNE ZEMĚ 
s tématem  

PO NÁS POTOPA?
26. dubna od 10 do 16 hod.  

na hřišti v ulici B. Němcové, Dobříš

Akci pořádá město Dobříš ve spolupráci: Vodohospodářská společnost Dobříš, 
spol. s r.o., společnost EKO-KOM, a.s., Elektrowin, a.s., Hnutí Brontosaurus, Fakulta 
technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha, Dokas Dobříš, s.r.o., Aerobik studio 
Orel Dobříš, Základní škola Trnka a další organizace.

A na co se můžete těšit? 
• Povídání o životním prostředí s dě-

kanem a se studenty Fakulty techno-
logie ochrany prostředí VŠCHT Praha

• kvízy, otázky, drobné soutěže (Hnutí 
Brontosaurus).

• Tonda Obal na cestách – propagace 
třídění odpadu (EKO-KOM, a.s.).

• Propagace sběru vysloužilých elekt-
rospotřebičů včetně jejich sběru, vý-
stava o recyklaci, nafukovací závodní 
dráha (Elektrowin, a.s.).

• Informace o myslivosti a lesní zvěři 
(Okresní myslivecký spolek Příbram).

• Všesportovní pohybové aktivity  
(Aerobik studio Orel Dobříš).

• Ptačí vystřihovánky, kvízy, rébusy  

 
a společné vytvoření Noemovy ar-
chy, tkaní na kolíkovém tkalcovském 
stavu (ZŠ Trnka).

• Výroba voskovaných ubrousků pro 
každodenní použití a další vychytáv-
ky, díky kterým lze produkovat méně 
odpadu (Čajovna Dobříš).

• Propagace Re-use – prodloužení ži-
votnosti výrobků (Dokas Dobříš).

• Informace o naší vodě, kampaň #Ne-
petuj!, osvěžení Dobříšskou vodou 
a výhody Sodastream (Vodohospo-
dářská společnost Dobříš). 

• Zveme také na Wipe out koule (nafu-
kovací aktrakce), skákací hrad Kopa-
čák a na mnoho dalších zajímavostí.
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Snížení energetické náročnosti 
Sportovní haly Dobříš
Město Dobříš získalo v dubnu 2018 dotaci na 
Snížení energetické náročnosti Sportovní 
haly Dobříš. 
V rámci tohoto projektu bude kompletně zateple-
na obálka budovy, provedena výměna výplní ot-
vorů, rekonstrukce zdroje vytápění a otopné sou-
stavy; bude instalováno nucené větrání sportovní 
haly, prostoru posilovny a šaten a dále restaurace 
s kuchyní. Součástí realizace je provedení nového 
osvětlení haly, připojení nových VZT zařízení, ko-
telny a kompletní ochrana před bleskem. 
Sportovní hala bude po celou dobu rekonstruk-
ce zavřena. Stavební práce budou probíhat 
i v knihovně a restauraci, které budou uzavřeny 
na dobu nezbytně nutnou pro realizaci staveb-
ních prací. Postup prací se bude řídit harmono-
gramem výstavby, který bude součástí smlouvy 
o dílo. Přesný termín zahájení prací bude sta-
noven po podpisu smlouvy se zhotovitelem 
stavby: předpokladem je duben 2019, práce by 
měly trvat cca 9 měsíců. 
Celkové předpokládané náklady akce činí 
43 898 002,55 Kč.
Dotace ve výši 15 779 046,4 Kč bude poskytnuta 
z Ministerstva životního prostředí prostřednic-
tvím Státního fondu životního prostředí České 
republiky. 
Projekt „Snížení energetické náročnosti Sportovní 
haly Dobříš – 5.1a – zateplení“; identifikační číslo: 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006727
Projekt „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly 
Dobříš – Instalace nuceného větrání se ZZT“; identifi-
kační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006730

Ing. Eva Hladíková, odbor místního rozvoje

Povinnost příspěvkových organizací při správě svěřeného majetku
V lednovém vydání Dobříšských listů starostka města Bc. Jana Vlnasová informovala o havarijním 
stavu střechy nad tělocvičnou 1. ZŠ Dobříš, který město muselo bezprostředně řešit. Nastalá havárie 
mohla zapříčinit škodu na zdraví nebo na životě třetích osob.

Masopustní průvod skoncoval v sobotu se zimou 
a přivítal jaro
V sobotu 2. 3. se již tradičně sešel u dobříšské 
sokolovny masopustní průvod maškar, aby sym-
bolicky zahnal zimu a přivítal jaro. Po principálo-
vě projevu se veselý průvod za doprovodu Dob-
říšského pokleslého orchestru lidových nástrojů 
vydal městem a v dobré náladě nejdříve zastavil 
u dobříšské radnice. 
Před radnicí převzal principál od starostky Jany 
Vlnasové na jeden den symbolický klíč od měs-
ta a masky i obecenstvo se zde posilnily koláčky 
a dobrým mokem. 

Od radnice průvod pokračoval k Domovu seniorů. 
Tady byl masopustní rej vřele přivítán a na chvíli 
se zapojil do rozjeté zábavy v domově. 
Po dalších zastávkách po městě došlo procesí k cíli 
své cesty, k rybníku Papeži. U rybníka si maška-
ry naposledy zatančily a upálily Bakuse. Jaro tak 
může definitivně převzít vládu nad paní zimou. 
Po skončení průvodu se děti v maskách i bez 
přesunuly zpět do vyzdobené sokolovny na tra-
diční masopustní šibřinky.

-red-

Půjčovna městských kol je od dubna 
opět v provozu

Město Dobříš od dubna opět zahájilo provoz 
půjčovny městských kol. Navštivte Infocentrum 
města Dobříše (Kopáčkův dům čp. 103) a  za-
půjčte si kvalitní kola s příslušenstvím. K dispozi-
ci je celkem 10 kol, z toho 3 dámská kola, 3 pán-
ská kola a 4  dětská kola typu MTB. Rezervace 
je možná na tel. 318 523 422 nebo na e-mailu 
infocentrum@mestodobris.cz.
Ceník půjčovny:
Pánské, dámské kolo – 100 Kč / den
Dětské kolo – 50 Kč / den
Pro rodiny s dětmi sleva ve výši 20 %. Pro seniory 
nad 65 let sleva 10 %.
Provozní doba půjčovny: 
Pondělí–pátek 8.00–17.00
Sobota 9.00–12.00  13.00–16.00 
Neděle 10.00–12.00  13.00–16.00

Změna otvírací doby Turistického informačního centra Dobříš 
(TIC Dobříš)

Pro letní turistickou sezónu se mění otvírací doba TIC Dobříš. Platná je od 1. 4. do 31. 10. 2019.
Pondělí–pátek 8.00–17.00
Sobota 9.00–12.00 13.00–16.00  Neděle 10.00–12.00 13.00–16.00

Kdo tedy nese odpovědnost za správu svěře-
ného majetku?
Zákon č. 250/2000 Sb. říká: „Příspěvková organi-
zace je povinna a oprávněna majetek specifiko-
vaný v odst. 1 písm. a) tohoto článku držet, spra-
vovat s péčí řádného hospodáře a hospodárně 
využívat k plnění hlavního účelu a předmětu čin-
nosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listi-
ny, pečovat o jeho zachování a rozvoj, udržovat jej 
a  provádět jeho opravy, vést v evidenci majetku, 
při nakládání s majetkem je povinna dodržet po-
vinnosti uložené zřizovatelem.“

„Péče řádného hospodáře“ je institut vztahu-
jící se převážně ke správě majetku. Řádný hos-
podář pečuje o majetek mu svěřený odpovědně 
a svědomitě, jako by šlo o jeho vlastní majetek. 
Taková péče tedy nepochybně zahrnuje péči 

o majetek nejen v tom smyslu, aby nevznikla 
škoda na majetku jeho úbytkem či znehodno-
cením, ale také, aby byl majetek společnosti 
zhodnocován a rozmnožován v maximální mož-
né míře, jaká je momentálně dosažitelná.
Povinností příspěvkové organizace ve vztahu ke 
svěřenému majetku je tedy kompletní správa 
svěřené nemovitosti. Zajišťuje drobné úpravy, 
běžnou údržbu, pravidelné servisní kontroly za-
řízení a revize dle zákona. Pojmy běžná údržba, 
drobná oprava a jejich rozsah jsou podrobně vy-
mezeny nařízením vlády č. 308/2015 s účinností 
od 1. 1. 2016. 
Obornou péči, revize apod. musí samozřejmě 
vykonávat kvalifikovaná osoba. Příspěvková or-
ganizace proto musí být sama schopna vyhod-
notit, kdy je potřeba pro výkon činnosti zajistit 
kvalifikovanou osobu. 



4� DOBŘÍŠSKÉ�LISTY

Harmonogram blokového 
čištění ulic pro rok 2019
DOKAS Dobříš, s.r.o., a město Dobříš si do-
volují oznámit, že bude provedeno blokové 
čištění ulic ve městě Dobříš. 

1. duben – pondělí
Mírové náměstí, B. Němcové, J. Wolkra, Za Bra-
nou, Přemyslova, Mládeže, Nová, Tyršovo nám., 
Jáchymovská, Hornická, Družstevní.
3. duben – středa
28. října, L. Kopáčka, Lidická, Na Nábřeží, A. Dvo-
řáka, Vančurova, nám. Svobody, Na Trávníkách.
5. duben – pátek
Příkopy, Příkrá, Mostecká, Zahradní, Lomená, 
Dlouhá, Part. Svobody, Trnovská.
8. duben – pondělí
Fričova, Školní, Za Poštou, Komenského náměstí.
10. duben – středa
Dukelské nám., Žižkova, Na Lukách, U Slovanky, 
Pl. B. Petroviče, Bořivojova (+ příčné ulice).
12. duben – pátek
Hálkova, Zborovská, Dělnická, U Plovárny,  
Na Kole, Okružní (+ příčné ulice).
15. duben – pondělí
V Lipkách, B. Smetany, Husova, Tylova, U Slávie, 
Mánesova.
17. duben – středa
Anenská, Lesní, Fr. Průši, Na Chmelnici, Jirás-
kova, V Zahradách, Karnetova zahrada, Polní,  
Na Tarásku.
23. duben – úterý
Za Pivovarem, Přímá, U Pilského potoka, Malé 
Paseky, Na Ligruse, U Ovčína.
24. duben – středa
Rukavičkářská, Březová, Nad Papežem, K Vodár-
ně, Jeřábová, Jasmínová, Průmyslová.
25. duben – čtvrtek 
Šeříková, Růžová, Azalková, Lípová, Javorová, 
Nad Prachandou, Dubinské Kaštánky, Krásný  
Život, Modřínová, Bezová, Smrková. 
29. duben – pondělí
Bratří Čapků, Loukotova, K Oboře, Na Vlašce, 
Trnková, Balabánova.
30. duben – úterý
Na Čihadlech, Pleskotova, Werichova, Scharto-
va, Brodecká, Brdská, Západní, Luční, Úvozová.

Žádáme občany, aby ve shora uvedených ter-
mínech odstranili svá vozidla z komunikace, 
a to v době od 6 do 15 hodin. 
V případě nedodržení těchto pokynů může 
být vozidlo na náklady majitele odtaženo.

Děkujeme za spolupráci. 
Mgr. Jan Marek, jednatel společnosti

Vážení rodiče, 
vítání občánků města Dobříše se koná již 
mnoho let, tradičně na dobříšském zámku 
v  krásném prostředí Zrcadlového sálu. Ro-
diče nově narozených dětí si však musí sami 
zažádat o účast na tomto slavnostním obřa-
du, kam jsou zváni pouze na základě vypl-
něné přihlášky. Přihlášku na vítání občánků 
je možné nově od ledna 2019 stáhnout na 
webových stránkách města, popřípadě si ji 
vyzvednout na matrice Městského úřadu Dob-

říš, Mírové náměstí 119. Vyplněnou a podepsa-
nou přihlášku k vítání občánků včetně souhla-
su se zpracováním osobních údajů doručte 
nejlépe osobně na matriku Městského úřadu 
Dobříš, popř. zašlete e-mailem matrika@mes-
todobris.cz, nebo poštou. Formulář obdržíte 
přímo na matrice, popř. je zveřejněn na strán-
kách města Dobříš.
Vítání občánků města Dobříše se mohou 
zúčastnit děti, které mají v době podání 
žádosti o přivítání na Dobříši trvale hláše-

ný pobyt. Zároveň musí být jeden z rodi-
čů 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, informo-
váni prostřednictvím pozvánky, která jim bude 
zaslána na jimi uvedenou adresu.
V případě dotazů můžete kontaktovat matriku 
na tel. 318 533 313 a 318 533 316.

