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mobil: 602 370 677

Volby do Evropského 
parlamentu – informace

Volby do Evropského parlamen-
tu se uskuteční:
• v pátek dne 24. května 2019 

od 14.00 hodin do 22.00 ho-
din a

• v sobotu dne 25. května 
2019 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin. 

Volby se uskuteční v 6 následují-
cích okrscích:
Okrsek č. 1 ve společenské 
místnosti Klubu důchodců, pří-
zemí (vstup dvorem vlevo), Dob-
říš, Dukelské náměstí čp. 443
Okrsek č. 2 v učebně 2. základ-
ní školy, nová přístavba, příze-
mí, Dobříš, Školní čp. 1035
Okrsek č. 3 v tanečním sále zá-
kladní umělecké školy, přízemí, 
Dobříš, Mírové náměstí čp. 69 
Okrsek č. 4 v učebně 5. mateř-
ské školy, přízemí, Dobříš, Jeřá-
bová čp. 613
Okrsek č. 5 v prostorách jídel-
ny, Dobříš, ul. Partyzána Svobo-
dy čp. 940
Okrsek č. 6 v učebně Základní 
školy Dobříš, Lidická čp. 384

Mgr. Zdeňka Pöschlová, referent-
ka odboru správních agend

Informace o uzavření 
sportovní haly z důvodu 
rekonstrukce

Z důvodu zahájení realizace pro-
jektu Snížení energetické ná-
ročnosti sportovní haly Dobříš 
bude sportovní hala po celou 
dobu rekonstrukce od 24. 4. 
2019 do 31. 1. 2020 uzavřena! 
Stavební práce budou probíhat 
i v Městské knihovně Dobříš a re-
stauraci Modrá kočka, které bu-
dou uzavřeny dle harmonogra-
mu výstavby na dobu nezbytně 
nutnou.
pokračování na straně 2

 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí  květen | 2019 

Dobříšské regionální 
trhy v dubnu 
odstartovaly 
další sezonu

V sobotu 13. 4. 
se konaly prv-
ní Dobříšské 
regionální trhy 
této sezony, 
které se po 

dvou letech vrátily na náměstí Ko-
menského. I přes chladné počasí si 
regionální potraviny přišlo nakoupit 
velké množství lidí. K dostání byla 
například čerstvá zelenina, domácí 
koláče, výborná káva, čaj či ma-
sala, rostliny a sazenice, ale třeba 
i pomlázky a velikonoční kraslice. 
Příjemnou atmosféru trhu podtrhla 
živá hudba v podání Dobříšského 
pokleslého orchestru lidových ná-
strojů. 
Příští trhy se konají 11. 5. od 8 do 
12 hodin na náměstí Komenského.

-red-

Pozvánka ke kulatému stolu – odpady
Město Dobříš zve občany města ke kulatému stolu na téma:
• svoz a třídění odpadů
• moderní řešení
• motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství

KDY? Úterý 14. 5. 2019 od 18 hodin
KDE? Pastorační centrum sv. Tomáše, Dobříš

Chcete šetřit své peníze? Chcete spravedlivější systém plateb a snížení 
ročního poplatku za svoz odpadu? Chcete se seznámit s moderním řeše-
ním adresného třídění? Víte, jak snížit produkci odpadu? Víte, jaké to má 
výhody? 
Přijďte společně diskutovat a podělit se o své zkušenosti, problémy a pod-
něty se svozem odpadů na Dobříši.
Více informací na www.mestodobris.cz.

„Přívětivý a přátelský úřad města Dobříše“ 
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007379
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Do celorepublikové kampaně Ukliďme svět  
– Ukliďme Česko se v dubnu zapojila i Dobříš
6. dubna se také Dobříš připojila k celorepublikové akci Ukliďme svět – Ukliďme Česko. První dubno-
vý víkend se sešlo 25 dobříšských dobrovolníků, z nich bylo 12 dětí, aby pomohli s úklidem našeho 
města. Mezi účastníky nechyběla ani starostka Jana Vlnasová a místostarostka Dagmar Mášová.

Odpadu, který všichni společně sesbírali okolo 
rybníka Papež a ve svahu podél silnice padajícímu 
k břehu rybníka Koryto, nebylo rozhodně málo.
Účastníci této úklidové akce naplnili a připravili 
na sběrná místa okolo rybníka Papeže celkem 
17 pytlů odpadu a dalších 5 pytlů z „bunkru“ nad 
potokem, což bylo celkem neuvěřitelných 260 kg 
odpadu a 30 kg pneumatik. Dalších 11  pytlů 
a 3 pneumatiky z dalších míst přivezli dobrovol-
níci přímo do sběrného dvora. Všem zúčastně-
ným patří velký dík za kus uklizené přírody.

Přes 65 000 dobrovolníků z celé České republiky 
během první dubnové soboty, kdy byl stanoven 
termín akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko, se-
sbíralo 1 120 tun odpadu na 2 273 místech v celé 
České republice. Přes 500 úklidů se konalo v před-
termínech, na zbytek jara je naplánováno dalších 
600 úklidů. Dohromady je to více akcí, než vloni za 
celý rok. 
Pořadatelé ze spolku Ukliďme Česko a Českého 
svazu ochránců přírody evidují 16 500 uklizených 
pneumatik, na které se letos zaměřili. 
Organizátoři akce děkují všem účastníkům, a po-
kud jste mezi nimi nebyli, nevadí. Pomozte nám 
alespoň udržet Česko čisté tím, že budete před-
cházet vzniku zbytečných odpadů, především jed-
norázových plastů.*
*zdroj: Tisková zpráva „Udržme si čisté Česko“ 
https://w w w.uklidmecesko.cz/news/5caa-
f1b3291844b41a8b4569 

Za město Dobříš Šárka Krůtová, DiS., 
koordinátor projektu Dobříš – Zdravé město 

a místní Agenda 21

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

 � Zpráva o vývoji projektu Rekonstrukce zim-
ního stadionu v Dobříši

ZM vzalo na vědomí zprávu o vývoji projektu 
– Rekonstrukce chladicího zařízení – Zimní sta-
dion Dobříš.

 � Zápis z jednání finančního výboru Zastupi-
telstva města Dobříše ze dne 4. 4. 2019

ZM vzalo na vědomí zápis z jednání finanč-
ního výboru Zastupitelstva města Dobříše ze 
dne 4.  4. 2019. Finanční výbor nedoporučuje 
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opat-
ření č. 1/2019 z důvodu neposkytnutí dostateč-
ných informací k navýšení rozpočtu u položky 
ORG. 711 – Modernizace sportovní haly: nucené 
větrání + zateplení.

 � Volba nového člena finančního výboru Za-
stupitelstva města Dobříše

ZM vzalo na vědomí rezignaci paní Ing. Mar-
kéty Čermákové, MBA, na členství ve finančním 
výboru Zastupitelstva města Dobříše.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zá-
kona o obcích členkou finančního výboru paní 
Mgr. Jindřišku Romba.

 � Rozpočtové opatření č.1/2019, vč. přehledů 
o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 
města k 31. 3. 2019

ZM schválilo hlasování o rozpočtovém opatře-
ní č. 1/2019 po jednotlivých položkách na stra-
ně výdajů, ve kterých je změna.
ZM schválilo ORG. 100 – Volby do Evropského 
parlamentu + 260 tis. Kč.
ZM schválilo ORG. 214 – projekt Nový pavilon, 
varna, jídelna 2. ZŠ Dobříš + 373 tis. Kč – přelož-
ky (2) vnitřních kanalizací neznámého průběhu 
v areálu 2. ZŠ.
ZM neschválilo ORG. 214 – rezerva na nepřed-
vídané výdaje + 300 tis. Kč. 
ZM schválillo ORG. 215 – projekt Venkovní 
učebna a přírodní zahrada + 120 tis. Kč.
ZM schválilo ORG. 233 – odbory a oddělení 
MěÚ – pořízení motivačního systému třídění 
odpadů z rezervy + 300 tis. Kč.
ZM schválilo ORG. 711 – projekt Snížení ener-
getické náročnosti Sportovní haly Dobříš – za-
teplení a nucené větrání + 8 835 tis. Kč.
ZM schválilo ORG. 2024 – pozemky – odkupy 
a nájmy + 400 tis. Kč. 
ZM schválilo ORG. 607 – daň z příjmů právnic-
kých osob za město Dobříš za rok 2018 se ve 
skutečnosti neplatí, jedná se pouze o účetní 
operaci.

Stručné informace z 5. zasedání 
Zastupitelstva města Dobříše 
ze dne 11. dubna 2019

Přítomni: Ing. Václav Bálek, Romana Bodoro-
vá, Mgr. Adam Böhm, Ing. Markéta Čermáková, 
MBA, Ing. Daniel Flígr, Mgr. Tomáš Helebrant, 
MUDr. Stanislav Holobrada, Petr Kadlec, Filip 
Kahoun, Mgr. Lenka Mašková, Bc. Dagmar Má-
šová, Mgr. Jaroslav Melša, Mgr. Petra Neuberge-
rová, Mgr. Jindřiška Romba, Bc. Vít Rosenbaum, 
Ing. Ivo Salcman, Ing. Pavel Svoboda, Mgr. Jitka 
Urbanová, Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Ing. Marek 
Vávra, Bc. Jana Vlnasová.
Mgr. Petra Neubergerová avizovala nepřítom-
nost na jednání mezi 18. a 19. hodinou. Pan Filip 
Kahoun nahlásil dřívější odchod.

Informace o uzavření sportovní haly z důvodu rekonstrukce
pokračování z titulní strany
Knihovna bude uzavřena od 26. 6. 2019 do 8. 9. 2019 a restaurace od 10. 9. 2019 do 31. 10. 
2019.
Projekt Snížení energetické náročnosti sportovní haly Dobříš zahrnuje zateplení obálky budovy 
a výměnu výplní otvorů, rekonstrukci zdroje vytápění a otopné soustavy, nucené větrání sportovní 
haly, prostoru posilovny a šaten a dále restaurace s kuchyní. Součástí realizace je provedení nového 
osvětlení haly, připojení nových VZT zařízení, kotelny a kompletní ochrana před bleskem. 
Realizace projektu povede k energetickým úsporám na objektu sportovní haly v Dobříši.

Celková náklady na akci činí 43 898 002,55 Kč bez DPH, schválená dotace na zateplení je ve výši 
8 107 276,00 Kč bez DPH a na vzduchotechniku 7 671 770,40 Kč bez DPH. Poskytovatelem do-
tace je Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České 
republiky.

Eva Hladíková, odbor místního rozvoje
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ZM schválilo ORG. 702 – Rekonstrukce zimního 
stadionu Dobříš + 6 mil. Kč.
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 1/2019 dle 
předloženého návrhu upraveného na základě 
předchozího hlasování.
ZM vzalo na vědomí přehledy o plnění příjmů 
a čerpání výdajů rozpočtu města k 31. 3. 2019.

 � Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupi-
telstva města ze dne 18. 3. 2019

ZM vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolní-
ho výboru ze dne 18. 3. 2019.
K tomuto bodu dále proběhla diskuze k mož-
nosti konání pracovního jednání zastupitelů za 
účelem seznámení se s motivačním systémem 
na sběr odpadu, do níž se zapojili Bc. Jana Vlna-
sová, Mgr. Jindřiška Romba, Mgr. Jitka Urbano-
vá, Ing. Ivo Salcman, Mgr. Adam Böhm a z níž 
vzešlo několik usnesení. 
ZM uložilo radě města vyhodnocovat nejméně 
1× za půl roku, jaký podíl zakázek z celkového 
obratu Dokas Dobříš, s.r.o., činí zakázky pro měs-
to Dobříš, zda jsou plněny podmínky podle ust. 
§ 11 odst. 1, písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o za-
dávání veřejných zakázek, a informovat o  tom 
zastupitelstvo města. 
Návrh nebyl schválen.
ZM uložilo radě města informovat zastupitel-
stvo o splnění úkolu uloženého radou města 
v působnosti valné hromady dle přijatého usne-
sení 19/18/2018/RM ze dne 4. 9. 2018 jednateli 
společnosti Dokas Dobříš, s.r.o., a poté předložit 
zastupitelům informaci o finančním plánu spo-
lečnosti Dokas Dobříš, s.r.o., na rok 2019 k pro-
jednání. 
Návrh nebyl schválen.
ZM navrhlo radě města, aby připravila setkání 
zastupitelů na téma motivační systém shroma-
žďování, třídění, sběru a přepravy odpadů, a to 
před konáním kulatého stolu s občany. 
Návrh nebyl schválen.
ZM uložilo radě města, aby připravila setkání 
zastupitelů a veřejnosti na téma motivační sys-
tém shromažďování, třídění, sběru a přepravy 
odpadů, nejpozději v měsíci květnu. 
Návrh nebyl schválen.
ZM uložilo radě města, aby připravila setkání 
zastupitelů na téma motivační systém shroma-
žďování, třídění, sběru a přepravy odpadů, nej-
později v měsíci květnu. 
Návrh nebyl schválen.
ZM uložilo radě města, aby připravila návrh na 
změny v systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění a shromažďování odpadů tak, aby 
více vyhovoval potřebám občanů města, navr-
žený systém podrobit veřejné diskuzi a poté ná-
vrh předložit k projednání na zasedání ZM dne 
20. 6. 2019. Po schválení zastupitelstvem zajistit 
následné zprocesování tak, aby nová obecně 
závazná vyhláška nahrazující vyhlášku č. 2/2019 
nabyla účinnosti od 1. 1. 2020. 
Návrh nebyl schválen.