 Odbor správních agend

Informace pro rodiče nově narozených občánků města Dobříše

Dobříšské referendum
Poslední Zastupitelstvo města Dobříše hlasovalo o referendu ke stavbě budovy nové knihovny. 
Zastupitelstvo silou většiny koaličních hlasů toto referendum neschválilo. Nezbývá než se zeptat 
– proč nechce současné vedení města slyšet hlas občanů města Dobříš? Proč stačí vedení města 
názor skupiny lidí, kteří prosazují stavbu nového knihovny? Odpověď na tuto otázku nechám na 
pozorném čtenáři a občanu města. 
Mě osobně překvapuje, že jedna z nejdemokratičtějších forem vyjádření občanů města je pro 
současné vedení Dobříše nepřijatelná. Vždyť jak praví encyklopedie:
„Referendum je jednou z forem přímé demokracie. V mnoha demokratických státech světa jsou 
rozhodnutí přijatá ve všelidovém hlasování pro volené reprezentanty a státní správu závazná 
a právo na referendum je zakotveno v ústavě.“
A dokonce vedoucí skupina současné koalice na Dobříši – iniciativa Pro Dobříš ve svých předvo-
lebních dokumentech uváděla následující hesla: 
„Spoluúčast občanů, zapojíme občany do rozhodování, prosazujeme otevřenou diskusi, 
nasloucháme občanům, jednáme otevřeně, rozhodují občané.“
A já se opakovaně ptám – byla to jen předvolební hesla, nebo to hnutí Pro Dobříš myslelo vážně 
a odpovědně? Hlasování zastupitelstva mi dalo poměrně jasnou odpověď. Podlé mého názoru 
mohla klidně proběhnout dlouhá a kvalifikovaná diskuse o správném znění otázky. Referendum 
by ale určitě mělo být, protože město se chystá investovat obrovské finanční prostředky do stav-
by nového objektu. Kromě toho, že tuto investici bude město Dobříš splácet více než 15 let, je 
nutné si uvědomit, že po dobu splácení budou výrazně omezené další investiční možnosti města. 
Jsem tedy určitě zastáncem konání referenda ohledně stavby nové knihovny. Nechci se vyjadřo-
vat k tomu, jak bych v případném referendu hlasoval. Nechci nikoho ovlivňovat. Jsem jen v sou-
ladu s volebním slibem vítěze voleb v Dobříši – ať rozhodují občané. A ne komunální politici, kteří 
mohou být za 3,5 roku vyměněni.  Ing. Tomáš Hadžega

Komentář k příspěvku pana Hadžegy:
Podle mého názoru je příspěvek pana Hadžegy zavádějící. Pro časovou zaneprázdněnost na něj 
odpovím až v příštím vydání Dobříšských listů. Jana Vlnasová

V noci z neděle 10. 3. na pondělí 11. 3. silný vítr 
strhl plechovou krytinu ze střechy tělocvičny 
1. ZŠ v Dobříši. 
Na místě od rána zasahovali hasiči s  městskou 
policií a prováděli nezbytné zabezpečovací prá-
ce. Okolí tělocvičny bylo ohrazeno výstražnou 
páskou a cedulemi, aby nedošlo k ohrožení osob. 
Havárii oznámil v pondělí v 8.30 hodin zástupce 
městské policie na odboru místního rozvoje. Ten 
pak okamžitě na místě zjistil rozsah škod. 

Vyrozuměn byl také ředitel školy Mgr. Jaroslav 
Motejlek, aby vydal pokyn k uzavření tělocvič-
ny. Již během dopoledních hodin bylo započato 
s demontáží pomačkané krytiny a s provizorním 
zakrytím střechy. Pomoc při řešení této havárie 
poskytla firma Valen, s.r.o.
Po provedení provizorních prací bylo rozhod-
nuto, že tělocvična zůstane nadále uzavřena. 
Ostatní prostory budovy je možno využívat. 
Ihned po provizorním zakrytí začaly práce na 
definitivním zakrytí střechy. Vzhledem k malé-
mu příčnému sklonu střechy bylo s projektan-
tem dohodnuto, že namísto plechu bude pou-
žita folie.
V rámci provizorního zakrytí došlo po sobotním 
celodenním dešti k zatečení do konstrukce, lo-
kálně je promáčený podhled a parketová podla-
ha a musí dojít k jejich opravě.
O dalším postupu prací a o době uzavření tělo-
cvičny bude veřejnost informována na webo-
vých stránkách města www.mestodobris.cz  
a v dalším vydání DL.
Havárie byla nahlášena jako pojistná událost.

Silný vítr strhl plechovou krytinu ze střechy  
nad tělocvičnou 1. ZŠ
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K dotacím a spolupráci
V DL 3/2019 reagovala paní starostka na můj článek, ve kterém jsem kritizoval odmítnutí podání 
žádosti o dotaci na rekonstrukci tělocvičny 2. ZŠ a vybídl jsem k aktivnímu vyhledávání všech příleži-
tostí, kterými by mohlo město vylepšit svůj rozpočet a získat více prostředků na nejrůznější projekty 
pro občany města. Pominu liché argumenty, o jaké příjmy z tržeb z pronájmu by město údajně přišlo 
a o omezení možnosti využívat tělocvičnu občany. Důležité je, že hned 29. 2. 2019 byl radou města 
pověřen OMR podáváním pravidelných informací o vhodných dotačních titulech pro město. Tím 
článek splnil účel.

Reakce na můj článek obsahovala také mezi-
titulek „Město není firma, město je tu pro ob-
čany“. Samozřejmě je město pro občany. O ty 
mi v mých příspěvcích také jde. Autorovi me-
zititulku šlo zjevně jen o moje onálepkování. 
Proč? Nemáme snad společný zájem?
Dovoluji si ocitovat několik myšlenek z pěkné-
ho článku pana Salcmana z týchž DL: „Je škoda, 
že místo toho, abychom se snažili společně hle-
dat cesty ke zvýšení kvality života v našem měs-
tě, tak se raději, občas až demagogicky, zakopá-
váme 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 diskuse, manipulaci místo 

spolupráce.“ Nelze než souhlasit. Jen se nezačít 
dohadovat, pro koho to platí. Pro všechny! 
Příkladem, jak by to mělo fungovat, byl průběh 
mimořádného jednání zastupitelstva k proble-
matice zimního stadionu. Věcná diskuse a  ar-
gumentace k obavám zastupitelů z hrozby vra-
cení dotace při nesplnění dotačních podmínek 
a z rizika napadení výběrového řízení, nalezení 
shody na dalším postupu a takřka jednomysl-
né hlasování „koalice“ a „opozice“. Krytý zimní 
stadion na Dobříši tak má opět naději! Můj dík 
patří všem přítomným, hlavně Mgr. Petře Neu-
bergerové, dobříšským hokejistům a panu Le-
nerovi, který nabídl městu pomoc a podporu.

Jan Procházka

Reakce na příspěvek pana Procházky K dotacím a spolupráci

Děkuji panu Procházkovi za snahu o vedení konstruktivní politické diskuze. Ta však bude mít smysl 
pouze tehdy, pokud bude dialogem, a nikoli sérií monologů. Pane Procházko, bylo by přínosné, 
pokud byste se snažil reagovat na mé argumenty (na mé argumenty uveřejněné v minulém čísle 
DL jste nereagoval: jeden z nich jste označil za lichý bez uvedení protiargumentu a ty ostatní jste 
pominul zcela). 
Jestliže pan Procházka kritizuje zastupitelstvo města (ZM) za odmítnutí podání žádosti o dotaci na 
rekonstrukci tělocvičny 2. ZŠ (11 PROTI NÁVRHU; 4 ZDRŽEL SE), pak bych očekávala, že čtenářům vy-
světlí, proč jeho kolegové z hnutí ANO nehlasovali pro přijetí této dotace a zdrželi se hlasování. Mohu 
jen zopakovat, že tím zastupitelé dali jasně najevo, že bude vhodnější rekonstrukci tělocvičny hradit 
z rozpočtu města, aby v důsledku podmínek dotace nedošlo k omezení využití tělocvičny veřejností. 

Zpráva o stavu projektů 

Pan Procházka také sděluje čtenářům své uspokojení z dojmu, že na základě jeho příspěvku otiště-
ného v březnovém vydání DL rada města (RM) dne 29. 2. 2019 pověřila odbor místního rozvoje po-
dáváním pravidelných informací o vhodných dotačních titulech. Pan Procházka rozhodně není prv-
ní, kdo takový podnět podal. Současný systém řízení projektů jsme zdědili po bývalém vedení města 
a rada města  opakovaně pociťuje jeho důsledky na vlastní kůži. Naposledy se naplno projevila ne-
dostatečná informovanost o projektech dne 20. 2. 2019, kdy byla RM seznámena se zásadními pro-
blémy projektu již vysoutěžené zakázky na rekonstrukci zimního stadionu z léta 2018. Proto RM dne  
26. 2. 2019 přijala USNESENÍ 43/7/2019/RM, jímž ukládá tajemníkovi úřadu „předkládání zpráv o ak-
tuálním stavu všech investičních, dotačních a stavebních projektů města Dobříš, které jsou rozpracova-
né, a to každých 14 dnů. Zpráva bude mimo jiné obsahovat informace, jak se jednotlivé projekty vyvíjejí 

podle předpokládaného harmonogramu a roz-
počtu a zda se vyskytují nějaké problémy; jak se 
vyvíjí jednotlivá dotační řízení apod. Zpráva bude 
obsahovat i informace, jaké dotační tituly OMR 
vyhledalo, zda jsou pro město relevantní apod.“ 
Zprávy o stavu projektů jsou tak dalším v řadě 
postupných kroků, kterými se současná koalice 
snaží napravit chaotičnost a netransparentnost 
na městském úřadu, zděděné z minulého voleb-
ního období.

Rekonstrukce zimního stadionu

Oceňuji pochvalu koalice PRO DOBŘÍŠ, ODS 
a KDU-ČSL za uspořádání mimořádného jedná-
ní zastupitelstva města na téma rekonstrukce 
zimního stadionu v Dobříši. Na ZM jsme řešili, 
jakým způsobem napravit chyby bývalého ve-
dení města (STAN, TOP 09, ČSSD, ANO), za jehož 
působení byl projekt připraven. Poděkování 
paní Neubergerové a panu Holobradovi patří za 
to, že se svojí účastí na zastupitelstvu alespoň 
symbolicky postavili k tomuto průšvihu čelem. 
Koaliční zastupitelé byli schopni identifikovat 
problémy a nahlas upozornit na rizika spojená 
s celým projektem. 
Ukázalo se, že předchozí vedení města zadalo 
veřejnou zakázku na takový rozsah soutěžených 
prací, na které ve skutečnosti nemělo zajištěny 
finanční prostředky. Město proto v průběhu 
výběrového řízení muselo zúžit rozsah poptáva-
ných prací. Bývalý starosta Vacek pak podepsal 
smlouvu o dílo na rekonstrukci zimního stadio-
nu, aniž by tato stavební „Etapa I.” zahrnovala 
realizaci nových elektrických rozvodů pro osvět-
lení stadionu, kanalizační rozvody a odtokový 
kanál na roztátý led a především bez přípravy 
patek pro budoucí zastřešení stadionu. Jedná se 
o stavební práce, jejichž pozdější provedení by 
mělo za následek zmaření stavebních prací na 
„Etapě I.”. Například již dokončenou část stavby 
by bylo nutné bourat a následně realizovat zno-
vu. Případná pozdější realizace těchto činností 
by tak vedla ke značným škodám na již dokon-
čeném díle a ke zmaření vynaložených inves-
tičních nákladů města v řádech milionů korun. 
Prozatím vše nasvědčuje tomu, že samotný pro-
jekt a výběrové řízení na dodavatele stavby byly 
natolik špatně připravené, že ani upřímná snaha 
současné koalice zastupitelů města a rady měs-
ta nebude stačit na nápravu všech chyb minulé-
ho vedení města.

Jana Vlnasová

Rozkvetlá Dobříš
Jaro se kvapem blíží a s ním i nová soutěž Okraš-
lovacího spolku města Dobříše „Rozkvetlá Dob-
říš“. Účastí v ní přispějete k obnovení rozkvet-

lých předzahrádek a záhonů ve městě. Cílem je 
kvetoucí, alespoň trochu upravená naše Dobříš. 
Nejúspěšnější „zahradní architekti“ z řad občanů 
pak budou oceněni poukázkami na nákup za-
hradnických a domácích potřeb. Velmi bychom 
uvítali, kdyby se do soutěže přihlásila mládež. 
Nemusela by si adoptovat k starání se o zeleň 
třeba Prokopovu zahradu, ale stačila by pro za-
čátek plocha kolem školy, alespoň kousek. Po-
drobnosti o přihlášení do soutěže, pravidlech 
soutěže a vyhodnocení soutěže budou od kon-
ce března k dispozici na webových stránkách 
spolku (https://okraslovaci-spolek-dobris.web-
node.cz) nebo u organizátorů – H. Kahounové 
(775 645 700), M. Javorské (725 887 322) nebo 
M. Sutnara (737 175 042).

Výbor Okrašlovacího spolku města Dobříše

Město Dobříš vyhlásilo usnesením rady 
města č. 17/7/2019/RM ze dne 26. 2. 2019 
konkurz na obsazení pracovního místa  
ředitele 4. mateřské školy Dobříš. 

Uzávěrka přihlášek je 
12. 4. 2019 do 12 hodin. 

Bližší informace na www.mestodobris.cz 
nebo na tel. 318 533 344.

Konkurzní řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele 
4. mateřské školy Dobříš
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Milí čtenáři a návštěvníci knihov-
ny, i v dubnu pro vás máme 

mnoho nových knih a pěkných programů:

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 POŠKOZU-
JEME ZDRAVÉ SRDCE – čtvrtek 4. 4. od 17.00

Další kapacita přednáší pro Malou dobříšskou 
univerzitu! Profesor Jan Pirk, přední český kar-
diochirurg, zná vaše srdce lépe než vy sami 
– nechte si od něj poradit, jak ho chránit! Vstup-
né 80 Kč; káva/čaj v ceně.

SLAM POETRY NA KUKLÍKU – sobota 6. 4. od 
20.00
Po velkém úspěchu již třetí dobříšská slam po-
etry night! Nevěříte, že poezie může být vtip-
ná, chytrá a sexy? Přijďte se přesvědčit do piv-
nice Kuklík – nuda nehrozí! Krásní mladí muži 
(a možná i nějaká ta žena) zde budou svým ži-
vým přednesem s naléhavostí rockových hvězd 
bojovat o vaši přízeň. Váháte? Vygooglete si to 
a honem na Kuklík!

KNIHOMRNĚ START – pondělí 15. 4. od 10.00
Program pro miminka a batolata s doprovodem. 
Rytmy, říkanky, písničky, pohádka, hudební ná-

Knihovna v dubnu stroje, prohlížení obrázkových knížek, pohybo-
vé a společenské prvky. Vstup volný, přihlášky 
vítáme – pomohou nám program lépe připravit 
„na míru“.

Chvíle pro pohádku: STARÉ ŘECKÉ BÁJE 
– čtvrtek 25. 4. od 17.00
Divadlo Knihovna připravilo dětem příběh z kni-
hy Eduarda Petišky. Vhodné zejména pro diváky 
od 5 do 10 let, vstup volný.

KRÁSA MOTÝLÍCH KŘÍDEL – po celý měsíc
Krásné velkoformátové fotografie a pár škatulek 
s motýly nádavkem, přijďte se na tu nádheru 
podívat. Výstava zapůjčena z Ochrany fauny ČR 
v Hrachově – děkujeme.

Výtvarná dílna s Jíťou: ORIGAMI KVĚTINA 
– pondělí 6. 5. od 12 do 17 hodin
Je květen, tak to chce květy! Jíťa vás naučí slo-
žit moc pěkné z papíru. Vstup volný, materiál 
zdarma.

HANZELKA A ZIKMUND – úterý 7. 5. od 18.00
Malá dobříšská univerzita představuje doku-
mentaristu, publicistu a cestovatele Petra Hor-
kého. Natáčel s Thorem Heyerdalem, A. C. Clar-
kem, R. Messnerem i E. Dänikenem, zúčastnil 
se expedice na severní pól – a hlavně toho ví 
o Hanzelkovi a Zikmundovi víc než kdokoli jiný! 
Nenechte si ujít! Vstupné 70 Kč, káva/čaj v ceně.

NOC LITERATURY – čtvrtek 9. 5. od 17.00 na 
NÁDRAŽÍ DOBŘÍŠ!!!

Při této celostátní akci naše knihovna samozřej-
mě nesmí chybět! Letos vás pozveme na dobříš-
ské nádraží a známí herci Andrea Černá a Miloň 
Čepelka vám budou číst nejen v čekárně, ale i ve 
vlaku. Hudební doprovod, drobné občerstvení.

ČTENÁŘ ROKU

Čtenářem roku 2018 se v naší knihovně stal pan 
Stanislav Rathouský z Rosovic, který nás navští-
vil v minulém roce 79 krát a vypůjčil si 225 knih. 
Blahopřejeme!

SAMET A MY – uzávěrka 3. 5.
Celostátní literárně-výtvarná soutěž pro děti 
i  dospělé o velké finanční ceny! Jak to tehdy 
před těmi třiceti lety bylo? Jaké je dědictví a od-
kaz oněch pohnutých dnů? Co například při-
nesly dnešním dětem? Inspirujte se událostmi 
či osobnostmi sametové revoluce a vyhrajte až 
tři tisíce korun! Přihlášky a podrobná pravidla 
najdete na www.knihovnadobris.cz. Za finanční 
podporu soutěže děkujeme našemu stálému 
partnerovi, firmě Doosan Bobcat EMEA.

A na závěr důležité upozornění:
ZMĚNY VÝPŮJČNÍ DOBY
Od pátku 19. 4. do pondělí 22. 4. – knihovna 
zavřena.
Středa 1. 5. a 8. 5. – knihovna zavřena.

Milí čtenáři, přejeme vám slunný začátek jara, 
krásné velikonoční svátky – a mnoho zážitků 
s knihou i v knihovně! 

Romana Bodorová

O soutěži „Rozkvetlá Dobříš“ píšeme v samo-
statném článku. Plánujeme přes školy zapojit do 
ochrany veřejné zeleně našeho města děti – těž-
ko zašlápneš kytičku, kterou vysadíš. 
V dubnu proběhnou i za účasti spolku akce na 
sběr odpadků v přírodě. 
V rámci oslav Dne Země se budou sbírat ve čtvr-
tek 25. 4. od 17 hod. odpadky v jedlovém háj-
ku okolo parkoviště před vstupem do anglické-
ho parku. Tradiční Stromková slavnost se vrací 
po letech zase na Dobříš a v jejím rámci bude ve 
spolupráci s jednou z MŠ zasazena další lípa. Po-
drobnosti se ještě dolaďují a v předstihu budou 
informace na webu spolku (https://okraslovaci-
-spolek-dobris.webnode.cz/).
V březnu jsme k Sychrovskému potoku v blízkos-
ti soutoku s Kocábou instalovali fotopast v mís-

tech výskytu bobrů. Během jara zveřejníme 
naše úlovky, budou-li. Snad to nebudou záběry 
dokládající opětovný zánik bobrů v okolí Dobří-
še. Jejich návrat všem radost nedělá, ale pro nás 
ostatní je to potvrzení skutečnosti, že žijeme 
v zřejmě stále krásnějším místě této planety.
Během jara by měl spolek vydat i Průvodce his-
torií anglického parku navazujícího formátem 
na loni vydaného Průvodce dobříšskou historií 
určeného především mládeži. Průvodce dob-
říšskou historií se chystáme využít i při obnově 
muzejní noci na Dobříši v červnu. Snad se poda-
ří zapojit všechna místní muzea včetně depozi-
táře města s historickým keramickým modelem 
města. Podrobnosti připravujeme.
Ve stádiu zrodu je projekt fotogalerie Dobříše 
od počátků fotografie do současnosti/budouc-

Z činnosti Okrašlovacího spolku města Dobříše
Dlouhé roky probíhají v KD každou poslední neděli Taneční čaje pro pokročilé, které navštěvují 
většinou důchodci. Tato setkání jsou brána za společenskou událost včetně odpovídajícího oble-
čení. Je prima, že pro starší lidi něco takového na Dobříši existuje. V rámci spolku se podařilo pře-
dat štafetu náročného technického zajištění akce mladým členům spolku. Na konci června vystřídá 
taneční čaje koncert Heligonek z Plzně. V okleštěné sestavě hrají na Dobříši několikrát do roka. 
Tentokráte jsme domluveni na účasti plné sestavy souboru, což jistě umocní zážitek návštěvníků.

nosti řazené chronologicky i tematicky a pří-
stupné veřejnosti oběma směry (tedy možnost 
prezentování vlastních fotek).
A na závěr jeden postesk – čistota nejen ná-
městí, ale různě po Dobříši. Košů na odpadky 
je mnoho. A přesto se odpadky válí po zemi 
každý den. Znovu a znovu. To, že se každý den 
ráno sbírají, odpoledne není vidět! I tyto drobné 
zločiny proti veřejnému prostoru by mohla více 
řešit naše MP. V Singapuru hrozí i jen za odho-
zení „vajgla“ citelné tresty. Na Moravě v jednom 
z měst naší velikosti převychovávají jedince do-
padené v dělání nepořádku veřejnými pracemi 
– úklidem po jiných skotech. Některé věci z vý-
chodu nemusejí být špatné, ale opatrně, pane 
prezidente.
Chcete-li se do některé z akcí zapojit nebo máte 
nějaké své akce, se kterými byste potřebovali 
pomoci, dejte vědět. Snad v budoucnu bude-
me moci i v rámci účasti v komisích města (pro 
veřejnou zeleň, ekologii, stavební) vnášet i vaše 
podněty, nebo vaším prostřednictvím naopak 
naše podněty, ovlivňující vývoj našeho města. 

Výbor Okrašlovacího spolku města Dobříše
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 � 4. 4. Židovská hudba a klezmer pro violon-
cello – koncert

Dominika Weiss Hošková – violoncello, Jiří Ho-
šek – violoncello, varhany.
Na programu skladby Ernesta Blocha, Jiřího Ho-
ška, Maxe Christiana Friedricha Brucha, Davida 
Poppera a dal.
Úryvky z knihy Helgy Weissové „Deník 1938–
1945“ přednesou studenti Gymnázia Karla 
Čapka Dobříš.
Dominika Weiss Hošková začala hrát na vio-
loncello ve čtyřech letech. Po studiích na Praž-
ské konzervatoři (prof. V. Jírovec, prof. V. Kočí) 
a  soukromých lekcích u prof. Miloše Sádla po-
kračovala na Akademii múzických umění v Pra-
ze, kde absolvovala magisterské studium ve tří-
dě svého otce, doc. Jiřího Hoška. V současnosti 
studuje v Izraeli na Jerusalem Academy of Music 
and Dance. Mimo jiné získala absolutní vítězství 
ve všeoborové smyčcové soutěži „The Competi-
tion in Memory of David Gritz“ v Izraeli a 1. cenu 
v „The Rose Choron Chamber Music Competi-
tion“ v roce 2009.
Jiří Hošek je pokládán za jednu z nejvýrazněj-
ších postav interpretačního umění současnosti. 
Hru na violoncello studoval u Pravoslava Sádla 
na Pražské konzervatoři (1970–1975) a prof. Mi-
loše Sádla na Hudební a taneční fakultě AMU. 
Je docentem Hudební a taneční fakulty AMU 
v  Praze, kde 20 let pedagogicky působil v le-
tech 1994–2014. Kritika oceňuje na Hoškově hře 
zvláště brilantní techniku a oduševnělý výraz. 
Za propagaci Žižkova vyjádřenou zejména hu-
debním festivalem Nekonvenční žižkovský pod-
zim, který založil a organizuje od roku 1997, byl 
zapsán v prosinci roku 1999 do Knihy cti měst-
ské části Praha 3 a následně vyhlášen „osobnos-
tí Žižkova roku 2000“. Jako jediný violoncellista 
reprezentoval českou violoncellovou školu na 
Pražském jaru 2002.
Výstavní sál KD Dobříš, čtvrtek 4. dubna 
2019 od 19.30 hod. Vstupné: 150 Kč; studen-
ti, důchodci a ZTP: 120 Kč. Vstupenky zakou-
píte na místě v den koncertu. Rezervace na 
tel. č. 318 521 302.

 � 12. 4. Midi Lidi – koncert
Elektropopová kapela Midi Lidi vznikla v roce 
2006 na troskách seskupení Krásný Stěhovák 
Gerard & Sexuální nábytek. V roce 2007 Midi Lidi 
vydali album „Čekání na robota“ u brněnského 
labelu X production. Album bylo nominováno 
na cenu Anděl 2007. Díky úspěchu alba u české 
a slovenské kritiky i u posluchačů začala kapela 
často koncertovat a od té doby vydala další tři 
alba. Poslední album Give Masterpiece a Chan-

Připravujeme na květen
10.–17. 5. Divadelní festival ochotnických 
souborů (ve spolupráci s divadelním soubo-
rem Disk Dobříš)

18. 5. Dobříšské májové slavnosti 
(celodenní program pro malé i velké. Hlavní 
hosté: kapela Yo Yo Band, Anna K s kapelou, 
Ryby – obří loutky s hudebním doprovodem 
a dal.)

24. 5. Festival Americké jaro – účinkuje 
Olga Vinokur – klavír

30. 5. Vernisáž výstavy – Petr Velebil,  
Zdeněk Pátek a dal. (obrazy)

ce vyšlo v roce 2016. Kromě toho také skládají 
filmovou hudbu (Protektor, Polski film, Prezi-
dent Blaník) či hudbu k seriálům (Kancelář Bla-
ník, Žrouti). Kapela ve složení Petr Marek (zpěv, 
elektronika, klávesy), Prokop Holoubek (zpěv, 
bicí, klávesy, klarinet, kytara), Tom Kelar (zpěv, 
bicí) a Markéta Lisá (zpěv, elektronika, klávesy, 
saxofon) spolupracuje také s dalšími vizuálními 
umělci.
Společenský sál KD Dobříš, pátek 12. dubna 
od 20.30 hod. Vstupné: 200 Kč (předprodej) 
a 230 Kč (na místě). Předprodej vstupenek 
v  Trafice u Davida. Rezervace vstupenek 
pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, na tel.:  
318 521 302.

 � 20. 4. Arnošt Goldflam: Doma u Hitlerů
Hraje Podbrdské národní divadlo.
6 minipříběhů, které spojuje postava Adolfa 
Hitlera, je poněkud neortodoxním pohledem 
na nejproslulejšího zločince dějin. Goldflamovy 
groteskní apokryfy zřetelně zesměšňují součas-
nou vlnu dokumentárních rekonstrukcí Hitlero-
vy životní cesty i konce, zbavují Hitlera jakékoli 
démoničnosti, vidí ho zcela jako soukromou 
osobu, jejíž tužby a cíle jsou obyčejné i bizarní, 
z části ovšem i poněkud hrůzné.
Společenský sál KD Dobříš, sobota 20. dubna 
2019 od 19.31 hod. Vstupné: 100 Kč (před-
prodej od 1. 4. v Trafice u Davida a v jednotě 
COOP v Malé Hraštici) a 120 Kč (na místě). 

 � 26. 4. Gaia Mesiah – tour Excellent Mistake

Kapela Gaia Mesiah působila až do přestávky 
v  roce 2008 na tuzemské rockové scéně jako 
zjevení. Divoká Marka a její nespoutané kolegy-
ně Morella a Misha si svojí neuvěřitelnou ener-
gií pravidelně podmaňovaly davy fanoušků.  
Po dvanácti letech se Gaia Mesiah 1. února 
přihlásila s dlouho očekávaným albem Ex-
cellent Mistake. Tato převážně dámská forma-
ce přetavila nashromážděnou energii v  barev-
nou desku a nyní ji v plné síle vypouští na turné.  
Na desce stejně jako na pódiu dominuje 
charisma, nespoutaná živelnost i screaming 
Marky Rybin. Výjimečný drajv i skvěle zvlád-
nuté muzikantské řemeslo, to jsou atributy, 
které definují hru i pódiový projev téhle ka-
pely. Navzdory rozdílnosti osobností, hudeb-

ních i obecně lidských kořenů do sebe vše 
zapadá přesně tak, jak má. Posílena různými 
hudebními i životními zkušenostmi předvádí 
Gaia Mesiah dospělejší a přece stejně živelně 
nespoutaný vír energie jako kdysi. Josh Ste-
wart se přestěhoval z Austrálie do Prahy, a tak je 
jasné, že Gaia Mesiah je definitivně zpět, navíc 
v plné síle.
Společenský sál KD Dobříš, pátek 26. dubna 
2019 od 20.30 hod. Vstupné: 250 Kč (před-
prodej v Trafice u Davida) a 280 Kč (on-line 
na www.GoOut.cz ). 