 � OZV č. 1/2019 o veřejném pořádku ve městě 
Dobříši

ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku města 
Dobříše č. 1/2019, o veřejném pořádku ve městě 
Dobříši.

 � Žádost o potvrzení kupní smlouvy (odkup 
pozemků v lokalitě Na Prachandě) od Čes-
kých drah, a.s.

ZM schválilo odkoupení pozemků parc. č. st. 
1416 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 

62 m2, jejíž součástí je stavba bez čp./č.e. (jiná 
stavba), a pozemku parc. č. 2679/7 (ostatní plo-
cha/dráha) o výměře 1 019 m2, který s pozem-
kem parc. č. st. 1416 tvoří funkční celek, vše 
v  k.ú. a obci Dobříš, od spol. České dráhy, a.s., 
IČ 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobo-
dy 1222/2, Praha 1 – Nové Město, za odkupní 
cenu ve výši 671 550 Kč včetně DPH a o tomto 
schvaluje uzavřít kupní smlouvu.

 � Budoucí bezúplatný převod a budoucí bez-
úplatné nabytí pozemků v k.ú. Dobříš

ZM schválilo budoucí bezúplatné nabytí po-
zemků, resp. jejich částí, a to parc. č. 2452/5, 
2470/1, 303/14 v k.ú. a obci Dobříš, z vlastnic-
tví Středočeského kraje, IČ 70891095, se sídlem 
Zborovská 11, Praha 5, do vlastnictví města 
Dobříše, IČ 00242098, se sídlem Mírové náměstí 
119, Dobříš.
ZM schválilo budoucí bezúplatný převod po-
zemků, resp. jejich částí, a to parc. č. 350/2, 
350/3, 2515/2, 774/36, 774/6, 2456/1, 2452/43, 
2452/65, 2526/30, 2526/28, 2452/67, 2453/16, 
2453/4, 2452/78, 2553/2, 2452/71, 2452/4, 
2453/13, 2453/1, 2456/5, 2470/31 v  k.ú. 
a  obci Dobříš, z vlastnictví města Dobříše, 
IČ 00242098, se sídlem Mírové náměstí 119, 
Dobříš, do vlastnictví Středočeského kraje, 
IČ 70891095, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, 
a o tomto schvaluje uzavřít smlouvy o smlouvě 
budoucí darovací.

 � Darování pozemků parc. č. 1400/91, 1400/101 
a zřízení věcného břemene k pozemkům 
parc. č. 1400/51, 1400/97, 1400/98, 1400/101, 
1400/91 a 1400/10 v k.ú. a obci Dobříš

ZM schválilo darovací smlouvu mezi paní 
S.  D., Dobříš, jako dárcem a městem Dobříš, 
IČ  00242098, se sídlem Mírové náměstí 119, 
Dobříš, jako obdarovaným, jejímž předmě-
tem je bezúplatné nabytí vlastnického práva 
k  pozemkům parc. č. 1400/91, o výměře 5 m2 
a parc. č. 1400/101, o výměře 37 m2, na nichž se 
nacházejí inženýrské sítě ve vlastnictví města 
Dobříše nabyté na základě darovací smlouvy 
ze dne 1. 4. 2019 mezi městem Dobříš a Naevia 
Invest, s.r.o.
ZM schválilo smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě mezi paní S. D., Dobříš, jako 
povinným a městem Dobříš, IČ 00242098, 
se sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš, jako 
oprávněným, jejímž předmětem je bezúplatné 
zřízení věcného břemene služebnosti k  po-
zemku parc. č. 1400/51 v k.ú. a obci Dobříš za 
účelem zřízení věcného břemene ke stavbě 
vodovodního řadu, řadu splaškové kanalizace 
včetně čerpací stanice, řadu dešťové kanali-
zace včetně vsakovacího příkopu a veřejného 
osvětlení s podzemním kabelovým vedením 
včetně šestnácti sadových stožárů s výbojko-
vými svítidly na pozemcích parc. č. 1400/10, 
1400/51, 1400/91, 1400/97, 1400/98,1400/101 
v k.ú. a obci Dobříš.
ZM schválilo smlouvu o zřízení služebnos-
ti inženýrské sítě mezi Naevia Invest, s.r.o., 
IČ 04929519, se sídlem Italská 2565/61, 120 00 
Praha 2, jako povinným a městem Dobříš, 
IČ  00242098, se sídlem Mírové náměstí 119, 
Dobříš, jako oprávněným, jejímž předmětem 
je bezúplatné zřízení věcného břemene slu-
žebnosti k pozemkům parc. č. 1400/97 a parc. 
č. 1400/98 v k.ú. a obci Dobříš za účelem zřízení 
věcného břemene ke stavbě vodovodního řadu, 
řadu splaškové kanalizace včetně čerpací stani-

ce, řadu dešťové kanalizace včetně vsakovacího 
příkopu a veřejného osvětlení s podzemním 
kabelovým vedením včetně šestnácti sadových 
stožárů s výbojkovými svítidly na pozemcích 
parc. č. 1400/10, 1400/51, 1400/91, 1400/97, 
1400/98, 1400/101 v k.ú. a obci Dobříš.

 � Smlouva o bezúplatném převodu pozem-
ku parc. č. 2478/8 (část pod chodníkem 
na rozhraní křižovatky ul. U Pivovaru s ul. 
Rukavičkářská) od Státního statku Jeneč, 
v likvidaci

ZM schválilo smlouvu o bezúplatném převodu 
mezi Českou republikou s právem hospodařit 
s majetkem státu ve prospěch Státního statku 
Jeneč, v likvidaci, IČ 0016918, se sídlem Třanov-
ského 622/11, Praha 6 – Řepy, jako převodcem, 
a městem Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové 
náměstí 119, Dobříš, jako nabyvatelem, jejímž 
předmětem je převod vlastnického práva k po-
zemkům parc. č. 2478/8 o výměře 50 m2 v k.ú. 
a obci Dobříš.

 � Revokace usnesení ZM č. 36/29/2018/ZM ze 
dne 21. 6. 2018 – podklady pro žádost o do-
taci

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

 � Změna statutu Ceny města Dobříše
ZM schválilo statut Ceny města Dobříše, kte-
rým se nově upravují podmínky pro udílení 
ceny města a zrušuje se statut udílení Ceny měs-
ta Dobříše ze dne 28. 6. 2007, kdy se po úpravě 
bude cena nově udělovat zpravidla jednou za 
dva kalendářní roky.

 � Pojmenování nových ulic – lokalita Obytný 
komplex nad Větrníkem

ZM nesouhlasilo s pojmenováním nových ulic 
ul. Majora Pollaka a ul. Rabína Arjeho.
ZM nesouhlasilo s přejmenováním části ulice 
Průmyslová na ul. Rabína Arjeho, a to v části od 
křižovatky k židovskému hřbitovu.
ZM souhlasilo s pojmenováním nově vzniklé 
ulice Na Vyhlídce a nově vzniklé ulice K Lesu dle 
přiložené přílohy.

 � Realizace obnovy památníku padlým vojá-
kům židovského vyznání za 1. světové války

ZM uložilo radě města učinit kroky vedoucí 
k  realizaci památníku padlým vojákům židov-
ského vyznání za 1. světové války v průběhu 
roku 2019.
ZM uložilo radě města zajistit umístění památ-
níku padlým vojákům židovského vyznání za 
1. světové války na místě bývalého vodotrysku.
Návrh nebyl schválen.
ZM uložilo radě města zajistit v průběhu r. 2019 
rozpočet obnovy předmětného památníku, 
jeho fáze realizace a další nezbytné náležitosti.
Návrh nebyl schválen.

red. kráceno

Celý zápis z 5. jednání Zastupitelstva města 
Dobříše najdete na webových stránkách města 
Dobříše: www.mestodobris.cz.
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Pietní akt u příležitosti státního svátku Dne vítězství  
– ukončení 2. světové války
Vedení radnice zve občany na pietní akt a položení věnce k uctění památky padlých, který se 
uskuteční ve středu 8. května od 9.00 hod. na Mírovém náměstí u pomníku obětem 2. světové 
války.

Výstavba nového pavilonu a rozšíření 
varny a jídelny u 2. základní školy 
Dobříš, Školní 1035
V areálu 2. základní školy probíhají od ledna letošního roku stavební práce na akci Výstavba nové-
ho pavilonu a rozšíření varny a jídelny u 2. základní školy Dobříš, Školní 1035. 
Díky výstavbě nového pavilonu vzniknou další 4 učební třídy a kapacita školy se tak navýší o zhruba 
120 míst. Rozšíření stávající varny a jídelny posílí kapacitu až na 1 200 vydaných obědů ze součas-
ných 900.

Od předání staveniště dne 21. 1. 2019 pro-
běhly tyto stavební práce:
– přípravné práce
– vytýčení IS a stavby
– kácení
– oddělení stavby od provozu ZŠ
– přeložky splaškové a dešťové kanalizace
– přeložka kabelu ČEZ
– u hospodářského pavilonu je hotová tzv. 

spodní stavba – základová deska
– u nového pavilonu probíhají stavební práce 

na tzv. spodní stavbě – základové desce
Stavební práce probíhají dle odsouhlaseného 
harmonogramu. Provoz základní školy je bez-
pečně oddělen od stavby a na dodržování pravi-
del bezpečnosti je důsledně dbáno. Při realizaci 
projektu město Dobříš, stavba, TDI spolupracují 
s vedením školy, které je prostřednictvím kon-
trolních dnů informováno o průběhu projektu. 
Stavbu realizuje firma VISTORIA CZ, a.s. Realiza-
ce projektu je stanovena od 21. 1. 2019 do 29. 2. 
2020. 
Tato akce je podpořena z prostředků Minister-
stva financí ČR. 
Poskytovatel dotace na základě odůvodněné 
žádosti navýšil dotaci na realizaci projektu, 
a to o 22 150 000 Kč. Celkově tedy dotace na 
tuto akci činí 51 896 000 Kč.

Uzavření školní jídelny
V souvislosti s probíhajícími pracemi je nutno 
v termínu od 18. 6. 2019 do 31. 10. 2019 uzavřít 
školní jídelnu.
Město Dobříš ve spolupráci s vedením základní 
školy intenzivně zjišťovalo možnosti náhradní-
ho stravování pro nejmladší žáky školy. 
Vzhledem k tomu, že minimálně v září a maxi-
málně ještě v říjnu 2019 bude uzavřena školní 
jídelna při 2. základní škole Dobříš z důvodu 
rekonstrukce jídelny a přístavby varny, byl pro-
veden průzkum možností zajištění náhradního 

stravování v daném období, alespoň pro nej-
mladší žáky školy (cca 120–150 obědů). 

Městský úřad Dobříš prověřil níže uvedené 
možnosti:
• 28 školských zařízení 
– jejichž je zřizovatelem 
– v nejbližším okolí města Dobříše 
Prakticky jediným školským zařízením, kde je mož-
né poskytnout 120 obědů, je 1. ZŠ Dobříš (kapaci-
ta je však obsazena žáky nižších ročníků GYMKČ) 
a ZŠ a MŠ Dolní Hbity, okres Příbram.
• Domov seniorů Dobříš 

Vedení 2. ZŠ oslovilo níže uvedené subjekty:
• hostinec U bílého lva
• restaurace Na růžku
• restaurace Modrá kočka
• Zámecká restaurace
• restaurace U tří statkářů
• jídelna u rybníka Papež
• COOP Dobříš

Po celkovém zvážení všech výhod a nevýhod 
výše uvedených možností se vedení školy roz-
hodlo pro následující řešení:
Zákonným zástupcům bude nabídnuta mož-
nost stravování od nejmladšího věku v pořadí:
1) restaurace U tří statkářů 
2) jídelna u rybníka Papež
3) COOP Dobříš

Ostatní žáci budou mít možnost ohřát si obědy 
ve školní kuchyňce. Ohřevy pro žáky školy bu-
dou zajišťovat kuchařky. 
Město Dobříš děkuje paní ředitelce Domova se-
niorů Dobříš Mgr. Marii Doležalové za možnost 
poskytnutí prostor jídelny k využití výdeje jídel.

Ing. Markéta Samcová, 
odbor místního rozvoje

Informace pro rodiče 
nově narozených občánků 
města Dobříše

Vážení rodiče, 
vítání občánků města Dobříše se koná již 
mnoho let, tradičně na dobříšském zámku 
v krásném prostředí Zrcadlového sálu. 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 vy-
zvednout na matrice Městského úřadu Dobříš, 
Mírové náměstí 119. Vyplněnou a podepsanou 
přihlášku k vítání občánků včetně souhlasu se 
zpracováním osobních údajů doručte nejlépe 
osobně na matriku Městského úřadu Dobříš, 
popř. zašlete e-mailem matrika@mestodobris.cz, 
nebo poštou. Formulář obdržíte přímo na ma-
trice, popř. je zveřejněn na stránkách města 
Dobříš.

Vítání občánků města Dobříše se mohou zú-
častnit děti, které mají v době podání žádos-
ti o přivítání na Dobříši trvale hlášený pobyt. 
Zároveň musí být jeden z rodičů v době na-
rození dítěte trvale hlášen na Dobříši (dle 
usnesení RM č. 11/9/2018 RM ze dne 24. 4. 
2018).
pokračování na straně 6

Rekonstrukce chladicího 
zařízení – zimní stadion Dobříš

Reg. č.: CZ.05.3.23/0.0/15_018/0002082
Dne 5. 4. došlo k předání staveniště k akci Rekon-
strukce zimního stadionu Dobříš firmě ENER-
GO CHOCEŇ, s.r.o., která se stala vítězným ucha-
zečem v zadávacím řízení.
Cena díla činí 29 300 000 Kč bez DPH, z toho 
výše dotace dle registrace akce ze dne 8. 3. 2018 
z Ministerstva životního prostředí prostřednic-
tvím Státního fondu životního prostředí ČR činí 
17 628 700,80 Kč. Stavební práce budou probí-
hat od 9. 4. do 2. 11. 2019.
Město Dobříš podniká další kroky, které by 
umožnily realizaci přípravných prací (tzv. patky 
a pasy – v rozsahu etapy 2a) pro budoucí zastře-
šení ledové plochy. 
Upozorňujeme občany města, aby dbali zvý-
šené opatrnosti v případě pohybu v blízkosti 
staveniště.

Ing. Markéta Samcová, odbor místního rozvoje



DOBŘÍŠSKÉ�LISTY� 5

Vážení a milí občané našeho města,
dovolte mi, abych vás informoval, že jsem se 
rozhodl ukončit svůj pracovní poměr na Měst-
ském úřadě Dobříš a k 31. 5. 2019 odcházím ze 
své současné pozice vedoucího úřadu.
Důvodů, které mě k tomuto kroku vedly, je ně-
kolik, ale žádný není nijak „politicky“ motivován 
a nemá souvislost s politickým výsledkem pod-
zimních voleb. 
Být v opozici a starostou není totéž
Bohužel ani po pěti měsících nebyla mezi no-
vým vedením a pracovníky úřadu nalezena spo-
lečná řeč a společný styl vedení města.
Zaměstnanci úřadu si pochopitelně uvědomují, 
že úřad je tu od toho, aby pomáhal zvoleným 
orgánům a plnil jejich požadavky, ať už s nimi 
souhlasí či nikoliv (pokud tyto pokyny samozřej-
mě respektují zákon). Bohužel, s čím už nemohu 
souhlasit, je forma, jakou nové vedení a zvláště 
pak paní starostka tyto pokyny uděluje a jakým 
stylem se snaží úřad vést.
Navíc, dle mého názoru, konfrontační způsob 
jednání paní starostky, který měl úspěch v opo-
zici, je pro všechny zaměstnance velmi demoti-
vující a frustrující a já osobně nemám potřebu ho 
ve svých letech a se svými zkušenostmi již nadále 
snášet. Věřte, že v současné době je na úřadě cítit 

atmosféra oboustranné nedůvěry a  v  takovéto 
atmosféře se nedá efektivně pracovat.
Když samospráva chce zasahovat do záleži-
tostí státní správy…
Rada města nejenže po pěti měsících není sou-
částí úřadu, ale jejím záměrem je dělat i organi-
zační změny, které nebyly s nikým zkonzultová-
ny a jsou bezdůvodným zásahem samosprávy 
do věcí státní správy, a s tím nemohu souhlasit.
Bohužel ani přes mé snahy mírnit tyto třecí plo-
chy a urovnávat konflikty nevidím zlepšující se 
trend, ba spíše naopak – situace je stále vyhro-
cenější, a proto jsem se rozhodl odejít.
Navíc po posledním zastupitelstvu konaném 
11.  4. 2019 jsem pochopil, že pokud bych měl 
i nadále být loajální zaměstnanec vůči své nadří-
zené, musel bych porušovat některé své morální 
a etické zásady, což striktně odmítám.
Mrzí mě, že se naše vzájemná spolupráce nepo-
dařila. Za sebe mohu říci, že jsem vždy pracoval 
s  plným nasazením a s plným respektem k zá-
jmu města a jeho občanů. Moje snaha o korekt-
ní jednání se mi během uplynulých let vracela, 
když mě pracovníci úřadu respektovali jako člo-
věka, který přesně ví, co dělá, a nebrali mě jen 
jako někoho, kdo jim ukládá úkoly.

S úctou Radek Řechka

Reakce na příspěvek Radka Řechky

pozn. redakce: na žádost paní starostky je její příspěvek otištěn i s e-mailem, který byl zaslán redakcí 
Dobříšských listů paní starostce a radě města po obdržení příspěvku od Radka Řechky. 

Vážená paní starostko, vážení radní,
v příloze zasílám příspěvek tajemníka úřadu Radka Řechky, který bude otištěn v květnovém vydání DL. 
Vzhledem k tomu, že v příspěvku zmiňuje starostku města a radu města, dle tiskového zákona Vám tento 
příspěvek zasílám k možné reakci.
Děkuji, přeji hezký den. Nikol Sevaldová 

Potvrzuji, že se nám s panem tajemníkem bohužel 
nepodařilo nají společnou řeč pro vzájemnou spo-
lupráci. Pan tajemník Řechka bezesporu odvedl na 
městském úřadě mnoho práce poté, co se v roce 
2016 vzdal mandátu zastupitele (za TOP 09 v Dob-
říši) a ujal se apolitické funkce tajemníka úřadu. 
Rozvětvená struktura městského úřadu čítá 
85 zaměstnanců. Nejsem si proto jistá, jestli má 
pan tajemník pravdu, když píše, že všichni úřed-
níci jsou frustrovaní a demotivovaní k pracovní 
činnosti. S většinou z nich vůbec nepřicházím 
do běžného pracovního kontaktu. Uvědomuji 
si však, že pro některé zaměstnance mohou být 
frustrující požadavky nového vedení města, kte-
ré očekává trochu odlišný styl práce, než na jaký 
byli zvyklí v předchozích letech. 
Byla bych raději, kdybychom si dnes na strán-
kách Dobříšských listů mohli přečíst, jakým 
způsobem pan tajemník, jako vedoucí úřadu, 
přispěl k potřebným změnám na dobříšské rad-
nici: o tom, jakým způsobem navrhl změnit sys-
tém zadávání zakázek městským společnostem, 
kontroly jejich plnění a vyúčtování tak, aby do-
cházelo k efektivnímu hospodaření s finančními 
prostředky a aby se již naše město nestávalo, 
tak jako v minulosti, dlužníkem. Čtenáře by jis-
tě zaujala zpráva o tom, jaká opatření tajemník 
předkládá radě města k přijetí tak, aby se neo-
pakovala minulá praxe, kdy město samo realizo-

valo na svém území tzv. černé stavby. Užitečná 
by byla jistě informace, jakým způsobem bude 
nastavena změna komunikace v rámci úřadu ve-
deného tajemníkem, aby zvolené vedení města 
nedostávalo k podpisu smlouvy, které nejsou 
kryty rozpočtem, či aby se již neopakovala situa-
ce, kdy úředníci nedostatečně nebo nepravdivě 
informují zastupitele mimo jiné přímo na zase-
dání zastupitelstva města. Bohužel podobných, 
pro občany zajímavých témat ze zákulisí fungo-
vání úřadu by bylo mnoho. Žádné však nebylo 
ani na těchto stránkách a ani v praxi vysloveno.
Místo toho jsem si přečetla od pana tajemníka 
vágní vyjádření o „konfrontačním způsobu jed-
nání paní starostky” nebo o „porušování morál-
ních a etických zásad”. Pan tajemník Řechka na 
úřadě končí 31. května. Budu usilovat o to, aby 
se v následujícím měsíci zapojil do komunikace 
s celým vedením města a svou kritiku konkreti-
zoval. Pokud se tak stane, bude to pro další chod 
dobříšské radnice zcela jistě přínosné. 
Nezbývá mi než vytrvat v započatém úsilí a po-
děkovat všem členům rady města za spolupráci 
a vám, občanům, za důvěru a podporu, kterou 
mi mnozí opakovaně vyjadřujete.
Panu Řechkovi přeji mnoho životních i dalších 
pracovních úspěchů a věřím, že bude ve svém 
příštím zaměstnání spokojený. 

Jana Vlnasová, starostka

Dobříšské pískoviště
Úvaha k článku zastupitele Iva Salcmana v DL 
3/2019.

Čemu by se mělo naše „dobříšské pískoviště“ 
podobat?
a) Představě pohádkového království našich 

dětí a vnoučat, kterou mají, když budují druž-
ně svůj vysněný hrad?

b) Anebo kopií naší současné poslanecké sně-
movny?

Předpokládám, že by asi zvítězila ta představa 
dětského pískoviště.
A co tedy brání v tomto případě snaze si na ta-
kovémto pískovišti společně zahrát, jak to ve 
svém příspěvku navrhl zastupitel Ivo Salcman?
– Je to sociální nerovnost?
– Odlišné názory a hodnotové preference?
– Rozdílná politická orientace – mocenské am-

bice?
– Neochota přizpůsobit se měnícímu se světu?

Kde hledat recept na míru tolerance, vzájem-
ného porozumění a odvahy, která by byla k po-
spojování tak velké rozpolcenosti společnosti 
nezbytná?
Co by asi mohlo mít alespoň hojivý (a časem tře-
ba i inspirativní) účinek na chování a jednání jak 
našeho zastupitelstva, ale i nás občanů?
Třeba by pomohlo připomínat si opakovaně při 
každém střetu rozdílných názorů pár slůvek, 
která již byla v Dobříšských listech citována.
„Jsme v tom spolu – ať se nám to líbí, nebo ne!“

Věra Schillerová, Dobříš

Dopravní výchova 
pro základní školy v praxi

V pondělí 8. dubna realizovala Městská policie 
Dobříš spolu se ZŠ Lidická projekt s názvem 
„Dopravní výchova v praxi“. Přestože je absence 
dopravního hřiště v Dobříši citelná, jeví se tento 
projekt jako hodnotná náhrada praktické výu-
ky na dopravním hřišti. Děti ze základní školy 
pod dohledem strážníka absolvují vytipovanou 
trasu, kde jsou umístěné dopravní značky. Celá 
trasa trvá 45 minut a u každé dopravní značky 
je dětem poskytnut odborný výklad – název 
dopravní značky a nejčastější použití. Současně 
jsou děti seznámeny s mnohými dopravními 
předpisy, které navazují na okolí dané dopravní 
značky. Po absolvování trasy si pak děti získané 
vědomosti ověřily při vyplňování testových otá-
zek právě z dopravních značek a dalších předpi-
sů v silničním provozu.