 � 27. 4. Vernisáž – IX. salon výtvarníků Dob-
říšska

Tradičního výtvarného salonu, který se vždy 
těší velkému zájmu veřejnosti, se tento rok zú-
častní více než 40 vystavujících, profesionálních 
i amatérských výtvarníků z našeho regionu. Le-
tošní ročník se opět uskuteční na volné výtvar-
né téma. Výtvarníci tak mohli popustit uzdu své 
fantazie a představí témata a výtvarné techniky, 
které je oslovují a jsou jim blízké. Většinu vysta-
vených děl budou tvořit obrazy, dále pak výšiv-
ky, krajky, dřevořezby, keramika a jiné objekty 
z rozličných materiálů. Věříme, že i letošní salon 
bude vítanou příležitostí k příjemnému setkání 
tvůrčích osobností našeho regionu. Výstavu již 
tradičně uvede Mgr. Jaroslav Slanec. O hu-
dební doprovod se postará nadějná dobříš-
ská muzikantka Anna Vtípilová.
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž výstavy se 
uskuteční v sobotu 27. dubna od 18 hodin. 
Výstava potrvá do neděle 26. května. Otevře-
no: PO–ČT 8.30–16.00 hod., NE 14.00–16.00 
hod. a během Dobříšských májových slav-
ností, 18. 5., od 13 do 19 hod. Vstup zdarma. 

 � 28. 4. Taneční čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. 
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a další...  
Na všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlova-
cího spolku Dobříš. 
Společenský sál KD, neděle 28. dubna od 
17 hodin, vstupné dobrovolné.
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Vážení spoluobčané, chceme vás srdečně po-
zvat na naše tradiční, již osmnácté Dobříšské 
májové slavnosti. Sejdeme se, jako vždy, před-
poslední květnovou sobotu, konkrétně tedy 
18. 5. 2019. 
A na co se můžete letos těšit? Kromě tradičních 
účastníků slavností – dobříšských organizací, 
škol, hudebních skupin a sportovních oddí-
lů – se na hlavním pódiu opět představí řada 
špičkových umělců. V první řadě to bude skvě-
lá zpěvačka a velká bojovnice Anna K se svou 
doprovodnou kapelou.
Anna K je nejen oblíbená u svých fanoušků, ale 
její tvorba je navíc oceňována i hudebními kri-
tiky, což není až tak běžná kombinace. Je drži-
telkou pěti ocenění Anděl a třikrát i zpěvačkou 
roku v anketě Žebřík časopisu iReport. Se svou 
kapelou vám představí nejen starší hity, ale 
i nejnovější písně z úspěšného alba Světlo.
Druhou kapelou, která vystoupí v podvečer, je 
pohodový Yo Yo Band. Původně vokální skupina 
Yo Yo Band se zrodila na svérázné hanspaulské 
scéně v Praze. V r. 1975 ji založili bratři Richard 
a Vladimír Tesaříkovi spolu s Ondřejem Hejmou 
a Juliem Kuzmou Novotným. Stali se průkopní-
ky tzv. černé muziky – především soulu a blues 
a reggae. Mezi nejúspěšnější hity skupiny patří 
především ty z 90. let jako například Karviná, Je-
dem do Afriky, Rybitví či Kladno.
Dobrou tradicí se stala i vystoupení vynikajících 
artistů či sportovců. Letos se dobříšskému publi-
ku představí skupina V.O.S.A. theatre, která pro 
svou show Ryby využívá vizuální efekty i prvky 
pouličního divadla. Obří loutky ryb jsou ozdobou 

každé větší akce. Plují prostorem a děti je milují. 
Na jejich vzdušné plavbě je doprovází chůdaři 
s akordeonem a houslemi. Vydají se na cestu ná-
městím a dojdou až k velkému pódiu. 
Bohatá nabídka nejrůznějších aktivit je připrave-
na pro rodiny s dětmi. Na dětském hřišti budou 
mít svůj prostor Duhoví indiáni a jejich táboři-
ště, kde nebude chybět totem nebo týpí a řada 
zajímavých aktivit a soutěží. Divadlo KaKá zde 
zahraje loutkovou pohádku Ezopovy bajky a svůj 
zajímavý interaktivní program zde opět nabídne 
i RC Dobříšek. Pro rodiny, které vyznávají akčněj-
ší zábavu, připravily i letos svůj program skautské 
oddíly a spolek Provas Dobříš v Husově parčíku. 
Mladší generace určitě zavítá na tradiční akci 
spolku D-fight. Opět nebude chybět skate a BMX 
exhibice, hudební doprovod a další atraktivní 
program. Pozor, letos je nenajdete jako obvyk-
le za sokolovnou, ale v Lipkách, kde svým pro-
gramem slavnostně otevřou nový skatepark...
Vítanou součástí slavností je i řada dalších za-
jímavých doprovodných akcí, které si zaslouží 
vaši pozornost. Chtěli bychom vás upozornit 
alespoň na týdenní Divadelní festival ochotnic-
kých souborů v kulturním domě (11.–18. 5.), na 
výtvarnou výstavu žáků 1. ZŠ na zámku Dobříš 
(13.–17. 5.) a na hasičskou soutěž, která se koná 
v neděli 19. 5. na Větrníku. Více informací o pro-
gramu slavností včetně informací o uzavírkách 
komunikací naleznete v příštích DL a na webo-
vých a FB stránkách kulturního a informačního 
střediska i města Dobříš.
Těšíme se na vás!

Za pořadatele J. Kastnerová, KS Dobříš

Pozvánka na Dobříšské májové slavnosti 2019

Letní kino v Dobříši
Pokud jste fanoušky filmu a libujete si v letním počasí, máme pro vás skvělou zprávu. Již tuto sezónu 
čeká diváky spojení obojího, tedy pravidelné promítání letního kina v Dobříši. 
Nápad zrealizovat promítání pod širým nebem vzešel z původní spolupráce firmy Dokas Dobříš, s.r.o., 
a Kina na kolečkách. Právě tyto subjekty spustily první projekce v Kopáčkově dvoře již v červnu roku 
2018 a stará zrezivělá lokomotiva se opět dala do pohybu a našla si první cestující. 
Skvělá spolupráce, jaksi svévolně, zavdala k iniciativě rozšířit program „letňáku“ o další snímky, které 
by mohly místní zaujmout. Již nyní je tak jasné, že nás čeká pestrý program, který zahájí výherce 
letošních cen Oscar, tedy titul „Zelená kniha“. Tu uvedeme již 15. 5. a po tomto slavnostním startu 
se vrhneme do programu, ve kterém si jistě každý divák najde svůj oblíbený žánr. Na plátně našeho 
kina se budeme těšit ze široké palety titulů od české komedie, přes cestopisné dokumenty, velko-
lepé blockbustery, animované snímky, po rodinné kusy a retro filmy. Nebude chybět snad vůbec 
nic. Setkáme se tedy u sledování hitů, jako například „Bohemian Rhapsody“, české komedie „Ženy 
v běhu“, rodinného snímku Úžasňákovi 2, dalšího kusu Jiřího Mádla „Na střeše“ nebo třeba u po-
sledního dobrodružství žlutých trabantů, tedy „Trabantem tam a zase zpátky“ a dalších. Ostatně více 
napoví náš program:

15. 5. – Zelená kniha
22. 5. – Na střeše
29. 5. –  Deadpool 2
12. 6. –  Úžasňákovi 2
19. 6. –  Trabantem tam a zase zpátky
26. 6. –  Bohemian Rhapsody
10. 7. –  Favoritka
17. 7. –  Ženy v běhu
31. 7. –  Jak vycvičit draka 3

14. 8. – Zrodila se hvězda
21. 8. – Můj neznámý vojín 
   (Vzpomínkový večer na okupaci 1968, 

od 20 hod. koncert skupiny TOROID)
28. 8. – Hotel Transylvánie: Příšerózní dovo-

lená
 4. 9. – Po čem muži touží
11. 9. – Teroristka
18. 9. – King Skate

Na místě bude k dispozici samozřejmě také ob-
čerstvení v podobě piva, limonád, popcornu 
(sladkého, slaného) a dalších. Hlediště bude kro-
mě klasických laviček z části tvořeno tzv. pikniko-
vou formou, tedy diváky na vlastních dekách, po-
lohovacích křesílkách a pololehátkách. Věříme, že 
i vy přispějete k pohodové a radostné atmosféře 
např. nějakou vlastní originální seslí. Z vlastní 

zkušenosti nedoporučujeme houpací křesla s dr-
žáky na pivo. Začínáme vždy v cca 21.30 hod. 
v areálu skate parku za sportovní halou.
Vstupné na jednotlivá představení činí 90 Kč.
Těšíme se v dobříšském letním kině na viděnou. 

Za společnost Dokas Dobříš, s.r.o., Jan Marek, 
jednatel, a Pavel Bodor, marketing a PR.

Za společnost Kino na kolečkách Tomáš Milbach.

Uzávěrka příspěvků  
do květnového vydání Dobříšských listů  

bude 18. dubna 2019.  
Redakce DL: p. Nikol Sevaldová 

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

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE v Muzeu hraček 
Dobříš 
Téma: Velikonoční vejce 
Neděle 14. 4. 
Tvořit budeme: od 12.30 do 16.00 hod.
Cena: 20 Kč děti, 30 Kč dospělí. Přineste si svá 
vyfouknutá vajíčka. Ostatní materiál v ceně! 

Peříčkový týden potřetí 
v Dobříši!
Velikonoce se blíží a s nimi i tradiční koledo-
vání plyšového kuřete z České televize. Sbírka  
POMOZTE DĚTEM je společným projektem 
České televize a Nadace rozvoje občanské 
společnosti, který rozdělil za dvacet let své exi-
stence více než 220 milionů korun na podporu 
ohrožených a znevýhodněných dětí.
Letos přijede kuře opět k nám do Dobříše 
a bude u nás prodávat svá žlutá peříčka. V týd-
nu od 22. dubna do 28. dubna 2019 bude-
te moci získat svou peříčkovou brož za 50  Kč 
a  přispět tak dětem například z našeho Dět-
ského domova Korkyně. Kuře Pomozte dětem 
podporuje i náš projekt Samostatně do života, 
který pomáhá připravit naše dospívající na re-
álný život za zdmi dětského domova.
Peříčko si koupíte u studentů ve žlutém tričku, 
kteří budou se zapečetěnými kasičkami pro-
cházet dobříšské ulice. Přispět do kasičky ale 
bude možné i u našich milých sbírkových po-
mocníků – v květinářství Letizia a v potravinách 
Bedřich. 
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. 

My všichni z Dětského domova Korkyně 
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Zápis dětí do 1. tříd 
dobříšských škol 

se uskuteční
ve čtvrtek 4. dubna 2019
a v pátek 5. dubna 2019 

od 13.30 do 16.30 hodin.

ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, 
tel.: 318 521 070

2. ZŠ Dobříš, Školní 1035, 
tel.: 318 521 002

ZŠ Dobříš, Lidická 384, 
tel.: 318 521 171

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte 
a občanský průkaz zákonného zástupce. 
Dostaví se i děti, které již měly odklad, nebo 
o něj budou nyní žádat. Žádost o odklad je 
třeba doložit doporučujícím posouzením 
školského poradenského zařízení a lékaře.

I v letošním školním roce jsme se v předstihu 
zapojili do mezinárodního projektu Global 
Money Week. Tato akce bojuje proti chudobě, 
podporuje finanční gramotnost a šíří osvětu 
v  oblasti finanční prosperity napříč genera-
cemi. A jak to u nás ve škole probíhalo? Celé 
dopolední vyučování pracovali žáci prvního 
stupně projektově na tématech zaměřených 
na finanční gramotnost. Prvňáčci nakupovali 
a prodávali různé zboží, druháci vedli výměn-
ný obchod a vymýšleli různá platidla, třeťáci 
zkoumali, co je kapesné a jak s ním naložit. 
Čtvrťáci se stali bankéři a páťáci v modelových 
rodinách hospodařili. Cílem tohoto projektu 
bylo uvědomit si, že každý z nás má své sny, 
ale při jejich realizaci bychom se neměli dostat 

do problémů. K tomu nám může dopomoci fi-
nančně gramotné rozhodování.

Mgr. Eva Cacková

Tulipánový měsíc

V měsících lednu a únoru se třídy 5.A, 5.B a 4.B 
zapojily do projektu Tulipánový měsíc, který byl 
pod patronací nadace Amelie na podporu onko-
logicky nemocných. V rámci pracovní a výtvarné 
výuky žáci vyráběli výrobky, které měly motiv 
tulipánu. Všichni žáci se do práce pustili s nadše-
ním. Vznikly tak desítky krásných prací. Výrobky 
byly po celý měsíc březen vystavené v nemoc-
nici Na Pleši.

Bc. Pavel Hadraba

Lyžařský kurz v Horní Malé Úpě

V Horní Malé Úpě absolvovali žáci 4. ročníku lyžařský kurz. Užívali si nejen sjez-
dové a běžecké lyžování, ale i slalomové závody, den v bazénu a spoustu her. 
Všechny děti se po společně stráveném týdnu vrátily v pořádku domů. 