Strž. Bc. Václav Svoboda, 
manažer prevence kriminality

Vyjádření k současné situaci na radnici

Vážení spoluobčané, 
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Pojmenování ulic v lokalitě u židovského hřbitova
Možná někdo z vás zaznamenal snahu určitých členů místního zastupitelstva o pojmenování ulic 
v  lokalitě u židovského hřbitova po významných dobříšských občanech židovského vyznání. Za-
stupitelé tím chtěli podpořit větší zájem obyvatel o lokalitu, ve které žijí. Během posledního zastu-
pitelstva se o této možnosti hlasovalo, ale neúspěšně, i když měla tato snaha podporu větší části 
zastupitelů. Nakonec byla i přes určitou podporu zachována jména ulic. Ta si vybrali investoři a vze-
šla z hlasování dvaceti lidí na sociálních sítích. Přesto by se na to dalo dívat i z jiné strany a to tak, že 
vybrali tato jména, protože své okolí vlastně neznají anebo, že případné zájemce o vlastní bydlení 
v této lokalitě více nalákají právě jména Na Vyhlídce anebo K lesu. Během jednání zastupitelstva 
jsem navrhl kompromis, kdy by se mohla případně přejmenovat část ulice Průmyslová anebo ulice, 
která ještě není postavena. To jméno by dostala dopředu, ale ani o tuto možnost investoři vlastně 
neměli zájem a v dalším hlasování ani tato možnost neprošla.
Od doby, co jsem se o tuto možnost začal zajímat, mi bylo řečeno, že se případně pojmenují jiné uli-
ce podle mého návrhu, a to až v momentě, kdy začnou v lokalitě za židovským hřbitovem budovat. 
Jenže zde zatím schází návaznost, proto se budu snažit do dalšího zastupitelstva, aby byly konečně 
pojmenované dvě ulice, které se nacházejí v přímém sousedství hřbitova a doposud nemají žádné 
jméno a nikdo v ulicích nebydlí, takže snad ani nikomu nebude vadit, že ulice budou připomínat 
židovskou historii města. 

Petr Kadlec, zastupitel města za HORA a předseda Okrašlovacího spolku města Dobříš

Dobříš věčně zelená?
Veřejný prostor v Dobříši odráží i náš vztah k ži-
votnímu prostředí. V centru města máme místo 
náměstí parkoviště, dovolili jsme zde postavit 
supermarket s asfaltovým parkovištěm, aby 
nám v létě bylo ještě tepleji. Vše jsme korunova-
li změtí reklam a skomírajícími stromy, trochou 
křoví a udusanou trávou.
Diskutovat o tom, zda je či není klimatická změ-
na nebo o našem podílu na ní, nemá smysl. 
Hlavní je, zda si uvědomujeme naši absolutní 
závislost na stavu životního prostředí. Jsme je-
diný živočišný druh na Zemi, který vědomě vše 
zamořuje jedovatými látkami.
Pokud vnímáte životní prostředí jako věc neži-
vou, pak lze zeleň ve městě vyřešit natrvalo – 
vše, včetně trávy, nahradit plastovými napodo-
beninami. Výhody? a) bezúdržbové – ušetříme 
za vodu, sekání, ořezávání a úklid opadaného 
listí, b) stálezelené do vyblednutí, c) snadná vý-
měna, d) stíní to taky!
Pokud nechcete jen nadávat na nezodpovědné 
politiky či úředníky, nabízíme několik praktic-
kých tipů, jak nepropadnout bezmoci. Komuni-
kace se zastupiteli a úředníky města je přitom 
klíčová:
1. Dráždivý kouř z komínů – slušně upozorněte 

souseda, případně písemně oslovte odbor 
životního prostředí nebo využijte aplikaci 
http://cisty-komin.cz. I vzduch jsme nuceni 
sdílet a pálení nekvalitního paliva není proje-
vem osobní svobody.

2. Pronajímáte zemědělskou půdu? Chtějte od 
zemědělců informace o tom, jak s půdou na-
kládají (pesticidy, hnojiva) a jaká opatření na 
zadržování vody v krajině uplatňují nebo plá-
nují.

3. Zeleň a lesy – dokumentujte stav, kontaktujte 
komisi pro ekologii, žádejte informace od od-
boru životního prostředí a správce lesa.

4. Bioodpad – speciální kompostér může být 
i v bytě.

Obdobných nápadů je mnoho a čím více jedin-
ců homo sapiens je bude realizovat, tím větší 
dopad to může mít. Dokud přírodu uvidíme jen 
jako nižší formu života, s níž si můžeme dělat, co 
nás napadne, a osobní svobodu si budeme plést 
s bezohledností, žádný politik ani miliardář to za 
nás nevyřeší.
Mitakuye Oyasin.

Jiří Drvoštěp Štěpo, Zora Rysová 

O tom, zda je možné budovu kina opravit, se 
rozhodovalo už v minulém volebním období:

20. září 2017: 
Zastupitelstvo města Dobříše ukládá Radě měs-
ta Dobříše zajistit zpracování architektonické 
studie Knihovny se spolkovou činností, a to ve 
variantě velkého sálu s kapacitou do 100 lidí.
Pro: J. Urbanová, A. Böhm, I. Lenerová. J. Mel-
ša, D. Havlíčková, M. Čermáková, A. Kozáková, 
R. Vystyd, P. Neubergerová, S. Vacek, A. Holobra-
da, J. Kastner, H. Pekaríková, J. Musil, F. Kahoun, 
I. Salcman. / Proti: 0 / Zdržel se hlasování: 0/
22. listopad 2017: 
ZM doporučilo nechat připravit projekt v soula-
du s koncepcí pasivního standardu.
Pro: A. Böhm, M. Čermáková, T. Fulínová, T. Hadže-
ga, D. Havlíčková, F. Kahoun, J. Kastner, A. Kozá-
ková, J. Melša, J. Musil, M. Musil, P. Neubergerová, 
H. Pekaríková, I. Salcman, J. Urbanová, S. Vacek, 
M. Vávra, K. Vítek, R. Vystyd. / Proti: 0 / Zdrželi se 
hlasování: 0/
14. prosinec 2017: 
Na zasedání zastupitelstva města starosta měs-
ta potvrdil, že v rozpočtu na rok 2018 je pláno-
vaný výdaj 1,5 milionu Kč na projektovou doku-
mentaci stavby nové knihovny.
7. únor 2018: 
Fórum zdravého města: Stavba knihovny je pro 
občany prioritou.
Poté, co dobříšská radnice vyzvala občany, aby 
jí pomohli stanovit deset priorit rozvoje města, 
zúčastnilo se zhruba padesát občanů veřejného 
fóra v KD Dobříš. Několik hodin zde pracovali 
na výběru nejdůležitějších bodů plánu rozvoje 
města a na závěr jednoznačně potvrdili, že stav-
ba nové knihovny je pro ně naprostou prioritou.
15. únor 2018: 
Zastupitelé města deklarovali, že trvají na svém 
rozhodnutí o stavbě knihovny se spolkovou 
činností, do návrhu rozpočtových opatření roz-
hodli vrátit (původně škrtnutý) bod navýšení 
částky na přípravu projektové dokumentace 
o  potřebných 550 tisíc korun a tento bod ná-
sledně odhlasovali. Pro: T. Hadžega, S. Vacek, 

K. Vítek, M. Čermáková, S. Holobrada, I. Salcman, 
D. Havlíčková, A. Kozáková, M. Musil, J. Melša, 
P. Neubergerová, R. Vystyd, A. Böhm, J. Urbano-
vá / Proti: 0 / Zdržel se hlasování: F. Kahoun/
Návrh usnesení – Mgr. Stanislav Vacek, MPA: 
Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí 
informaci o možnosti podání žádosti o poskyt-
nutí dotace do 61. výzvy OPŽP s maximálním 
možným termínem do 31. 10. 2019 a ukládá 
radě města podat žádost o poskytnutí této do-
tace.
Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí 
informaci o možnosti podání žádosti o poskyt-
nutí dotace do 61. výzvy OPŽP s maximálním 
možným termínem do 31. 10. 2019 a ukládá 
radě města podat žádost o poskytnutí této 
dotace.
Výsledek hlasování: celkem 17, pro 16, 
proti 1, zdrželo se 0 členů ZM. Usnesení 
č. 19/32/2018/ZM.
Pan Hadžega píše: Referendum by ale určitě mělo 
být, protože město se chystá investovat obrovské 
finanční prostředky do stavby 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 in-
vestiční možnosti města.

K otázce referenda obecně platí, že referendum 
může být pro řešení daného problému vhodné, 
pokud:
– lze zformulovat jednoduchou otázku typu 

ano–ne, kterou bude problém vyřešen;
– občané mají dostatek informací k tomu, aby 

mohli kvalifikovaně rozhodnout.
Dovolím si upozornit na příklad brexitu: ani jed-
na z výše uvedených podmínek nebyla splněna, 
a výsledkem referenda je naprostý chaos.
Zároveň jsem již v DL uvedla, že v tuto chvíli ne-
jsou v rozpočtu města schváleny prostředky na 
stavbu knihovny. Vedení města průběžně vyjed-
nává o možnosti získat další dotační prostředky 
na realizaci tohoto projektu.

Jana Vlnasová

Reakce na příspěvek pana Hadžegy:
Pan Hadžega v dubnovém vydání DL informoval, že Zastupitelstvo města Dobříše 6. 2. 2019 silou 
většiny koaličních hlasů neschválilo referendum ke stavbě budovy nové knihovny a ptá se:
Proč nechce současné vedení města slyšet hlas občanů města Dobříš? 
Proč stačí vedení města názor skupiny lidí, kteří prosazují stavbu nové knihovny?

Informace pro rodiče nově 
narozených občánků města Dobříše 
pokračování ze strany 4
O termínu a konkrétním čase konání budou ro-
diče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni 
prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslá-
na na jimi uvedenou adresu.
V případě dotazů můžete kontaktovat matriku 
na tel. 318 533 313 a 318 533 316.

Dne 28. 3. byli v Zrcadlovém sále dobříš-
ského zámku přivítáni tito občánci našeho 
města: 
Vojtěch Benda, Václav Květoň, Martin Miškei, 
Viktorie Pytelková, Anežka Kašparová, Amá-
lie Rejnartová, Emma Fialová, Eliška Farářová,  
Veronika Volfová, Miloslav Anděl, Anna Dundáč-
ková a Magdalena Dundáčková. 

Odbor správních agend
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KULTURA KVĚTEN

 � 10. 5. – 17. 5. Divadelní festival ochotnických 
souborů

Místní ochotníci z divadla Disk – Kruh vás opět 
po roce zvou na svůj tradiční festival. Letos to 
bude již 14. ročník této oblíbené a hojně navště-
vované kulturní události. Kromě domácích se 
vám představí ochotníci z mnoha českých měst. 
Program je nabitý opravdu zajímavými divadel-
ními tituly. Informace o programu najdete na 
straně 8.
Program na www.kddobris.cz.
Společenský sál KD Dobříš, pátek 10. 5. – pá-
tek 17. 5., začátky představení vždy od 19.30 
hod. Vstupné dobrovolné!

 � 18. 5. Dobříšské májové slavnosti
Květen je tradičně ve znamení největší kulturně-
-společenské akce – Dobříšských májových slav-
ností... Ve spolupráci s mnoha místními i hostu-
jícími organizacemi vznikl pestrý program, ve 
kterém snad najdete to, co máte rádi a co vás 
pobaví. Kromě místních účinkujících a zajíma-
vých hostů jsou hlavními hvězdami DMS 2019 
legendární kapela YO YO Band a špičková 
zpěvačka Anna K. se svou kapelou. 
Programem na pódiu provází již osvědčený 
moderátor Pepa Libický. Těšíme se na vás.
Více informací o programu na str. 8 a na webu 
a FB kulturního domu, informačního střediska 
a města Dobříš. 

 � 24. 5. Festival Americké jaro 2019 – Olga  
Vinokur

Zveme vás na fes-
tival, který se již 
čtrnáctým rokem 
koná v řadě míst po 
celé České repub-
lice.
Publiku představuje 
vycházející hvězdy 

či v posledních ročnících i etablované americké 
umělce především z prostředí vážné a jazzové 
hudby. Festival Americké jaro je v současnosti 
největším projektem česko-americké kulturní 
spolupráce. 

Již po sedmé jej pořádáme i v dobříšském kul-
turním domě a jsme potěšeni, že i v letošním 
roce můžeme publiku nabídnout velmi atraktiv-
ního hosta – celosvětově uznávanou pianistku 
Olgu Vinokur, která je pověstná svým odváž-
ným a imaginativním programem sestávajícím 
z děl známých i méně známých skladatelů. Její 
umění obdivují návštěvníci významných hu-

Připravujeme na červen

15. 6. MUZEJNÍ NOC 2019
Pořadatel akce Okrašlovací spolek Dobříš 
spolu s Kulturním střediskem Dobříš a Mu-
zeem (rukavic) Dobříš vás zvou na dobříš-
skou muzejní procházku, která se koná 
pod hlavičkou celorepublikové akce Muzej-
ní noc 2019... Zájemci budou moci během 
odpoledne navštívit významná místa města 
a současně i tři muzejní instituce – Archiv 
a  depozit Muzea města Dobříše, expozici 
Muzea hraček na zámku Dobříš a expozici 
Muzea (rukavic) Dobříš na náměstí. Na těch-
to místech bude připraven krátký program 
pro poučení i zábavu. Vstup zdarma! Těšíme 
se na vás! 
Podrobný program akce naleznete v příš-
tích DL a na webu a FB stránkách pořada-
telů.

21. 6. Petr Kalandra Memory Band 
– koncert
Koncert kapely, která předává hudební od-
kaz legendárního bluesového hudebníka, 
zpěváka, kytaristy a hráče na foukací harmo-
niku. 
Předprodej vstupenek od 3. 6. v trafice 
U Davida.

debních scén a festivalů v USA i v zahraničí. 
S českým Kvartetem Martinů spolupracovala na 
vydání kvintetů skladatele, klavíristy a pedago-
ga Sergeje Tanějeva (1856–1915) a napomohla 
mu tím uspořádat turné po Spojených státech. 
Je nositelkou řady prestižních cen. 
Olga Vinokur pochází z Ruska, kde na svůj talent 
upozornila již ve velmi útlém věku. Ve studiích 
pokračovala v Izraeli na Rubin Music Academy 
v Tel Avivu a dokončila je na Manhattan School 
of Music v New Yorku. 
Americký průvodce gramofonovými deskami 
(American Record Guide) hodnotí její nahráv-
ky jako jedny z vrcholových klavírních inter-
pretací za posledních 75 let. New York Times 
píše o  její hře jako o „nádherném přestavení“ 
a BBC Journal pianistku charakterizuje slovem 
„mimořádná“.
Výstavní sál KD, pátek 24. května 2019 od 
19.30 hod. Vstupné: 150 Kč; zvýhodněné 
80 Kč (důchodci, studenti, ZTP). Předprodej 
vstupenek v KD Dobříš, tel.: 318 521 302.

 � 26. 5. Taneční čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. 
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... 
Na všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlova-
cího spolku Dobříš. 
Společenský sál KD, neděle 26. května 2019 
od 17 hodin, vstupné dobrovolné.

 � 30. 5. Vernisáž výstavy obrazů: Miroslava 
Pátková, Zdeněk Pátek, Petr Velebil a Iveta 
Vodenková – krajinomalba a abstrakce

Vernisáž výstavy na klavír doprovodí Stanislav 
Kadlec.
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž výstavy se 
uskuteční ve čtvrtek 30. května od 18 hodin. 
Výstava potrvá do neděle 30. června. Otevře-
no: PO–ČT 8.30–16.00 hod., NE 14.00–16.00 
hod. Vstup zdarma. 

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE  
v Muzeu hraček Dobříš 

Téma: Jarní závěsná 
dekorace
Neděle 12. 5. 2019 
Jaro je tu!!! Přijďte 
si s námi zpříjemnit 
nedělní odpoledne 
a vyrobit si společ-
ně krásnou dekoraci, 
která navodí jarní at-
mosféru. 
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! 

Dobříšská šelma – modelářská 
výstava má nové jméno
I v letošním roce se bude konat tradiční výsta-
va plastikových a papírových modelů. Populární 
akce, která k dobříšskému společenskému dění 
už neodmyslitelně patří, proběhne v sobotu 
25. května od 8.00 do 16.00 hod. v prostorách 
Kulturního domu Dobříš. Kromě parádních 
modelů všech měřítek se můžete těšit i na ob-
čerstvení, prodej stavebnic a ukázky prací kluků 
z naší Modelářské dílny. Účast na výstavě a te-
matický workshop nám přislíbil jeden z nejzná-
mějších českých modelářů a autor modelářských 
publikací Jakub Vilingr, což je především pro 
mladé a začínající modeláře skvělá příležitost, 
jak okouknout techniky a fígle těch nejlepších.
Místo dřívějšího názvu Dobříšská želva letos 
výstava poprvé ponese jméno Dobříšská šelma. 
Připadalo nám, že se akce už po několik let ne-
posouvá z místa a příliš nevyvíjí. Při vystoupení 
ze zajetých kolejí je přejmenování sice symbo-
lickým, ale logickým krokem. Nový název zní 
podobně, ale má v sobě sílu a energii, což jsou 
přesně ty vlastnosti, které bychom do budouc-
na naší výstavě přáli.
Výstavu jsme proto zjednodušili. Oproti před-
chozím ročníkům, kdy byla dvoudenní a spojená 
s večerní besedou, se vracíme k jednodennímu 
modelu, který je z hlediska soutěžících komfort-
nější. Rozjeli jsme také jednání s modelářskými 
kluby v bližším i vzdálenějším okolí a máme při-
slíbenou jejich podporu, která se projeví tím, co 
návštěvníky zajímá především: větším počtem 
vystavených modelů. Přijďte se podívat – a po-
kud sami modelaříte, vezměte své modely s se-
bou, těšíme se! www.dobrismodel.cz

Tomáš Vokurka a Jaroslav Sauer, 
Modeláři Dobříš, z.s.

Uzávěrka příspěvků  
do červnového vydání Dobříšských listů  

bude 17. května 2019.  
Redakce DL: p. Nikol Sevaldová 

Mírové náměstí 103 – Infocentrum, 
tel.: 318 533 366, 778 417 631, 
dobrisskelisty@mestodobris.cz
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Dobříšské májové slavnosti 2019

9.30–9.55

10.10–10.25
 
10.30–10.35
10.40–10.55 
11.00–11.15 
11.20–11.35
 
11.45–12.05  
12.00–12.30
 
12.25–12.35

 
13.00–13.40 
13.45–14.05

 
14.35–15.25 
15.45–16.15
 
16.20–17.20
 
17.20–17.25
 
17.30–18.20

1. ZŠ – Sboreček, taneční kroužek Kalamajka, zum-
ba a mažoretky
2. ZŠ – Kampak jedeš, sluníčko? Několik veselých 
písniček 
Slavnosti zahájí starostka města Bc. Jana Vlnasová
2. MŠ – Rock‘n‘roll 2. mateřské školy Dobříš
Taneční škola Double Cookies – streetdance 
RC Dobříšek – vystoupení taneční přípravky a dan-
ce mix
ZUŠ Dobříš – rocková kapela a taneční obor
Spanilá motorkářská jízda – Kolocentrum Moto-
shop Dobříš
Škola Taekwon-Do ITF Dobříš – ukázky korejské-
ho bojového umění sebeobrany – základní sestavy, 
ukázky soubojů, sebeobrany, speciálních a přerá-
žecích technik
Swing band Dobříš – koncert 
TJ Sokol Dobříš – vystoupení sokolských žen, vy-
stoupení žákyň a dorostenek z oddílu aerobiku 
a z oddílu rope skippingu
ZUŠ Dobříš – Velký taneční orchestr sCOOL Band 
Tereza Wess – dobříšská zpěvačka a skladatelka 
představí svou novou tvorbu
Aerobik studio Orel Dobříš – exhibice závodního 
aerobiku a dětských sportovních kurzů
Hosty slavností přivítá starostka města Bc. Jana 
Vlnasová
Gymnastika Dobříš, z.s. – cvičení na nářadí a po-
hybové skladby s hudbou

Sobota 18. 5. 2019 – Hlavní pódium
Hosté slavností
19.00–20.00 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 Vla-
dimír Tesaříkovi spolu s Ondřejem Hejmou a Juliem Kuzmou Novotným. Stali 
se průkopníky tzv. černé muziky – především soulu a blues a reggae. Mezi 
nejúspěšnější hity skupiny patří především ty z 90. let. Jsou to známé písně, 
jako například Karviná, Jedem do Afriky, Rybitví či Kladno. 
19.30–20.20 V.O.S.A. Theatre – RYBY – obří loutky ryb jsou ozdobou ka-
ždé větší akce. Plují prostorem a děti je milují. Na jejich vzdušné plavbě je 
doprovází chůdaři s akordeonem a houslemi. Vydají se na cestu náměstím 
a dojdou až k velkému pódiu. Pobavte se s nimi, pomožte jim zamávat kři-
délky...
21.10–22.30 Anna K + band – na DMS letos vystoupí oblíbená, hudebními 
kritiky oceňovaná, několikanásobná zpěvačka roku Anna K. Se svou kapelou 
vám představí starší hity i nejnovější písně z úspěšného alba Světlo. Anna K. 
je držitelkou 5 ocenění Anděl. Pravidelně se objevuje také v nominaci anke-
ty Žebřík časopisu iReport, kde byla čtenáři zvolena Zpěvačkou roku v roce 
2011, 2012 a 2013.

Dětské hřiště u kina 
10.00–16.00 Jízda na ponících – Jezdecký areál Míšanek, z.s. Spodní 
část hřiště u kina.
11.00–11.45 Loutková pohádka, Ezopovy bajky, hraje Divadlo KAKÁ
Každý z nás si vzpomene aspoň na jednu z klasických Ezopových  
bajek, ve kterých se zvířata chovají jako lidé a nastavují tak zrcadlo na-
šim mnohdy nepěkným vlastnostem. Interaktivní představení představí  

Další program – sobota 18. 5. 2019 

Programem na pódiu vás provází Pepa Libický, moderátor Frekvence 1.
Stánky s občerstvením, suvenýry a s dalším zajímavým sortimentem. 
Pouťové atrakce od 16. 5. do 19. 5. v horní části náměstí.
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Další program – sobota 18. 5. 2019 

12 Ezopových bajek s autorskými písněmi, živou hudbou, svébyt-
nou scénografií a v neposlední řadě jemným humorem nejen pro 
děti. Vhodné pro děti od 3 let.
V případě nepříznivého počasí v KD.
12.00–14.00 Rodinné centrum Dobříšek, z.s. – Místo pro rodi-
nu – volné tvoření pro děti a rodiče. Za poplatek malování na obličej. 
13.00–17.00 Duhoví indiáni – indiánské tábořiště – velký to-
tem a týpí, indiánské aktivity a soutěže (závody želv, hod kroužky 
na ježka, originální puzzle, lov bizonů, rybolov, slalom na koních), 
pocitová stezka, čelenky k zapůjčení dětem i rodičům s možností se 
společně vyfotit u totemu a týpí. Prodejní stánek: malování indián-
ských motivů na obličej, dětské indiánské čelenky a náramky a další 
indiánský sortiment.
13.00–16.00 Stánek KAPAP CZECH – výcvik izraelské sebeobra-
ny pro děti, mládež, dospělé, seniory, ženy i profesionály. Veřejná 
prezentace s výukou sebeobrany pro každého pod vedením našich 
cvičenců a instruktorů. Ukázky sebeobrany, možnost vyzkoušet si 
tréninkové pomůcky, seznámit se s principy sebeobrany, zabouchat 
si do úderových lap, vyzkoušet tréninkové rukavice či přilbu. Součás-
tí bude i drobná prezentace první pomoci a našich branných aktivit.

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

s činností spolku a psího útulku 

Husův parčík
10.00–12.30 Dobříšský sportovec – tradiční akce oblíbená 

u dětí i dospěláků. Společné plnění úkolů rodičů 
s dětmi na 10 stanovištích. Rozvoj pohybových, 
smyslových i orientačních dovedností. Přijďte si 
vyzkoušet, jakou sílu má vaše rodina… (spolek 
Provas, Dobříš)

14.00–16.00  Kdo si hraje, nezlobí – program pro děti nejen 
školou povinné (Skaut Dobříš – oddíly Minehaha, 
Zlatý list a Lampyris). 

Muzeum (rukavic) Dobříš
09.00–16.00 Kromě stálé expozice bude k vidění výstava s ná-

zvem Šperkcyklace aneb Jak se dá dělat z niče-
ho něco. V průběhu odpoledne bude možné poho-
vořit s autorkou výstavy paní Leou Brodovou a při 
této příležitosti je výstava k vidění zdarma.

Muzeum hraček – zámek Dobříš 
10.00–16.00 Jedinečná soukromá sbírka hraček – snížené 

vstupné!

Kulturní dům 
13.00–19.00 IX. salon výtvarníků Dobříšska – výstavní sál KD 

– vstup zdarma!