Ve středu 6. března proběhlo na ZŠ Březové 
Hory okresní kolo basketbalového turnaje 
III. kategorie mladších žáků. Naši školu v tomto 
turnaji reprezentovali Václav Hylmar, Josef Lojín,  
Tomáš Havlík, Tomáš Obermajer, Matěj Dra-
goun, Jakub Lachman, Tadeáš Stibor, David 
Hadraba, Vojtěch Dragoun a Kryštof Kšána.
Ve skupině jsme odehráli úvodní zápas proti 
ZŠ Březové Hory, který jsme prohráli 8:20. V dal-
ším zápase se chlapci začali herně zlepšovat a se 
ZŠ Jiráskovy sady vyhráli jednoznačným rozdí-
lem 33:8. Ve svém třetím zápase ve skupině se 
utkali s 2. ZŠ Dobříš, kde již chlapci předváděli 

výbornou hru, kterou korunovali výhrou 22:4. 
V posledním zápase se utkali se ZŠ pod Svatou 
Horou, kterou také porazili, a to 18:7. Po třech 
výhrách a jedné prohře nakonec postoupili do 
dalších bojů z druhého místa. V semifinále naše 
družstvo čekal vítěz skupiny B – velmi silné 
družstvo ZŠ Školní Příbram. Po velmi namáha-
vém a  nádherném souboji si nakonec chlapci 
poradili i s tímto týmem a vyhráli 25:17. Tato vý-
hra nás posunula do finálového souboje o první 
místo. Naším soupeřem byla opět ZŠ  Březové 
Hory, která vyhrála druhý semifinálový zápas. 
Tento poslední zápas byl ozdobou celého tur-
naje, kde se vedení přelévalo z jedné strany 
na druhou. Nakonec i přes velkou bojovnost 
a skvělý výkon naše družstvo soupeři podlehlo 
a prohrálo 13:16 a obsadilo tak skvělé druhé 
místo v okrese. Velké díky patří nejen celému 
družstvu za skvělou reprezentaci školy, ale také 
kapitánovi týmu Vašku Hylmarovi, který svým 
herním přístupem a bojovností strhl ostatní 
hráče k maximálnímu nasazení v tomto turnaji. 
Blahopřejeme a děkujeme.

Bc. Pavel Hadraba

Basketbalový turnaj – 2. místo v okresním kole

Finanční gramotnost na 1. stupni
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Ženy z TJ Sokol Dobříš 
pro vás pořádají BAZAR 

Dětské, dámské, pánské oblečení, hračky, 
kola + vše, co vám doma překáží.
V sokolovně Dobříš 6. 4. 2019 od 9 do 
13 hodin.
Prodejní místo rezervujte: Černá Vlasta, mo-
bil: 607 837 328. Přijďte i vy nakoupit a pro-
dat. Těšíme se!

Do dnešního dne bylo realizováno:
1. Zařízení staveniště včetně oplocení, vybudo-

vání provizorního přístupu do školy, kácení 
dřevin a stromů.

2. Odtěžení ornice, uložení na deponii. Úprava 
plochy pro objekty. Zahájení zemních prací 
pro hospodářský pavilon.

3. Přepojení tukové kanalizace.
4. Realizace základů pro výstavbu hospodář-

ského pavilonu.
5. Zahájení realizace splaškové kanalizace 

a vsakovacího drénu.
6. Přepojení inženýrských sítí (ČEZ přípojka) 

– významná věc, která se povedla v rekordně 
krátké době bez jakéhokoli dopadu na pro-
voz školy.

7. Byl vybudován nový vchod do školy směrem 
od sportovní haly.

V měsíci dubnu a květnu mají probíhat násle-
dující činnosti:
1. Realizace hrubé stavby hospodářského pa-

vilonu, tj. dokončení základové desky, prefa 

konstrukce, osazení stropních panelů, ocelo-
vá konstrukce.

2. Realizace základů a základové desky školního 
pavilonu.

3. Pokračování s inženýrskými sítěmi (tj. kanali-
zace, voda, elektro).

Chtěla bych poděkovat všem za vynikající spo-
lupráci, zejména zástupcům našeho města, 
stavby a dohledu na naší stavbě. Všichni společ-
ně se podílejí na dodržování harmonogramu. 
Obecně lze říci, že stavba zatím pokračuje dle 
odsouhlaseného harmonogramu, bez jakého-
koli časového zdržení, a to nejen v samotné vý-
stavbě, ale i v přípravné části. 
V jarních a letních měsících nás čeká rekonstrukce 
tří odborných učeben: jazykové učebny, počíta-
čové učebny a učebny fyziky a chemie. Souběžně 
bude probíhat výstavba venkovní učebny. 
O postupu prací vás budeme informovat v ná-
sledujících číslech.

Mgr. Bohumila Pallagyová, 
ředitelka školy

Informace o dění v ZUŠ Dobříš, 
duben 2019
Hlavním zaměřením školy je vyučování v oboru 
umění (hudební, taneční a výtvarný obor). Ne-
dílnou součástí pedagogické činnosti je veřejná 
kulturní činnost jako praktická část výuky. 

Základní umělecká škola Dobříš připravuje v ka-
ždém kalendářním měsíci několik veřejně pří-
stupných akcí. Pravidelné koncerty školy, tento 
rok pořádané každé druhé pondělí v měsíci ve 
výstavním sále kulturního domu, nabízejí dě-
tem možnost předvést nacvičená hudební a ta-
neční čísla, zároveň také inspirovat se výkony 
ostatních studentů. Tyto koncerty jsou konci-
povány jako pestrá přehlídka vyučovaných obo-
rů a jejich délka je uzpůsobena vystupujícím 
dětem i široké veřejnosti – pohybuje se kolem 
šedesáti minut, což je doba příjemně snesitelná 
pro všechny věkové kategorie. Vstup na koncer-
ty je otevřen všem příznivcům umění, a to vždy 
zdarma, s výjimkou akcí ve společenském sále 
KD Dobříš a v Zrcadlovém sále zámku Dobříš, 
kde dobrovolným vstupným eliminujeme výda-
je za pronájem. 

Na měsíc duben jsou naplánována tři veřejná 
vystoupení: 
Velikonoční koncert – 15. dubna ve výstavním 
sále KD
Interní večer třídy Petra Kafky – 25. dubna 
v koncertním sále ZUŠ
Taneční večer Renaty Bezděkové a jejích taneč-
ních tříd, kde jako hosté vystoupí i žáci hudeb-
ních oborů naší školy – 30. dubna ve společen-
ském sále KD. 
Pokud jde o počet studujících, v loňském roce 
se podařilo navýšit počet žáků z 475 na 550. Tato 
navýšená kapacita ale zcela nevyřešila poměr 
mezi poptávkou a nabídkou v umístění všech 
zájemců o studium na naší škole. 
I nadále, tak jako v předešlých letech, považuje-
me problematiku nedostatku prostor a kapacity 
školy za otevřenou a pracujeme na jejím řešení. 
O všech změnách budeme na těchto stránkách 
informovat. 

Jan Voděra, ředitel školy

Úpravy a opravy probíhající v 2. základní škole Dobříš 
v letošním školním roce  

Hrdinové v Trnce

Nicholas Winton, Eva Samková, Aťa Moravec, Florence Nightingale, Frida Kah-
lo… Věděli byste, co spojuje tyto osobnosti? Pocházejí z různých zemí, žily 

v různých dobách, ve svém životě se zabývaly různými aktivitami. Všechny však byly mimořádné. 
Tak mimořádné, že pro nás mohou sloužit jako vzor odvahy, odhodlání a výjimečných schopností. 
Jedním z aktuálních témat probíraných během minulých týdnů ve 4. a 5. třídách byla právě inspi-
race zajímavými osobnostmi. Proto se také tato jména objevila na třídní nástěnce spolu s fotografi í 
a krátkým heslem nejlépe vystihujícím danou osobnost. 

Každý žák si připravil krátkou prezentaci, během 
které ostatní spolužáky se svou volbou seznámil, 
stručně popsal život a významné činy zvolené 
postavy a důvod, proč si vybral právě ji za svůj 
vzor. Kromě již jmenovaných se v prezentacích 
objevily také známé historické osobnosti jako 
Jan Hus nebo Marie Terezie, spisovatel Karel 
Čapek, bojovníci za svobodu Milada Horáková 
nebo Jan Palach, ale i žijící „hrdinové všedního 
dne“, kterým byl odvážný pilot dopravního le-
tadla Chesley Sullenberger, výjimeční sportovci 

Eva Samková a Cam Zink a nechy-
běl ani podnikatel a vizionář Elon 
Musk. Někteří žáci volili osobnos-
ti ze svého blízkého okolí – zmíni-
li například někoho z rodiny a na 
nástěnce se objevila také foto-
grafi e jedné z učitelek naší školy. 
Inspirace mimořádnými lidmi je 
jednou z cest, kterou lze v životě 
následovat, a  prostřednictvím 
svých činů zlepšit svět nebo zdo-
konalovat své schopnosti. I to 
děti v Trnce chceme učit.

Na závěr dvě pozvánky do naší 
školy: v pátek 5. 4. 2019 v době 
od 12.45 do 16.30 hod. se 

uskuteční zápis žáků do 1. třídy pro šk. rok 
2019/2020 (dle rozpisu) a v úterý 16. 4. 2019 
od 18.30 hod. proběhne beseda s Erikem Ta-
berym – předním českým novinářem, a zároveň 
představení jeho knihy Opuštěná společnost, 
která mapuje stoletou historii ČR a nabízí au-
torův pohled na novodobé české dějiny. Kniha 
vyšla v roce 2017 a v  roce 2018 obdržela cenu 
Magnesia Litera. Jste srdečně zváni!

Adéla Sauerová

Také v letošním roce pokračují opravy a rekonstrukce vedoucí ke zlepšení podmí-
nek ve vzdělávání našich žáků. Kromě běžných oprav probíhaly a probíhají níže uve-
dené akce.

Od začátku školního roku jsme se připravovali na rozšíření kapacity školní jídelny, kuchyně, výstav-
bu nového pavilonu, celkovou rekonstrukci tří odborných učeben a budování venkovní učebny. Ani 
v průběhu jarních prázdnin se nezastavily práce v areálu školy. Ve třech učebnách byla provedena re-
konstrukce odvětrávání. Uvnitř areálu pokračovaly práce na rozšíření kapacity školní jídelny a výstavba 
nového pavilonu. 
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Víra skrze lásku dělající – proti strachu… Text: Jan 20, 19 – 29
Kristus žije. Smrtí neskončil marný sen. Ačkoli hrubá síla, lidské intriky, zrada a ustrašenost mezi 
námi konají své dílo, kristovská láska není defi nitivně smetena ze scény. Naopak, znovu oslovuje, 
křísí, zbavuje strachu a smutku, vyvádí z beznaděje. Z toho se radujeme, to o Velikonocích slavíme. 
A Bibli neotevíráme ani tak proto, abychom se ujišťovali o tom, co se kdysi stalo, ale aby nám otevře-
la oči pro ten vzkříšený život dnes. Bible není kronika, ale spíš zrcadlo, ve kterém se můžeme vidět 
ještě z jiné perspektivy. Říká-li se, že přání je otcem myšlenky, pak, co se týče vzkříšení, by ho tady 
jeden opravdu těžko hledal. Zavřené dveře ukazují, že si žádný z učedníků nepřál nic míň, než aby se 
mezi nimi někdo zvenčí objevil. Venku podle nich číhalo jenom nebezpečí. S ničím jiným nepočítali. 
Pokud se mezi nimi Ježíš přece jen objevil, pak navzdory jejich přání a očekávání, navzdory těm dve-
řím, které přibouchl strach, zklamání a beznaděj pozdějších sloupů církve. To je pro ně – potažmo 
ovšem i pro nás, dnešní křesťany – dost zahanbující vysvědčení. O to větší uznání si ovšem zaslouží 
fakt, že ho nikdo z pozdějších redaktorů NZ nevyretušoval. Díky za tu upřímnost. Aspoň je jasné, že 
naděje není závislá na stavu církve a na našem doufání. Živý Kristus se i skrz tu rezignaci prodere 
a ani naše ustrašená touha po bezpečí ho nezastaví.
Ono totiž ve vzkříšení nejde ani tak o to, že by někdo mrtvý ožil, ale o naději pro určitou životní 
cestu. Zda mu opravdu věříme, se rozhoduje až na tom, do čeho jsme schopní se pustit. „Jako mne 
poslal Otec, tak já posílám vás.“ To říká Ježíš. Víra ve vzkříšení, to je důvěra, ve které je možné vyjít 
s  láskou a věrností ven – nepěstovat ji jenom za zavřenými dveřmi mezi svými. Je to naděje, že 
věrnost a láska mají šanci i ve světě, kde proti nim stojí strach a zloba. Bez této naděje, která život 
osvobodí k nebojácnému pobytu ve světě, jsou všechny řeči o vzkříšení jenom neuvěřitelná pohád-
ka. Jestli nás naše touha po bezpečí nepřiměla, abychom před každým příchozím zabouchli dveře, 
pak jedině díky Kristu, který nás zbavuje naší ustrašenosti. A nakonec – pozdrav „Pokoj vám“ je hezké 
přání, ale stvrzují ho teprve probodené ruce. Skutečně může znít jen z úst lásky, která před bolestí 
neuhne. Jinak je ten pokoj jenom skleníková iluze. A jestli to, o čem je tu řeč, aspoň někdy přesáhne 
zdi našich domů a bytů, kostelů i měst, pak si buďme jisti, že Kristus žije. Bez něho na to nemáme. 
Naše naděje je v tom, že nás zas a znovu osloví, vyruší a k něčemu pohne.
Radostné Velikonoce naplněné Božím pokojem a činnou láskou vám přeje 

Samuel Hejzlar, evangelický farář v Dobříši a Hořovicích 

Velikonoční program u evangelíků v Dobříši, Husova 1556: 

19. 4. od 19.00 hod. – Velký pátek – bohoslužba s vystoupením pěveckého sboru Ensemble Gui-
llaume, paní Ireny Troupové (soprán) a pana Jana Siřínka (housle) pod vedením Lukáše Vendla. Při 
bohoslužbách bude vysluhována večeře Páně, káže S. Hejzlar. 

21. 4. od 8.30 hod. – Boží hod velikonoční – bohoslužba s vysluhováním večeře Páně, káže 
S. Hejzlar. Srdečně vás zveme.
Další informace na tel.: 603 578 108 u faráře sboru Samuela Hejzlara, popř. na webu: dobris.evang-
net.cz.

Duben v Dobříšku 
V březnu jsme zakončili část Rodičovské akademie věnované emocím, chování a proje-
vům našich dětí. Se Zuzanou Krásovou jsme se podívali na Divoké zvíře v našich dětech 
a na situaci, kdy se výchovné přístupy rodičů liší a co s tím. Od dubna pokračujeme psy-

chomotorickým vývojem dětí od narození a v květnu budeme pokračovat až do dospělosti. Prová-
zet nás budou Lucie Špačková Krasanovská a fyzioterapeutka Edita Lachmanová. Máte se na co těšit. 

13. 4. 9.00–12.00 hod. Jarní burza dětského 
oblečení a potřeb – přihlášky info@dobrisek.cz 
Sokolovna Dobříš.
Rodičovská akademie tentokrát o psychomo-
torice vždy od 18.00 do 19.30 hod. s Lucií Špač-
kovou Krasanovskou. 
15. 4. Psychomotorický vývoj od narození do 

6 měsíců
29. 4.  Psychomotorický vývoj od 6 do 18 mě-

síců
6. 5. Manipulace s miminky – ukázka i prak-

tický nácvik
Přihlášky prostřednictvím rezervačního systé-
mu na webových stránkách www.dobrisek.cz. 

Pravidelné programy, kde jsou volná místa:
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 nut-
né. Přihlášky a informace: 608 906 559, info@
dobrisek.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 https://
www.facebook.com/dobrisek, e-mail: info@dob-
risek.cz.
Adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš. 
Telefon: 608 906 559, 603 199 265.

Pozvání do Pastoračního centra 
sv. Tomáše
Ve středu 3. 4. od 19 hod. bude poslední před-
náškové setkání s Kateřinou Lachmanovou, 
Th.D., v rámci duchovní obnovy na téma „Nauč 
nás počítat naše dny“ (Žalm 90). Vstup volný.

V neděli 7. 4. od 10.15 hodin srdečně zveme 
na zahájení výstavy Zuzany Hutňanové KRA-
JINA S MODRÝM POLEM / malba, keramika. 
Výstava potrvá do konce dubna. 

V sobotu 13. 4. od 17 do 19 hodin zveme na 
JARNÍ KRUHOVÉ TANCE s Evou Fenclovou. Po-
platek 150 Kč; sleva pro děti, seniory a rodiče na 
RD 100 Kč. S sebou pohodlné oblečení a obutí. 

Každý pátek od 10.30 do 11.30 probíhá ZDRA-
VOTNÍ CVIČENÍ pro seniory (55+). Jde o nená-
ročné cvičení na zlepšení fyzické kondice, stability 
a protažení svalů. Cvičení vede lektorka ze Senior-
fi tnes, z.s., spoluúčastnický poplatek je 70 Kč.

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

Velikonoční bohoslužby v kostele 
Nejsvětější Trojice v Dobříši
18. 4. Zelený čtvrtek: od 18 hod. mše (slavení 
eucharistie na památku poslední večeře) 
19. 4. Velký pátek: od 14.15 hod. modlitba kří-
žové cesty, od 15 hod. velkopáteční obřady 
20. 4. Bílá sobota: od 21 hod. vigilie vzkříšení 
(obřady a slavení eucharistie)
21. 4. Neděle zmrtvýchvstání Pána: v 9 hod. 
nedělní mše s žehnáním pokrmů
22. 4. Pondělí velikonoční: od 9 hod. mše (sla-
vení eucharistie)

Město Dobříš
Mírové náměstí 119,

263 01 Dobříš,
tel.: 318 533 311,

www.mestodobris.cz,
e-mail: epodatelna@mestodobris.cz
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ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…

S nastupujícím jarem se budete moci těšit na 
začátek nové turistické sezóny, i když dobříšský 
zámek je otevřen celoročně. V rámci benefi č-
ních koncertů na podporu dobříšských varhan 
zazní v Zrcadlovém sále 28. 4. od 19 hod. Trio 
Cantabile a jejich koncert s názvem CONCER-
TO PASSIONE E RESURREZIONE. Zazní skladby 
J. S. Bacha, W. A. Mozarta, A. Vivaldiho a dalších. 
Vstupné je dobrovolné. Ve dnech od 19. do 
21. 4. bychom vás, jako každoročně, chtěli po-
zvat na velikonoční prohlídky. V těchto dnech 
si můžete přijít prohlédnout velikonočně vy-
zdobenou expozici a poslechnout si vyprávění 
o tradicích a zvycích svátků vítajících jaro. Den 
otevřených dveří pro občany města Dobříše 
se uskuteční ve středu 24. 4. Všichni návštěvní-
ci budou mít příležitost zdarma si prohlédnout 

zámeckou expozici a pan ředitel Krejcárek bude 
připraven zodpovědět (nejen) dotazy ohledně 
rekonstrukce francouzského parku. Další infor-
mace o časovém harmonogramu prohlídek na 
tento den budou upřesněny na našich webo-
vých stránkách v sekci otevírací doba. Hledáme 
vhodné uchazeče na pozici průvodce – brigád-
ník pro celoroční spolupráci. Životopisy můžete 
zaslat na e-mail: prohlídky@zamekdobris.cz. 
Předem moc děkujeme.

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:
28. 4. Koncert – Zrcadlový sál, 19.00 – Trio 
cantabile 
19.–21. 4. Velikonoční prohlídky – Veliko-
noční zvyky a tradice. Prohlídky v rámci zá-
mecké expozice
24. 4. Den otevřených dveří pro občany 
města Dobříše (11.00–16.00)

Zavítejte opět do Světa 
kostiček, tentokrát z české 
stavebnice Seva!

Od 1. března mohou návštěvníci Muzea Dobříš 
zhlédnout výstavu Svět kostiček® s téměř zapo-
menutým fenoménem. Z české stavebnice SEVA 
představuje autor výstavy a patriot projektu 
Svět kostiček® pan Petr Šimr nejen kompletní 
sortiment továrních setů, ale také další zajímavé 
modely z vlastní tvorby. Výstava nabízí rovněž 
vybavenou dětskou hernu s kostičkami Seva®. 
Výstavu můžete navštívit do 5. května 2019 za 
cenu běžného vstupného.

Iveta Šedivá

2. benefi ční koncert pro varhany

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan 
a  římskokatolická farnost zvou v neděli 28. 4. 
od 19  hod. do Zrcadlového sálu dobříšského 
zámku na velikonoční koncert pod názvem 
„Concerto passione e resurrezione“ v podání 
souboru Trio cantabile. 

Trio cantabile ve složení Ludmila Vernerová 
– soprán, Václav Kunt – fl étna a Lydie Härtelová 
– harfa je souborem poměrně vzácného složení: 
spojuje lidský hlas a lahodný stříbrný tón fl étny 
s jemně barevnými harmoniemi harfy. Oblíbený 
ansámbl pilně koncertuje doma i v zahraničí, na-
hrává pro rozhlas a přední hudební vydavatel-
ství. Repertoár zahrnuje široké spektrum hudby 
čtyř staletí až po současnost. Na programu zazní 
skladby komponované pro velikonoční období 
od J. S. Bacha, G. F. Händela, W. A. Mozarta, A. Vi-
valdiho, A. Dvořáka, F. X. Thuriho a dalších.
Dobrovolné vstupné je určeno na podporu pro-
jektu obnovy varhan v kostele Nejsvětější Troji-
ce v Dobříši.
Všem podporovatelům, dárcům a příznivcům 
projektu dobříšských varhan přejeme krásné 
prožití velikonočních svátků.

Ivo Kylar

Dětský ko(s)mický den a letní 
příměstské tábory ve Skřítkově

V neděli 28. 4. od 15 hod. bude u nás Dětský ko(s)mický den. Poletíme vesmírem a zažijeme velké 
dobrodružství. Na každé planetě nás bude čekat úkol a písnička. Bude se soutěžit, tancovat a užije-
me si mnoho legrace s hvězdným kapitánem DJ Veselá HUBA. Předprodej vstupenek ve Skřítkově 
od 23. 3., vstupné 250 Kč/dítě.

O letních prázdninách pořádáme dva pří-
městské tábory.
První tábor 22.–26. 7. na téma „Z pohádky do 
pohádky“, který prožijeme každý den v jiné po-
hádce. Bude to týden nejen s knížkami, fi lmem 
a divadlem. 
Druhý tábor 26.–30. 8. na téma „Stroj času“ 
– každý den prožijeme v jiné době – vrátíme se 
do minulosti, prožijeme současnost a nahlédne-
me do budoucnosti. Probudíme v dětech fanta-
zii a představivost.
Tábory jsou určeny pro děti od 6 do 12 let. Cena 
každého tábora je 2 700 Kč/dítě.

Co nabízíme v rámci táborů? Program pro děti při-
způsobený věku dětí ve skupině, hlídání od 7.30 
do 16.30 hod., bohatý program v čase 8–16 hod., 
tvoření, celodenní výlet, hry a soutěže, hodně po-
hybu, každý den odměny pro děti, na závěr týdne 
disco, malování na obličej a mnoho dalšího…
Denně je zabezpečená strava pro děti – 2× sva-
činy, oběd a pitný režim.
Rezervace ve Sktřítkově, na FB Skritkov nebo 
na tel. č. 774 314 249.
Sledujte naše FB stránky nebo www.skritkov.com 
a dozvíte se vše včas.

A. Englártová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínky

Dne 14. 4. 2000 nás navždy 
opustil milovaný tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan 
Karel Hůla. Letošní rok by 
oslavil 90 let. 

Stále s láskou vzpomínají 
děti s rodinami

Minulý měsíc – 26. března 
2019 – uplynulo již 10  let 
od úmrtí paní Boženy Háj-
kové. Odešla po dlouhé 
nemoci, ale tiše a bezbo-
lestně. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.

Syn Jiří s manželkou

Poděkování
Děkuji všem trempům a přátelům za účast při 
rozloučení a připomenutí nedožitých 73. naro-
zenin mého bratra Zděňka Kohoutka.
Děkuji paní Jarušce Bubánové za poskytnutí sa-
lonku a občerstvení v restauraci Slovanka, moc 
děkuji panu Petrovi Hlaváčkovi za vše, co udě-
lal a zařídil. Děkuji pánům kytaristům za pěkné 
písničky.
Všem vám moc děkuji, přátelé!

Alena Plevková
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Společnost Život a zdraví, z.s., vás srdečně 
zve na:

Den zdraví v Dobříši 
KDY? 25. 4. od 11.00 hod.
KDE? Mírové náměstí (parkoviště za MÚ dobříš 
– naproti Penny Marketu)
CO? Budou zde probíhat zdravotní měření 
a odborné konzultace v rámci prevence zdraví 
– zdarma

Dále bychom vás rádi pozvali na přednáško-
vý cyklus:
Nejnovější poznatky ze světa výživy a zdraví
KDY? 25. 4., 2. 5., 9. 5. od 18.00 hod.
KDE? Přednáškový sál KD Dobříš – zadní 
vchod 1. patro
KDO? Na bázi podkladů z NutritionFacts.org 
přednáší Ing. Robert Žižka, šéfredaktor časo-
pisu Prameny zdraví

Témata přednášek:
25. 4. Nejnovější poznatky ze světa výživy 
a zdraví 
Prospívá mléko našim kostem? Lahůdkové drož-
dí v prevenci nachlazení. Kolik ovoce už je příliš 
mnoho? Čichací test Alzheimerovy choroby. Jak 
léčit ledvinové kameny stravou. Zázvor proti 
migrénám. Srdce jako zvon, kurkuma vs. pohyb. 
Hnědý tuk, snižování hmotnosti díky termo-
genezi. Způsobuje čokoláda přibírání na váze? 
Káva a úmrtnost.
2. 5. Nejnovější poznatky ze světa výživy 
a zdraví II
Okysličování krve pomocí zeleniny bohaté na 
nitráty. Jsou doplňky vápníku účinné? Jezte 
více, budete vážit méně. Kurkuma při prediabe-
tu. Prevence rakoviny kůže zevnitř.
9. 5. Nejnovější poznatky ze světa výživy 
a zdraví III
Na akné s dřišťálem. Léčba kojeneckých kolik 
změnou stravy matky. Které potraviny zvyšu-
jí pocit štěstí? S mandlemi proti osteoporóze. 
Mýtus o nutnosti kombinovat bílkoviny. Dokáže 
jablečný ocet pomoci při hubnutí? Přírodní léč-
ba ranní těhotenské nevolnosti.

Den plný šátků

„Ať čelil jakékoli těžkosti nebo nebezpečné situaci, ať vypadaly jakkoli obrovské, dokonce 
i ve stínu draka – nesnažil se jim vyhnout, necítil strach, ale postavil se jim ze všech sil.“

To řekl zakladatel skautingu Robert Baden-Powell, když vysvětloval, proč za patrona skautů vybral 
svatého Jiřího. Svatý Jiří byl dle legendy rytíř, který se pro záchranu princezny nebál vyzvat na sou-
boj draka. Záměrem Baden-Powella bylo, aby každý skaut a skautka vzali rytířské hodnoty za své 
a pomocí nich získali sílu pro boj za dobro stejně tak jako Jiří. Těmito hodnotami jsou mimo jiné 
odvaha, víra, věrnost, čestnost, starostlivost či vytrvalost. I po sto letech jsou usazeny přímo v jádru 
naší ideje a bez nich by skauting nebyl skautingem.
Poselství příběhu svatého Jiří a přání Roberta Baden-Powella si čeští skauti a skautky připomínají 
na svátek svého patrona, 24. dubna. Až v ten den na ulici, ve škole či v práci potkáte člověka v šátku 
(či dokonce v kroji), vězte, že jste právě narazili na skauta, který oslavuje.