Skate/bike park V Lipkách
14.00–22.00 Slavnostní otevření nového skate/bike parku 

– pořádá D FIGHT, z.s.

Bohatá BMX exhibice předních českých jezdců: Tomáš Řanda,  
Martin Mašek, Honza Kos, Pavel Prosr a další špičky BMX. Za hu-
debního doprovodu lokálních interpretů: Duo John, Meca, Thrill-
-O-Beat a další. Závody Dobříš Trickline Cup – poprvé v historii se 
na Dobříši uskuteční závody slack-line. Občerstvení a doprovodné 
aktivity od místních obyvatel.

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

10. 5. – 17. 5.  14. divadelní festival ochotnických souborů, KD 
Dobříš 

Ochotníci z divadla Disk vás opět zvou na svůj tradiční festival. Kromě 
domácích hostitelů se vám představí ochotníci z mnoha českých měst. 
Program je nabitý opravdu zajímavými divadelními tituly. Začátky před-
stavení od 19.30 hod. Společenský sál KD. Vstupné dobrovolné!

Doprovodné akce 10. 5. – 19. 5. 2019

13. 5. – 17. 5. Výstava výtvarných prací žáků 9. ročníku ZŠ Komenské-
ho nám. – Konírna – zámek Dobříš

19. 5.  Hasičská soutěž O pohár starostky města Dobříše
 – pořádaná ve spolupráci s JSDH Dobříš. Zúčastní se družstva 

místních i přespolních sborů – kategorie muži, ženy. Stánek 
s občerstvením a dobrá nálada zajištěna. 

 Stánek Pesoklubu Dobříš – činnost spolku a útulku Dobříš, 
který se stará o opuštěné psy. Přijďte poznat naše psí kama-
rády a zeptat se na cokoli z oblasti chovu pejsků. 

 Louka za rybníkem Papež od 11.00 do 18.00 hod.

Z důvodu konání DMS na Dobříši bude v termínu od 16. 5. 2019 
od 6.00 hod. (čtvrtek) do 19. 5. (neděle) uzavřena pro provoz mo-
torových vozidel část místní komunikace Mírové náměstí v úseku 
mezi Českou spořitelnou (včetně příjezdu na parkoviště před ČS) 
směrem ke kulturnímu domu (po křižovatku s ulicí Čs. armády). 
Uvedená část komunikace v délce cca 90 m bude využita pro pořádá-
ní zábavní akce a umístění pouťových atrakcí. Během uzavírky bude 
provoz sveden obousměrně do ulice Bezručova.

V sobotu 18. 5. bude uzavřena pro provoz motorových vozidel:
– část hlavní komunikace II/114 v úseku od křižovatky u Tyršova 
nám. ke světelné křižovatce na Mírovém nám.,
– část místní komunikace Mírové náměstí v úseku od křižovatky se 
silnicí II/114 po křižovatku s místní komunikací ulice Plk. Petrovi-
če, v délce cca 240 m.
Během uzavírky budou autobusové zastávky přechodně zřízeny na 
Tyršově náměstí.

Dopravní informace – DMS 2019

Slavnostní otevření nového skate/bike parku Dobříš 
– pořádá D FIGHT, z.s.

Program slavnostního 
otevření 18. 5. 
od 14 hod. do 22 hod.
Bohatá BMX exhibice 
předních českých jezdců:
Tomáš Řanda – legenda ze 
Starého Plzence
Martin Mašek – budouc-
nost příbramského BMX
Honza Kos – nejbarevnější 
BMX stylař z Jablonce nad Nisou
Milan Pouzar – budějovická legenda na vrcholu české scény
Patrik Pusztai – Honza Sadílek – Marek Punčochář – mladá březnická trojka na 
hodně dobré příbramské lokální úrovni!
Pavel Prosr – jeden z nejlepších jezdců na Českobudějovicku
Doprovodná exhibice:
Petr Macháček – Free Scootering – mladý nadějný jezdec na koloběžce před-
vede variaci backflipů a další odvážné triky
Jára Mrštný – inline brusle – legenda ve svém sportu a vítěz největších světo-
vých streetových závodů
Za hudebního doprovodu tematicky hrajících DJs a následného vystou-
pení kapel:
Duo John – dobříšská kytarová a zpívající dvojice 
Meca – rapper ze Zbirohu, který vystoupí za houslového a pěveckého doprovodu
Thrill-O-Beat – mladá dobříšská dvojice rapující v angličtině a další…
Závody Dobříš Trickline Cup – poprvé v historii se uskuteční na Dobříši zá-
vody slackline na nejvyšší úrovni
Občerstvení:
Eggy – výtečná káva a domácí dobroty od cestovatelské dvojice Mike&Katie
Vópa Burgery – velké a šťavnaté burgery v režii místňáka Štěpána
D Fight Bar – studené alko i nealko nápoje z legendárního baru samotných 
pořadatelů
Pro více informací a časový harmonogram sledujte náš Facebook (D Fight) 
a Instagram (dfightzs). 

Za team D Fight – Aleš Křivánek
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Milí čtenáři a návštěvníci knihov-
ny, zveme vás na jarní programy 
knihovny:

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 
hod.

Malá dobříšská univerzita představuje dokumen-
taristu, publicistu a cestovatele Petra Horkého. 
Natáčel s Thorem Heyerdalem, A. C. Clarkem, 
R. Messnerem i E. Dänikenem, zúčastnil se expe-
dice 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 19.00 
hod. na NÁDRAŽÍ DOBŘÍŠ!!!

V 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. 
Vstup volný!
KNIHOMRNĚ START – pondělí 20. 5. od 10.00 
hod.
Program pro miminka a batolata s doprovodem. 
Rytmy, říkanky, písničky, pohádka, hudební ná-
stroje, prohlížení obrázkových knížek, pohybo-
vé a společenské prvky. Vstup volný, přihlášky 
vítáme – pomohou nám program lépe připravit 
„na míru“.
MARY POPPINS A MALÍŘ – středa 22. 5. od 
17.00 hod.

Pohádka s výtvarnou dílnou pod vedením ma-
líře Miro Pograna. V rámci akce Celé Česko čte 
dětem pořádáme čtení z nádherné knihy Mary 
Poppinsová od D. L. Traversové, na které navá-
že pěkný tematický workshop. Doporučujeme 
zejména pro děti od 5 do 10 let s doprovodem. 
Vstup volný!
SAMETOVÉ ODPOLEDNE – čtvrtek 23. 5. od 
17.00 hod.
Slavnostní vyhlášení výsledků literárně-výtvar-
né soutěže Samet a my. Hudební doprovod, 
čtení, občerstvení. Za finanční podporu soutěže 
děkujeme firmě Doosan Bobcat EMEA. Vstup 
volný.

TÝDEN PRO DĚTI – od 1. do 9. 6. – hra ve městě
Další ročník velké pátrací hry, která zavede děti 
na mnoho stanovišť po celém městě. Nenuďte 
se doma, stavte se v knihovně pro herní plán, 
pátrejte a vyhrajte pěkné ceny!
Výtvarná dílna s Jíťou: PLACKOVÁ SAMO-
OBSLUHA – pondělí 3. 6. od 12 do 17 hodin
Přijďte si vyrobit vlastní originální placku neboli 
odznáček. Bramborové placky nepečeme! Vstup 
volný, materiál zdarma.
DEN BEZ BARIÉR – čtvrtek 6. 6.
Program pro děti z Jedličkova ústavu v Praze. 
Chcete se přidat? Ozvěte se nám.
PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., Dsc.: 600 LET 
HUSITSTVÍ – čtvrtek 6. 6. od 17.00 hod.
V přednášce se společně zamyslíme nad situací 
v českých zemích kolem 1400 – kořeny husitské 
revoluce, nad otázkou souvislosti krize a revolu-
ce, nad vlastním průběhem a dopadem husitské 
revoluce v Čechách a konečně nad druhým živo-
tem husitství a jeho hrdinů. Přednáška nepřináší 
nadčasové pravdy, chce být daleko spíše dialo-
gem s posluchači a nabídnout jim náměty k za-
myšlení se i nad fakty zdánlivě dávno známými. 
Vstupné 70 Kč, káva/čaj v ceně.

STAVEBNÍ PRÁCE VE SPORTOVNÍ HALE: 
KNIHOVNA ZAVŘENA!
Sportovní halu čeká výměna oken, nové za-
teplení a další práce na snížení její energetické 
náročnosti. V měsících červen až srpen se to do-
tkne provozu knihovny: provoz knihovny bude 
ukončen v úterý 25. 6. a po prázdninách znovu 
otevřeme v pondělí 9. 9. Doporučujeme zásobit 
se knihami již v průběhu měsíce června!

A na závěr důležité upozornění:
ZMĚNY VÝPŮJČNÍ DOBY:
Středa 1. 5. a 8. 5. – knihovna zavřena.
Středa 26. 6. – neděle 8. 9. – knihovna zavřena

Milí čtenáři, přejeme vám krásné květnové dny 
sváteční i všední a těšíme se na vás v knihovně!

Romana Bodorová

Foto: Jindřich H. Böhm

Knihovna v květnu

Předchozí měsíce byly pro pracovní četu oprav-
du nabité. Pracovníci se věnovali údržbě a zve-
lebování v prostoru povodí Vltavy (Třebenice, 
Štěchovice), kde čistili břehy Vltavy po silném 
větru, vyřezávali náletové dřeviny a pálili ohně.
V měsíci březnu byla pro pět našich pracovníků 
realizována rekvalifikace Arborista – základ-
ní stromolezecký kurz. To byla opravdu výzva 
a  zkouška odvahy, kdy se účastníci museli po-
prat s velkou fyzickou náročností a manuální 
zručností potřebnou pro úvaz různých typů 
uzlů. Kurz probíhal čtyři dny a byl rozdělen na 
tematické celky, kdy se věnovali např. zákoníku 
práce a souvisejícím předpisům, pracovním po-
stupům, vybavení pro stromolezení, možným 
rizikům při práci atd… Kurz byl realizován v Ko-
líně a Kostelci nad Černými lesy, kde se nachází 
arboretum pro nácvik praktických dovedností. 
Právě zde se konala praktická 24hodinová část 
kurzu. Výsledkem jsou certifikáty pozemních 
pracovníků, které absolventům jistě pomůžou 
v budoucím profesním životě. Pro absolvování 
tohoto kurzu bylo z prostředků projektu zakou-
peno také potřebné arboristické vybavení, se 
kterým si tak rovnou vyzkoušeli práci v terénu 

a nyní ho budou hojně využívat při své každo-
denní činnosti. 
Po nelehké rekvalifikaci se pracovní četa opět 
vrhla na údržbu prostor obcí. Poptávka naší prá-
ce ze strany obcí je totiž stále veliká. Aktuálně 
má četa za sebou jednodenní práci v Památníku 
Karla Čapka ve Strži (Stará Huť), na kterou byla 
výborná zpětná vazba a spokojenost ze strany 

vedení památníku. V obci Ou-
běnice právě probíhá údržba 
veřejných prostor a stejná práce 
je naplánovaná na další týden ve 
Svatém Poli u Dobříše. V nejbliž-
ší době je nasmlouvaná práce 
v Dalekých Dušníkách, kde na 
četu čeká vyžínání koryta potoka 
coby protipovodňové opatření.
V květnu budou probíhat další 
naplánované rekvalifikační kur-
zy, např. Obsluha křovinořezu 
a motorové pily nebo Údržba 
veřejné zeleně. O tyto rekvalifi-
kace je z řad našich zaměstnan-
ců i nově příchozích uchazečů 
o vstup do projektu stále zájem.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Za realizační tým Brdy–Vltava, o.p.s., 

Eva Lenhratová

Na čem právě pilně pracuje naše pracovní četa?
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Den s knihou

Dne 5. 4. jsme na celém prvním stupni zábavnou 
formou prezentovali referáty o spisovatelích 
a komiksu. Byli jsme rozděleni do pěti skupin 
a měli jsme za úkol během 20 minut seznámit 
ostatní třídy se životopisem, dílem a zajímavost-
mi ze života autorů.

Každá skupina měla určeného spisovatele nebo 
povídání o historii a vzniku komiksu. První sku-
pina prezentovala Františka Nepila, druhá skupi-
na Ondřeje Sekoru, třetí skupina Eduarda Petiš-
ku, čtvrtá skupina český komiks a pátá skupina 
zahraniční komiks. Z prezentace měla většina 
z nás obavy, zda se naše vystoupení budou líbit, 
ale brzo se rozplynuly. Všechny navštívené tří-
dy nás bedlivě poslouchaly a na naše kontrolní 
otázky v závěru prezentace vždy správně odpo-
vídaly. Celá prezentace nás všechny moc bavila 
a rádi bychom ji někdy zopakovali.

Páťáci

Stavebnice pro ŠD  
– variabilní odrážedlo

Díky zapojení naší školy do projektu Místního 
akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II 
navštívila v prosinci družina Národní zeměděl-
ské muzeum v Praze. Tentokrát, v rámci dalšího 
rozvoje polytechnické gramotnosti, dostaly děti 
dřevěnou variabilní stavebnici, která vznikla ve 
spolupráci se Střední školou stavebních řemesel 
v Brně Bosonohy. Stavebnici děti převzaly v kan-
celáři MAS Brdy–Vltava. Děti projevily o  staveb-
nici velký zájem, při montování předvedly ob-
divuhodnou spolupráci. Podle návodu nejprve 
sestrojily odrážedlo v podobě tříkolky. Když se 
povozily, tříkolku rozmontovaly a ihned se s nad-
šením pustily do montáže dvojkolového odrá-
žedla. Následovalo další projíždění, které si děti 
moc užily. Tato činnost posílila manuální zruč-
nost, vzájemnou spolupráci a vztah dětí k práci.

M. Zemanová

Okresní kolo v gymnastickém 
čtyřboji
Dne 2. 4. se na Dobříši uskutečnilo okresní kolo 
v gymnastickém čtyřboji. Závody bylo možné 
zorganizovat díky podpoře vedení naší školy 
a vstřícnosti 2. ZŠ Dobříš, která nám poskytla 
svoji tělocvičnu. Ceny pro vítěze zajistila spo-
lečnost VHS Dobříš, které tímto děkujeme. Naší 
školu reprezentovalo 31 závodnic. Soutěžilo se 
v přeskoku, na kladině, na hrazdě a na koberci. 

Všechny dívky předvedly skvělé výkony, nejlepší 
umístění získaly:
– v jednotlivcích se ve 4. kategorii na 1. místě 

umístila Nikola Dlouhá ze třídy 8.A
– v kategorii nejmladších získalo 2. místo druž-

stvo ve složení Ema Senftová z 2.B, Evelínka 
Kujanová z 2.B a Evička Čiháková z 1.C.

– ve 3. kategorii se umístilo na 3. místě družstvo 
ve složení: Daniela Knejzlíková – 6.B, Julie Ši-
gutová – 7.B, Nikola Matějů – 6.B a na 2. mís-
tě družstvo ve složení: Veronica Zucchi – 7.B, 
Hanka Petáková – 7.B, Anežka Hájková – 7.B, 
Natálie Jagerová – 7.A

– ve 4. kategorii se na 2. místě umístilo družstvo 
ve složení: Nikola Dlouhá – 8.A, Kateřina Duf-
ková 8.B, Míša Vlašaná – 9.C, Karolína Fialová 
– 7.B a Aneta Lišková 7.A.

Všem dívkám moc gratulujeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Z. Kočí

Olympijský víceboj

Dne 29. 3. se uskutečnilo v Sedlčanech okresní kolo 
olympijského víceboje. Soutěžilo se v pěti disciplí-
nách (trojskok, hod medicimbalem, kliky po dobu 
2 minut, přeskok přes švihadlo po dobu dvou mi-
nut a dribling na 10 m po dobu 2 minut). Všichni se 
snažili a v soutěži jednotlivců i družstev předvedli 
úžasné výkony. Nejlepší umístění dosáhli: Ondřej 
Panuška – 3. místo, Aneta Lišková – 2. místo, Václav 
Mareš – 1. místo a Natálie Syrová – 1. místo. Vítě-
zům gratulujeme a všem moc děkujeme za skvělou 
reprezentaci školy. Mgr. Z. Kočí

Mezinárodní projekty 
nás baví 
Na podzim roku 2018 se třídy 
4.C a 7.C zúčastnily již tradičně 
česko-slovenského projektu 

Záložka do knih spojuje školy. Každý ročník je 
tematicky zaměřen a ten letošní se nesl v du-
chu oslav 100letého přátelství našich zemí. 
Hlavním motivem záložek byly příběhy, které 
neznají hranice, pohádky, bajky a pověsti. Ten-
to projekt byl nominován v únoru 2019 do sou-
těže Sakačik 2018 – „Cena Slovenskej Asociácie 
Knižníc za Aktívnu Člnnosť Knižnice“ – a stal se 
jejím vítězem. Výhra nás všechny moc potěšila 
a s napětím očekáváme vyhlášení dalšího roč-
níku tohoto projektu. 

Discovering a new island je název dalšího 
mezinárodního projektu, který u nás ve škole 
probíhá. Jedná se o projekt ve spolupráci se 
dvěma litevskými školami, jednou slovenskou 
a jednou českou školou. Projekt probíhá v an-
glickém jazyce a účastní se ho žáci 6. roční-
ku skupiny paní učitelky Jindrákové. Projekt 
je rozdělen do několika tematických celků 
a součástí každého celku je i on-line propojení 
zúčastněných škol a komunikace žáků i peda-
gogů v reálném čase v anglickém jazyce. Pro-
jekt probíhá celý školní rok a již dokázal svoji 
kvalitu. Byl nominován na ocenění na národní 
litevské konferenci týkající se projektové vý-
uky v praxi. Do této akce bylo nominováno 
20  mezinárodních projektů. Litevští kamarádi 
naši práci představili a projekt získal 1. cenu 
v rámci jejich národní soutěže. Máme všichni 
velkou radost, že jsme dokázali sílu našeho 
přátelství a spolupráce a společně dosáhli vy-
sněného cíle. 

Lucie Jindráková, MBA

Projekt Abeceda peněz 
na 2. základní škole Dobříš
Naše škola, konkrétně 3. třídy čtvrtého ročníku, 
se zapojila do projektu Abeceda peněz. Čtvrťá-
ci napříč republikou se v zážitkovém programu 
Abeceda peněz pro 4. třídu učí rozumět světu 
financí.
S podporou České spořitelny si vyzkouší rozjet 
vlastní podnikání – založí firmu, vymyslí produkt 
a následně jej prodají na jarmarku. Díky vyděla-
ným penězům bude celá třída bohatší nejen 
o  prostředky třeba na školní výlet, ale hlavně 
o  zážitky a vědomosti. Zapojením do progra-
mu získají žáci jedinečnou příležitost přemýšlet 
o správě peněz, ale také o spolupráci a zodpo-
vědnosti.

pokračování na straně 12

Tak šel čas – výstava
Žáci 9.A, B a C ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35 

vás zvou na výstavu svých výtvarných prací 

Výstava bude zahájena 13. 5. 2019 v 17.00 
v prostorách dobříšského zámku a potrvá 

do 16. 5. 2019.
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Projekt Abeceda peněz 
na 2. ZŠ Dobříš 
pokračování ze strany 11

Účast v programu obohatí děti v několika ob-
lastech:
• bude učit žáky prožitkem, který získají pouze 

v praxi 
• ukáže reálné příklady, na co si dát ve světě fi-

nancí pozor 
• bude rozvíjet jejich kreativitu a práci v týmu 
• při realizaci nebudou žáci v lavicích, ale pů-

jdou „do terénu“ 
• celá třída společně bude plnit úkoly a překo-

návat překážky, což přispěje ke zlepšení kli-
matu ve třídě

Abeceda peněz je v několika oblastech příno-
sem i pro pedagogy:
• přispěje ke kvalitní výuce finanční gramot-

nosti celé třídy
• zábavnou formou naplní požadavky učeb-

ních osnov
• zajistí metodické materiály od odborníků z praxe
• dodá organizační podporu a pomoc manaže-

rů z banky
• zrealizuje interaktivní výukový program „na klíč“
Věřím, že i vy, čtenáři, podpoříte naše žáky 
v tomto projektu.

Mgr. Bohumila Pallagyová

Dubnové aktivity 
na ZŠ Lidická
Přišlo jaro, které se nese ve 
znamení nových začátků, op-

timismu a dobré nálady. Jarní sluníčko v nás pro-
budilo novou chuť do práce, a tak jsme v dubnu 
na základní škole Lidická uspořádali mnoho za-
jímavých aktivit. Znalosti a praktické dovednosti 
jsme prokazovali v rámci Dne dopravní výchovy. 
Navštívili jsme příbramský hornický domeček, 
kde na nás čekalo tradiční předvádění velikonoč-
ních zvyků a obyčejů, ukázky lidových řemesel 
a rukodělných prací spjatých s Velikonocemi, kte-
ré jsme si sami mohli vyzkoušet. V rámci pracovní 
výchovy jsme se o zajímavé kraslice také pokusili 
a musíme přiznat, že se nám povedly. 

Speciální třída vyrazila do kina do Prahy na film 
Kouzelný park a celý I. stupeň poté navštívil 
divadelní představení v dobříšském kulturním 
domě. A protože výletů není nikdy dost, celá 
škola těsně před velikonočními svátky odjela 
do Techmánie v Plzni. Tento výlet je zaměřen na 
podporu polytechnické gramotnosti a doprava 
je hrazena z projektu MAP II. 
Koncem dubna nás ještě čekal projektový den 
v rámci Dne Země, kdy žáci společně uklidili 
v blízkém okolí školy odpadky a další nečistoty 
a poté zamířili na prostranství k bývalému kinu, 
kde město Dobříš pořádalo zajímavé aktivity.

Mgr. Michaela Fejtová Krajská

Jaro v lesní škole 
a školce JSEM LESEM
Jaro je v plném proudu a my 
to máme z první ruky. Školá-

ci nejenže pronikají hlouběji do tajů rodného 
jazyka, ale také objevují svět matematiky po-
dle pana profesora Hejného, zkoumají, jak se 
příroda každým týdnem mění, vytvářejí vlastní 
herbáře a zaznamenávají svá pozorování a mno-
ho dalšího. Motivací jim nejsou dobré známky, 
protože u nás ve škole se neznámkuje, ale k po-
znání je žene sama touha po zkoumání všeho, 
co je obklopuje. 
Mladší děti, které navštěvují náš lesní klub, vy-
rábějí z přírodnin, učí se říkadla, zpívají písničky, 
které souvisejí s právě probíhajícím ročním ob-
dobím a seznamují se s tradicemi.
Zápis do lesního klubu pro děti od tří do šesti let 
na školní rok 2019/2020 proběhne 16. 5. 2019 
od 9 do 12 hod. Zájemci o zápis pište na skola-
vlese@gmail.com, pro přesný čas zápisu. 
A protože dětí přibývá, zároveň hledáme do 
našeho týmu dalšího průvodce/průvodkyni, 
který/á bude mít na starosti právě děti z lesní-
ho klubu. Pokud máte zkušenosti s podobnou 
prací, umíte vytvořit dětem bezpečné a tvořivé 
prostředí, je na vás spoleh a nebojíte se pobytu 

venku, pošlete nám váš motivační dopis spolu 
s CV na skolavlese@gmail.com do 10. 5. 2019. 
V létě se těšíme i na kamarády z jiných škol. Če-
kají nás tematické příměstské tábory. V týdnu 
od 8. do 12. 7. 2019 se děti na vlastní kůži pře-
svědčí, jak úžasný materiál je vlna. Zkusíme si 
ostříhat ovci, projdeme celý proces zpracování 
vlny a na závěr si z ní něco vyrobíme. Týden od 
15. do 19. 7. 2019 pak bude patřit odvážným 
dětem, které se nebojí pracovat s opravdovými 
nástroji a s jejich pomocí vyrobí třeba dřevě-
nou bedýnku. Tábory jsou určeny dětem od 
6 let, cena 2 300 Kč. Více najdete na www.sko-
lavlese.cz. 

Barbora Pecháčková Uchytilová

Jedním slovem nadšení! 
O  to báječnější, že je to 

nadšení malých prvňáčků z učení ve škole. Bě-
hem několika měsíců se naučili číst a společně 
se svou slečnou učitelkou připravili pro rodiče 
Čtenářskou slavnost. Bylo nádherné pozorovat 
radost, kterou byli naprosto pohlceni v mo-
mentě, kdy si na chvíli vyměnili role a učili své 
maminky, tatínky, babičky a dědečky. Nachys-
tali si pro ně zajímavé úkoly, jako bylo čtení taj-
ného jazyka nebo poznávání písmen hmatem. 
Odměnou rodičům bylo nejen jejich zaujetí 
a  radost, ale i zpívané divadelní představení 
O Budulínkovi, které si děti secvičily.
Bylo vidět, že nejen čtení děti baví. Baví je 
i divadlo a co nám všem přítomným bylo nad 

slunce jasné, tyhle děti baví chodit do školy 
a učit se. A to není vůbec málo. Klobouk dolů 
před TRNKOU a především před lidmi, co v ní 
působí.
Děkuji, že jsem mohla být u toho.