Za středisko prof. Oliče Dobříš Lucie Uriková

V době jarních prázdnin, kdy si většina dob-
říšských gymnastek se svými rodinami užívala 
prvních slunečních paprsků mimo tělocvičnu 
na svazích hor, využila menší část z nich pozvá-
ní mimo Středočeský kraj a vyjela na závod do 
Plzeňského kraje.
Všechny čekal maraton sestav v přeskoku, hraz-
dě, lavičce/kladině a prostných od předškoláků 
až po dorostenky a ženy, od 9.00 hod. do pozd-
ních odpoledních hodin. 
V Tlučné zacinkalo pro náš spolek 11 medailí. 
Kat. předškoláků: 4. Eliška Strnadová
Kat. nejmladších žákyň: 1. Kateřina Beranová, 
3. Alena Huříková, 6. Nikola Netrhová.
Družstvo: 1. místo.
Kategorie mladších žákyň I: 4. Markéta Bau-
disová, 7. Isabela Nerglová, 8. Anežka Květoňo-
vá, 9. Terezie Guttenbergová, 10. Pavlína Mali-
charová, 11. Ema Senftová, 20. Nikol Pecková, 
25. Eliška Vaňugová.
Družstva: 2. místo Dobříš B, 4. místo Dobříš A.
Kategorie mladších žákyň II: 1. Karolína Pla-
sová, 3. Barbora Hrdličková, 6. Karolína Vávrová, 
13. Sabina Mandová.
Družstvo: 1. místo.

Kategorie starších žákyň III: 2. Nela Špindlero-
vá, 3. Hana Hošková.
Kategorie starších žákyň IV: 2. Nikola Dlouhá, 
7. Kateřina Dufková.
Dorostenky, ženy: 3. Lucie Doubravová, 
5. Anna Picková.
Podrobné výsledky naleznete na www. gymnas-
tika-dobris.cz.

Pozvánka pro veřejnost: Přijďte nás povzbudit 
a fandit na krajské přebory v Dobříši 13. 4. od 
9.00 hod. v tělocvičně 2. ZŠ Dobříš.

Za Gymnastiku Dobříš Jitka Holcová

Memoriál Václava Kouřila a Karla Cepnika 
ve sportovní gymnastice – Tlučná 10. 3.

Je tady jaro a s ním již tradič-
ně u nás v orlovně začínají nové kurzy Cvičení 
s miminky. Lekce pod vedením zkušené lektorky 
Jindřišky Romba startují od 15. dubna a jsou ur-
čeny dětem ve věku od 8 do 18 měsíců. Cvičení 
pro miminka 8–12 měsíců bude každou středu 
a miminka 12–18 měsíců každé úterý vždy od 
9.15 hod. 
Samozřejmě stále probíhají dětské sportovní 
kurzy pro děti od 3 do 15 let s nejrůznějším za-
měřením. Přijít vyzkoušet a vybrat si ten správný 
kurz, který je bude bavit, můžou děti i kdykoli 
během roku. 
Letošní sezónu zahájily už i naše závodní týmy! 
Z prvních třech absolvovaných závodů svěřen-
kyně Aerobik studia Orel Dobříš přivezly první 
místa a krásné zlaté medaile. Reprezentovat 
v aerobikových závodech bude Dobříš pro tento 
rok celkem 6 našich týmů v kategoriích aerobik 
show s náčiním, fi tness step aerobik a v zumba 
týmech. Navštívíme závody po celé České repub-
lice a věříme, že budeme úspěšné minimálně tak 
jako v předchozích letech. Držte nám palce!
Stále nabitý těmi nejoblíbenějšími lekcemi je 
i náš rozvrh pro dospělé. Není čas ztrácet čas, 

jelikož léto zaklepe na dveře, ani nebudete vě-
dět jak, tak mějte postavu do plavek připrave-
nou. Naše lektorky vám pomohou zamakat na 
problémových partiích, zpevnit nebo správně 
vytvarovat postavu při nejrůznějších lekcích. 
Přijďte pro sebe něco udělat a naladit si dobrou 
náladu pohybem. 
Další informace naleznete na internetových 
stránkách www.aerobikdobris.cz, ofi ciálním 
facebooku studia nebo i na Instagramu.

Tým ASOD 

Cvičíme, závodíme a do plavek postavy ladíme!

Program zápasů MFK Dobříš 
– duben

Muži A
 6. 4. sobota 10.15 Přeštice – MFK Dobříš 
 13. 4. sobota 17.00 MFK Dobříš – Aritma Praha
 20. 4. sobota 17.00 Klatovy – MFK Dobříš 
 27. 4. sobota 17.00 MFK Dobříš – Admira Praha
Muži B
 7. 4. neděle 16.30 MFK Dobříš B – Kr. Dvůr B
 14. 4. neděle 16.30 MFK Dobříš B – Choteč 
 21. 4. neděle 17.00 Dal. Dušníky – MFK Dobříš B 
 28. 4. neděle 17.00 MFK Dobříš B – Černolice
Dorost
 6. 4. sobota 10.15 MFK Dobříš – Votice
 20. 4. sobota 10.15 MFK Dobříš – Týnec n. Sáz. 
Žáci starší (mladší)
 7. 4. neděle 10.15 (11.55)  MFK Dobříš – Sp. 
Příbram
 21. 4. neděle 10.15 (11.55)  MFK Dobříš – Povl-
tavská f.a.
Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsku 
na Komenského náměstí a stránky: www.mf-
kdobris.cz. Přijďte povzbudit naše hráče! Děku-
jeme za podporu!
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3. 2. v 14.15 hod. byla hlídka městské policie 
požádána Policií ČR prověřit nahlášenou osobu 
v ulici Hornická. Starší paní se údajně neozýva-
la synovi a nebrala mu telefon. Byla zde obava 
o zdraví a život ženy. Na místo byli povoláni 
společně se strážníky i hasiči. Paní byla nalezena 
naštěstí v pořádku, měla pouze vybitý telefon. 
7. 2. Kontrola veřejného pořádku. MP v sou-
činnosti se živnostenských odborem kontro-
lovala prostory před provozovnami v centru 
Dobříše. S majiteli provozoven bylo dohodnuto, 
že se budou podílet na úklidu nepořádku a ci-
garetových nedopalků před jejich provozovna-
mi. Strážníci zde budou provádět nepravidelné 
kontroly. 
10. 2. Na Huťském rybníku byla v ledu zaklí-
něná srna. Přivolaní strážníci na místo povolali 
hasiče a ti srnu, která se nacházela uprostřed 
rybníku, vyprostili. 
11. 2. V 13.10 hod. hořelo na hřbitově. Požár 
zlikvidovali dobříšští hasiči. Na hřbitově hořel 
kontejner na odpad. Vznikla škoda na majetku 
města. Věc je v šetření Policie ČR. 
13. 2. Nezajištěné, odbržděné vozidlo. V ulici 
B. Němcové bylo zjištěno v jízdním pruhu vozi-
dlo bez řidiče. Přivolaní strážníci ho zatlačili na 
parkovací stání a zajistili klíny. Byl neprodleně 
vyrozuměn majitel, který zjednal ihned nápravu. 
17. 2. Kontrola dětských hřišť po celé Dobříši. 
Na hřištích bylo zjištěno kouření některých ma-
minek. Maminky byly strážníky upozorněny na 
zákaz, který vyplývá ze zákona o ochraně zdra-
ví před škodlivými účinky návykových látek. 

Zákon říká: Zakazuje se kouřit v prostoru dět-
ského hřiště a sportoviště, určeného převážně 
pro osoby mladší 18 let. Kontroly dětských hřišť 
a sportovišť budou prováděny strážníky MP pra-
videlně i v budoucnu. 
21. 2. SOS tlačítka. Zásah strážníků se odehrál 
v ulici Fričova, kdy paní použila SOS tlačítko. 
Upadla doma a nemohla vstát. Hlídka byla na 
místě do 5 minut a pomohla ženě vstát. Vše se 
obešlo bez zranění. O výjezdu byla informována 
i kontaktní osoba, která se o tuto paní stará. 
22. 2. Pomoc strážníků. V ulici Na Nábřeží si 
85letá paní zabouchla doma dveře. V tento den 
byl silný mráz. Poprosila proto strážníky o po-
moc. Paní byla MP dovezena pro náhradní klíče 
v rámci katastru města Dobříše. 
K opakovaným stížnostem dochází z části 
města ulice Za Poštou, kdy stížnosti směřují na 
skupinky mládeže, která dělá velký hluk, kouří 
a znečišťuje přilehlé chodníky. K tomuto chová-
ní dochází většinou po skončení vyučování, ale 
i v době nočního klidu. Problémové jsou i jiné 
úseky ve městě. Strážníci provádí v těchto loka-
litách pravidelně kontroly. 
V měsíci únoru proběhly v součinnosti s finanč-
ním odborem kontroly reklamních stojanů. 
Jedná se o zábory veřejného prostranství. Bylo 
zjištěno několik stojanů bez příslušného poplat-
ku. Majitelé stojanů byli na tuto skutečnost upo-
zorněni a sjednali nápravu. 
Red. kráceno.

Zpracovala: strž. Alena Kovaříková,
 zástupce velitele MP Dobříš

Činnost Městské policie Dobříš za měsíc únor 2019

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

Ares (7 let, 44 kg, kastrovaný, kříženec NO) 
– k adopci 

Ares byl odchycen ve 
vesnici nedaleko Dob-
říše, nikdo se o něho 
ovšem nepřihlásil, a tak 
je už přes rok v útulku 
nabízen k adopci. Ares je 
k  lidem velmi přátelský, 
moc rád aportuje, hraje 
si s míčky i plyšáky, rád 
se mazlí. Nedoporučuje-

me ho ale k ostatním psům (na které i na pro-
cházkách negativně reaguje) a jiným zvířatům. 
Je vhodný k rodinnému domku na zahradu 
s dobře zajištěným plotem.

Amigo (3 roky, 20 kg, kastrovaný, kříženec 
typu bull) – k adopci 

Amiga nechali u útulku 
přivázaného jeho pů-
vodní majitelé. Amigo je 
velmi vitální a energický 
mladý pejsek, kterému 
je potřeba se věnovat. 
Je ideální pro aktivní 
majitele – moc rád běhá 
a přetahuje se o hračky. 
Pro Amiga hledáme zku-

šenějšího majitele, umístění ideálně do bytu, 
kde bude v kontaktu s majitelem. Amigo je čis-
totný a mazlivý pes, doporučujeme ho jako psí-
ho jedináčka v rodině.

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

Sindy nechali v útulku 
bývalí majitelé, protože 
se bojí petard a následně 
se snaží utéct – je tedy 
potřeba mít dobře zajiš-
těnou zahradu/byt, ve 
kterém Sindy bude. Kro-
mě 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.

Nové kabiny v Lipkách 
Vy, návštěvníci fotbalových utkání na stadionu V Lipkách, jste jistě poznali, že od března minulého 
roku zde probíhá přístavba fotbalového zázemí. Již v roce 2017 vzešel z řad výboru MFK Dobříš 
návrh, aby zde byly vybudovány další kabiny. Důvod byl především ten, že vzhledem k nárůstu 
nejmladších fotbalistů je již současný počet čtyř kabin nevyhovující kvůli prolínání tréninků hrá-
čů různých kategorií. Další důvody byly ty, že hráči hostujícího týmu odcházejí po utkání stejným 
vchodem jako rozhodčí, což někdy bývá problém a také při turnajích více týmů je počet čtyř kabin 
nedostačující.

Po několika jednáních se zástupci města Dob-
říše byl Janem Zbíralem vypracován projekt na 
stavbu dvou kabin. Město vyčlenilo na přístav-
bu z rozpočtu města jeden milion korun, z toho 
se pak fotbalový oddíl rozhodl, že čtvrt milionu 
nahradí prací dobrovolníků. Výbor MFK Dobříš 
těmto obětavým pracovníkům děkuje. Na vý-
stavbě se podíleli především Karel Houska, který 
byl duší této akce, a dále pak pánové Petr Kar-
net, Jan Malý a další funkcionáři, hráči a příznivci 
našeho oddílu, kteří této práci věnovali mnohá 
odpoledne a víkendy. Během jarní sezony byla 

dokončena hrubá stavba a v zimě pak dokončena celá stavba i díky firmám, které se na ní podílely. 
Před začátkem jarní fotbalové sezony budou nové kabiny otevřeny. Kabiny, spolu se sociálním za-
řízením, jsou velmi hezké a přispívají ke zkulturnění prostředí zázemí stadionu a fotbalisté všech 
kategorií se v nich budou cítit určitě dobře.

Na Městskou policii v Dobříši se lze nově dovolat také z mobilního  
telefonu, ne pouze z pevné linky, jak tomu bylo dříve. 

• Po vytočení čísla 156 na vašem telefonu na území okresu Příbram 
se volajícímu přehraje záznam: „Dovolali jste se na linku 156,  
pokud chcete volat Městskou policii Příbram – stiskněte 1,  
pokud chcete volat Městskou policii Dobříš – stiskněte 2.“

• Pokud volající stiskne číslo 1, je okamžitě přesměrován na GEO  
připojení do Příbrami (156 MP Příbram).

• Pokud volající stiskne číslo 2, je okamžitě přesměrován na GEO  
připojení do Dobříše (156 MP Dobříš).

• Pokud volající neprovede ani po druhém opakování výzvy žádnou 
volbu, je okamžitě automaticky přepojen na GEO připojení (156 Pří-
bram) na Městskou policii Příbram. 

Městská policie Dobříš informuje občany o tísňové lince 156

strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

rádi bychom navázali na naše loňské společné 
setkání a opět vás pozvali ke společné diskusi 
o naší obci, o věcech, které vás zajímají, které 
vás trápí, ale také třeba z nich máte radost. 
O všechny své poznatky, nápady, připomínky 
se můžete se zastupiteli a spoluobčany podělit 
ve čtvrtek 25. 4. 2019 v 18 hodin v Kulturním 
domě Stará Huť.

Nabízíme pár bodů, o kterých bychom rádi 
hovořili:
– Výstavba nové mateřské školy – obec obdr-

žela dotace

– Nádrž Pechrák – likvidace, obnova – výsled-
ky ankety

– Dětské herní prvky – lokalita Nad Strží, pří-
padně býv. voj. bytovky

– Sportovní outdoorové prvky – umístění, pre-
ferované zaměření prvků

– Údržba veřejných ploch přiléhajících k ne-
movitostem – vzrostlá zeleň, parkování

– Kontejnery na bioodpad – rozšíření míst 
k umístění

– Volný pohyb psů v obci bez dozoru majitelů, 
případně bez vodítka

– Černé skládky

Vážení spoluobčané,

Vypalování trávy je nebezpečné a nezákonné

Zima se jen nerada loučí, přesto jaro je alespoň astronomicky zde. A proto je dobré si opět připo-
menout nebezpečí, které z hlediska možnosti vypuknutí požáru v této době nejčastěji hrozí. Jsou 
to rozsáhlé požáry trávy a dalších porostů. Příčinou je vypalování staré trávy. Neuškodí zopakovat 
si známá, přesto stále opomíjená fakta s ohledem na skutečnost, že zima byla velice suchá. 
Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem o požární ochraně zaká-
záno. Fyzické osobě, která vypaluje porosty, lze uložit pokutu do výše 25 tisíc Kč. Hrozí nebezpe-
čí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované a to po povrchu suché 
vegetace, zanesením ohně větrem nebo i proudy horkých spalin s jiskrami a přenesením ohně 
v podloží. Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva 
lesní hrabanky nebo nedostatečně mineralizovaných zbytků organických látek z dřívější vegetace. 
Takový oheň může „doputovat“ na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po několika dnech. Bo-
hužel může nastat i udušení lidí v kouři a uhoření při nezvládnutém, původně jen malém kousku 
vypalované plochy.

Zdroj: www.hzscr.cz

Jaro je tu...
Pomalu nám končí zima a tak se i naše škol-
ka začíná chystat na jaro. Z oken nám zmizeli 
sněhuláci i vločky, na zahradě nám i přes tro-
chu nepříznivé počasí začaly pomalu rozkvétat 
kytičky a tak jsme prázdninový provoz využili 
k výrobě nové výzdoby s jarní tematikou. Děti 
vyráběly květiny a motýlky a zpívali si veselé 
písničky.

5. března naši školku navštívila příjemná parta 
mladých záchranářů, kteří nám vysvětlili, jak 
postupovat při různých zraněních, ukázali dě-

tem, jak obvázat zlomeninu, ošetřit úraz hlavy 
i jak poskytnout první pomoc. Děti si návštěvu 
velmi užily a aktivně se zapojily.
Pokud si někdo myslel, že 18. března bylo ve 
Staré Huti zemětřesení, tak nebylo, to se jen 
naše školka otřásala v základech pod smíchem 
všech dětí díky úžasnému klaunu Pepínovi 
a jeho báječným psím pudlíkům.
19. března proběhl pro předškoláky grafomo-
torický kurz za účasti rodičů.
Celý měsíc jsme zakončili návštěvou knihovny 
ve Staré Huti, kde nás přivítala Pohádková ba-
bička.
A co nás čeká?
10. dubna od 8.00 proběhne jarní sběr papíru 
před vrátky MŠ.
A pokud Vás zajímá, jak to u nás ve školce cho-
dí a vypadá, rádi Vás přivítáme dne 18. 4. od 
14 do 16 hod. na Dni otevřených dveří.
Zápis do MŠ Stará Huť se koná dne 14. 5. 
2019 od 14 do 16 hod. v kanceláři školky.
Možnost využití elektronického předzápisu na 
našich web. stránkách: ms-sh.webnode.cz

Kolektiv MŠ ve Staré Huti

Zprávičky z naší mateřské školičky

Den Země

Zveme vás na další z řady úklidových akcí 
pořádaných nejen u příležitosti Dne Země. 
Úklidová akce pod záštitou Obecního úřa-
du a za spolupráce Základní a mateřské 
školy ve Staré Huti proběhne v sobotu dne 
6. dubna 2019 od 9 hod. Zveme všechny, 
kterým není jedno, jakým prostředím se 
necháme obklopovat, aby přišli vybaveni 
pracovními nebo gumovými rukavicemi. 
Pytle budou zajištěny. Sraz je před budo-
vou školy. 

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

Stavění májky a pálení čarodějnic

V úterý 30. dubna proběhne tradičně od 
18  hod. stavění máje v parku u vstupu do 
obce. Následně bude od 19.30 zahájeno pále-
ní čarodějnic na louce u dálnice. 

Zasedání Zastupitelstva obce Stará 
Huť 
Zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva 
obce Stará Huť, které se uskuteční dne 8. dub-
na 2019 v 18 hod. v obřadní místnosti obec-
ního úřadu.

Svoz nebezpečného odpadu

proběhne 13. dubna ze stanoviště před obec-
ním úřadem v době od 9.19 do 9.34 hod.
Dále pak 11. května v době od 13.05 až 13.30 
hod. 

Srdečně zveme na Jarní vernisáž, která letos proběhne v sobotu 27. dubna od 14 hodin 
v  areálu Památníku. Na výstavě s názvem Bratři Čapkové a divadlo uvidíte scénické návrhy 
k divadelním hrám obou bratří. V programu je vystoupení hostů, zahradní koncert a nebude 
chybět ani tradiční občerstvení. 

Jaro je tu...

Knihovna

Knihovna ve Staré Huti zve všechny zájemce, 
kteří se chtějí přiučit čarodějnickému řemes-
lu, aby se dostavili v úterý dne 23. dubna 
v 17 hod. do místní knihovny. Bude se tu konat 
Sněm čarodějů a čarodějek. Budou tu vzácní 
hosté – čarodějnice Berta, Hermína, Dorka, 
Čambucha, Čáry – Máry, Saxana, ale i Rumbu-
rak, Honzula a jiní čarodějové. Dokonce přijede 
na koloběžce z nedaleké Kadihůrky čarodějnice 
Křížalka. Budou pro vás připravena čarodějnic-
ká zaříkadla a básničky. Pokud zvládnete i test, 
můžete získat i Čarodějnický výuční list.

Památník Karla Čapka
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Máme tu jaro v plné parádě, ale 
ještě se krátce vrátíme k měsíci 

březnu, kde jsme mimo jarních prázdnin měli 
akcí opravdu mnoho.
Naši školu navštívili zdravotníci-záchranáři 
z Příbrami. Dětem ukázali, jak poskytnout první 
pomoc, ale také si mohly zkusit naložit raněné-
ho, masáž srdce a ošetřit drobná poranění včet-
ně popálenin. Ukázky byly velice poučné a pro 
život nezbytně nutné.
S velmi nápaditým programem o Etiketě přijela 
sympatická dáma, která učila děti, jak se správ-
ně chovat ve škole a na veřejnosti.
Pro prvňáčky se uskutečnil program „Zdravé 
zoubky” za podpory obchodu DM.
Třetí a čtvrtý ročník se zapojil do programu Mi-
necraft zaměřený na logické myšlení aneb co 
vše se dá složit z kostek.
Dvouhodinový program byl velice zajímavý, 
žáky strašně bavil a nechtěli opustit učebnu, 
natož se vrátit do reality.
A co nás čeká v dubnu...
Pro velký úspěch se 2. dubna 2019 uskuteční 
druhé setkání s hudebníky „Bubny pro Vás”. Je 

to zážitek, když 100 dětí včetně dospělých za-
čne bubnovat.
10. dubna 2019 se uskuteční sběr starého pa-
píru. Prosíme touto cestou rodiče a přátele 
naší školy, zda by nám nedonesli balíček novin 
nebo letáků v 8 hodin ráno před školu. Předem 
moc děkujeme.
12. dubna 2019 se půjdeme podívat do kos-
tela Nejsvětější Trojice v Dobříši. Zde se žáci 
seznámí s křesťanským původem a smyslem 
Velikonoc a jejich historií, která sahá do dějin 
Židovského národa.
29. dubna 2019 oslavíme Den Země a to ekolo-
gickým programem v KD ve Staré Huti.

Házená – Zimní halové poháry 
mládeže v národní házené
Mladší a starší žákyně se úspěšně zúčastnily le-
tošního ročníku Zimního halového poháru mlá-
deže ČR. Hlavně mladší žákyně dosáhly dalšího 
výborného výsledku, přestože z mistrovského 
týmu jich několik přešlo do vyšší věkové katego-
rie. V oblastních kolech ve sportovní hale v Dob-
říši a v Litvínově, nenašly – přes účast týmů ze 
Severočeského kraje – přemožitele a oba turna-
je suverénně vyhrály. Na republikovém finále ve 
Studénce, vybojovaly krásné 2. místo za vítězný-
mi Nezvěsticemi. Za sebou nechala naše děvča-
ta dva týmy Studénky, Krčín, Vracov a Litvínov. 
Dvě hráčky ještě získaly osobní ocenění za nej-
lepší útočnici a nejlepší střelkyni.
Starší žákyně obsadily v oblastním kole, hraném 
v Řevnicích, druhé místo, za Bakovem. Děvčata 
měla k postupu do finále velmi blízko, ale dob-
ře rozehraný zápas právě s Bakovem, v závěru 
nezvládla. I přesto je druhé místo úspěchem, 
protože ostatní družstva jsou většinou věkově 
starší a zkušenější, což se projevilo právě hlavně 
v utkání s Bakovem. 
Kromě toho uspořádal náš oddíl v dobříšské 
sportovní hale turnaje starších žaček a koeduků, 

s kvalitní účastí západočeských družstev. Žáky-
ně A skončily druhé za Přešticemi a „béčko” bylo 
čtvrté. Koeduci (smíšené mladší žactvo), oslabe-
ni o ml. žačky hrající ve stejný den ve Studénce, 
skončili na turnaji 5 mužstev, na 4. místě. 
Kompletní výsledky turnajů, včetně tabulek, in-
formacích o utkáních, trénincích a další činnosti 
oddílu, najdete na našich webových stránkách 
hazenastarahut.mozello.cz. 
Omlouváme se dodatečně našim příznivcům, 
kteří se těšili a možná i přišli 30. 3. do sportovní 
haly na turnaj mužů. Pro malý počet přihláše-
ných týmů, jsme museli Memoriál J. Rambouska, 
zrušit. Stalo se tak poprvé od jeho prvního roč-
níku před 35 lety! I proto sledujte prosím, naše 
webové stránky.  j.s.

Zprávy ze základní školy

Blahopřání

Významného životního jubilea se v měsíci dubnu dožívají paní Jaroslava Koulová, Alena Kolářo-
vá, Marie Polcarová, Drahomíra Štrausová a Vladimíra Eretová a pánové Ladislav Moc, Antonín 
Malý, Jaromír Fotr, Jaroslav Jonáš a Jaroslav Dvorský.  Srdečně blahopřejeme!

Poděkování

Děkuji touto cestou zástupcům OÚ a SPOZ ve Staré Huti, p. Lence Kubátové a p. Jarušce Březinové, 
všem sousedům a známým, také celé své rodině za blahopřání ústní i písemná a za dárky k mému 
životnímu jubileu. Dále děkuji mým bývalým štamgastům, kteří chodívali na pivko do hospůdky 
„U Holečků“, kde jsem tenkrát pracovala. I když to bude již 25 let, co jsem odešla do důchodu,  
oni na mě nezapomněli! Moc si toho vážím a děkuji. Božena Frajerová

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

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

Dana Kunrtová

Kopaná

Přestali jsme hodovat, chceme zase bodovat.
Snad nastal ten pravý čas dávat branky zas.

 7. 4.  SP Rožmitál – Stará Huť 16.30 h.
 13. 4. Stará Huť – TJ Zduchovice 17.00 h.
 20. 4. SK Pečice – Stará Huť 17.00 h.
 28. 4. Litavan Bohutín – Stará Huť 17.00 h.

Zima nedávno skončila a tak začíná jarní část 
soutěží pro mladé fotbalisty TJ Stará Huť. Uká-
že se, jak jsme se v zimě připravili. Tréninky 
probíhaly v tělocvičně základní školy a to tři-
krát týdně. Družstva starší a mladší přípravky 
se zúčastnila i řady halových turnajů, konkrét-
ně na Dobříši, v Příbrami, v Praze Strašnicích 
a v Dolním Bousově. Mladší žáci pouze tréno-
vali v tělocvičně, a když dovolilo počasí, tak na 
umělé trávě na házenkářském hřišti. O to víc se 
určitě těší na jarní zápasy.

Nejbližší program v měsíci dubnu na našem 
hřišti Rafanda Aréna:
Mladší žáci 
 14. 4. Pičín 10.00 hod.
 28. 4. Krásná Hora 10.00 hod.
 1. 5. Prostřední Lhota 10.00 hod.

Starší přípravka 
 6. 4. Rosovice   9.00 hod.
 1. 5. Obecnice  14.45 hod.

Mladší přípravka 
 6. 4. MFK Dobříš 11.00 hod.
 21. 4. Rožmitál p./Tř. 10.00 hod.
 4. 5. Višňová  11.00 hod.

Pro posílení týmů uvítáme u nás v oddílu 
mladé zájemce o fotbal, především ročníky 
2007–2012.
Informace na tel. číslech 721 724 403 nebo  
607 280 864.
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