Hanka Jurásková

Velký úspěch v soutěži Matematický klokan 
zaznamenali naši třeťáci, když v okresním kole 
v kategorii Cvrček obsadili všechna tři medailo-
vá místa – 1. místo Julie Syková, 2. místo Kate-
řina Tománková a 3. místo Felix Bigoni. V kate-
gorii Klokánek zaujmul 2. místo spolu s dalšími 
třemi dětmi z jiných škol náš páťák Filip Španěl. 
Všem počtářům moc gratulujeme!

Markéta Svobodová

Co se děje v ZUŠ v měsíci květnu

Ve čtvrtek 16. května předvedou absolventi školy svá závěrečná vystoupení na slavnostním kon-
certu, pořádaném v zrcadlovém sále zámku Dobříš. Vystoupení pak doplní houslový soubor a také 
vystoupení učitelů školy. Součástí vystoupení je i výstava prací absolventů výtvarného oboru.
V květnu se kromě pravidelné účasti na májových slavnostech ZUŠ Dobříš prezentuje i svými vy-
stoupeními pod širým nebem v rámci celostátního projektu ZUŠ Open. Tento mimořádný nápad, 
zaštítěný Nadací Magdaleny Kožené, již třetím rokem otevírá dveře uměleckých škol a zve interprety 
i posluchače do ulic, kde na veřejných prostranstvích znějí ukázky z umělecké tvorby posluchačů 
škol. Každá ZUŠ se profiluje jinak a akce se každoročně těší zasloužené pozornosti hudebního i ne-

hudebního světa. 
ZUŠ Dobříš se podílí na projek-
tu MAP – divadelní představení 
žáků ze škol v regionu. V této 
souvislosti probíhají přípravy 
a realizace hudebních podkladů 
pro malé herce v nahrávacím 
studiu školy. 
Pro příští školní rok se zvažuje 
otevření výuky hry na violon-
cello, definitivní podoba této 
možnosti ale závisí na prostoro-
vé kapacitě školy. 

Jan Voděra, ředitel ZUŠ Dobříš

Co mají společného ČTENÍ – TRNKA – BUDULÍNEK?
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Dobříš – v pondělí 10. 6. 2019 od 16 hodin se 
v  Konírně zámku Dobříš uskuteční slavnostní 
prezentace projektu Příběhy našich sousedů. 
Projekt dětem přibližuje vzpomínky šesti pa-
mětníků z Dobříšska a Novoknínska, jejichž ži-
voty ovlivnily dějinné události 20. století.

Do projektu Příběhy našich sousedů, který se 
v Dobříši letos koná poprvé, se zapojilo celkem 
šest žákovských týmů.
Pod vedením svých učitelů zaznamenali pamět-
nická vyprávění žáci ze Základní školy Dobříš, 
Komenského nám., a 2. základní školy Dobříš, 
Školní. Od ledna tohoto roku žáci nejprve natá-
čeli vyprávění místních pamětníků a dohledáva-
li dokumentární materiály k jejich příběhům. Ze 
shromážděných podkladů nyní vytvářejí vlastní 
dokumentární díla. Ta představí odborné i široké 
veřejnosti právě na slavnostní prezentaci. Mezi 
pamětníky, jejichž osudy děti zpracovávaly, jsou 
osobnosti, které byly poznamenány 2. světovou 
válkou nebo komunistickým režimem a tzv. nor-
malizací. 

V rámci slavnostního podvečera odborná po-
rota – Ivan Vodochodský (sociolog, mediální 
analytik), Lucie Uriková (historik), Jana Derfl ová 
(pedagog) – posoudí zpracovaná dokumentár-
ní díla žáků i jejich prezentace před publikem 
a následně vybere tři vítězné projekty. Tato akce, 
kterou bude moderovat Romana Bodorová, 
bude přístupná široké veřejnosti.
Projekt Příběhy našich sousedů vznikl pod tak-
tovkou Post Bellum a v území Dobříšska a No-
voknínska je zaštiťován Místní akční skupinou 
Brdy–Vltava.
Od roku 2012 do ledna 2019 se do projektu 
Příběhy našich sousedů v celé České republice 
zapojilo už 661 českých škol s 4 234 žáky a stu-
denty, kteří zdokumentovali na tisícovku pamět-
nických příběhů. Cílem nebylo zapojit jen elitní 
školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto 
formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu 
třináctiletých až patnáctiletých žáků a studentů. 
Výsledné dokumenty je možné zhlédnout na 
webu www.pribehynasichsousedu.cz. 
Tato akce probíhá v rámci projektu „Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II, 
reg. č. CZ.02.3.86/0.0/0.0/17_047/0008630“.
Kontakt pro média: za donátora Bc. Markéta 
Dvořáková, DiS., ředitelka MAS, 733 327 934, brdy-
-vltava@seznam.cz, za Post Bellum Mgr. Věra Tů-
mová, 723 316 120, vera.tumova@postbellum.cz.
Kontakt: Mgr. Jiří Štěpo, regionální koordinátor 
Příběhů našich sousedů, 604 113 125, jiri.ste-
po@postbellum.cz.

Lucie Bubancová, koordinátorka projektu MAP II, 
605 344 750, bubancova@brdy-vltava.cz

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

Pozvání na květen

Od 6. 5. zveme na výstavu obrazů KRAJINOU 
DOBŘÍŠSKA / Zdeněk Pátek / olejomalba. Vý-
stava bude ke zhlédnutí do konce května v Pas-
toračním centru sv. Tomáše.

V sobotu 11. 5. od 17.00 hod. budou KRUHO-
VÉ TANCE s Evou Fenclovou. Poplatek 150 Kč; 
sleva pro děti, seniory a rodiče na RD 100 Kč. 
S sebou pohodlné oblečení a obutí. 
V pátek 24. 5. od 20.00 hod. zveme na hudeb-
ní vystoupení skupiny Srdcaři, které se bude 
konat v rámci mezinárodní akce NOC KOSTELŮ 
– v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. 
Každý pátek od 10.30 do 11.30 hod. si může-
te přijít zacvičit – probíhá ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 
pro dříve narozené (55+). Jde o nenáročné cvi-
čení na protažení svalů, zlepšení fyzické kondice 
a stability. Cvičení vede lektorka ze Seniorfi tnes, 
z.s., spoluúčastnický poplatek je 70 Kč.

Noc kostelů
Srdečně vás zveme 
k návštěvě kostela 
Nejsvětější Trojice 
při příležitosti celo-

státní akce Noc kostelů. Letos se na vás budeme 
těšit v pátek 24. května od 20.00 hodin. 
Program:
20.00 vystoupení hudební skupiny Srdcaři
21.15 volná prohlídka kostela, čas k zastavení  
 v tichu
22.00 závěr večera
V průběhu celého večera bude možné zapálit 
svíčku se svým přáním, děkováním, prosbami, 
které pak budou při nedělní bohoslužbě zahr-
nuty do přímluv. Srdečně se na vás těšíme!

Římskokatolická farnost Dobříš

Dobročinný BAZAR oděvů pořádá 
ve dnech 6. 5. – 9. 5. Českobratrská 
církev evangelická v Dobříši

Na faře a v evangelickém kostele nabízíme kva-
litní oděvy a obuv z Německa, pro dospělé i děti.
Otevřeno každý den 9.00–12.00; 13.00–18.00. 
Bazar končí 9. 5., v 17.00. SRDEČNĚ VÁS ZVEME. 

3. benefi ční koncert pro varhany

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan a řím-
skokatolická farnost zve v neděli 12. 5. 2019 od 
19.00 do Zrcadlového sálu dobříšského zámku 
na koncert pod názvem „Něco z klasiky“ v po-
dání Dvořákova klavírního kvarteta ve složení 
Slávka Vernerová Pěchočová – klavír, Štěpán 
Pražák – housle, Petr Verner – viola a Jan Žďár-
ský – violoncello. 
Na programu zazní Mahlerův klavírní kvartet 
a moll, Mozartův klavírní kvartet g moll a klavír-
ní kvartet a moll op. 1 od Josefa Suka.
Dobrovolné vstupné je určeno na podporu pro-
jektu obnovy varhan v kostele Nejsvětější Troji-
ce v Dobříši.

Ivo Kylar

Cesta za pohádkovým 
dědečkem
TJ Sokol Dobříš zve všechny děti 

a  rodiče do anglického parku v sobotu 1. 6. 
od  10 do 12 hod. na Pohádkového dědečka. 
Těšíme se na vás.

Ženy Sokol Dobříš

Výbor ZO KSČM Dobříš
Vás zve na

Květnové pietní akce,

které se konají:
v neděli 5. května v 18 hod., 

památník u hřbitova,
ve středu 8. května v 11 hod., 
památník na Mírovém náměstí

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II
č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008630

Příběhy našich sousedů – pozvánka na slavnostní závěrečnou prezentaci
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Čajovna Dobříš
Pronajměte si jedinečný prostor čajovny – je 
vhodný na různá cvičení, meditace či přednáš-
ky. Cena 150 Kč za hodinu, kapacita až 22 osob 
dle aktivity. 
Jóga v čajovně s Blankou (každé pondělí 20–
21.30 hod.) Každé jógové setkání bude mít své 
téma. Od zaměření se na určitou část těla, až po 
práci s čakrami. Ať se bude lekce týkat čehoko-
liv, vždy nás na začátku čeká zklidnění, stažení 
pozornosti dovnitř a práce s dechem.
Jóga v čajovně s Míšou (každou středu 19.30–
21 hod.) Cvičíme hatha jógu jemně, ale i aktiv-
ně s důrazem na správné držení těla při cvičení 
i v běžném životě. V lekcích využívám poznatky 
a principy posturální jógy, rolf jógy a rolf pilates. 
Živě z čajovny Inženýr Vladimír – sólo (nedě-
le 12. 5. 18.00 hod.) Inženýr Vladimír je pražský 
písničkář, frontman stejnojmenné kapely a člen 
sdružení Osamělí písničkáři. Hraje písně tak ve-
selé, že by snad mohly být až tklivé (a naopak). 
Vstupné dobrovolné.
Meditační setkání dětí (středa 15. 5. 16.30–
18.30 hod.) Meditace je vhodná pro děti ve věku 
6–12 let. Zvyšuje schopnost koncentrace, em-
patie, schopnost učit se nové. Děti jsou klidnější 
a vyrovnanější. www.janaterapie.cz 

Čajová degustace na festivalu Mníšek do ulic 
(sobota 18. 5.) Přesto, že se akce kryje s Dobříš-
skými májovými slavnostmi, její návštěva bude 
stát za to. Kromě již zaběhnutého Tvořivého 
trhu bude nově festival plný hudby, divadel pro 
malé i velké a workshopů všemožného zaměře-
ní. Součástí budou i hry pro děti, se kterými nám 
pomohou mníšečtí skauti a umisťovací výstava 
domácích mazlíčků. 
Jednotlivé prvky festivalu budou roztroušeny 
po celém náměstí od kostela až k zámku, aby 
se vzájemně nerušily. Začneme v 9 hodin ráno 
a skončíme po 19. hodině.
Více informací: www.mezilidmi.cz.
Taiwan – Cestovatelký večer (pátek 31. 5. od 
19.00 hod.) tentokrát i s ochutnávkou čaje a ori-
ginálním vyprávěním „čajomila” a putovatele 
Víta Dzaridze. Uslyšíte spousty zážitků o kultuře 
a taiwanských zvycích, zdokumentovaných i ob-
razem. Vybrané čaje zároveň ochutnáte.  Vstup-
né 100 Kč.

Otevírací doba: sobota a neděle 17.00–22.00 
hod.
Ve čtvrtek a v pátek možná rezervace pro pět 
a více osob.
Příkrá 342, www.cajovnadobris.cz, katerina@ca-
jovnadobris.cz.

Milí přátelé 
z Dobříše 
Léto už se kvapem blíží a my by-

chom vás rádi pozvali na naši zahradní slavnost. 
Přijďte za námi v neděli 2. června od 14 hodin 
do Památníku Karla Čapka na Strži. Zažijete 
vystoupení šermířů, skupinové bubnování, hry 
a soutěže pro děti, občerstvení s výbornou ká-
vou, výtvarný koutek a další překvapení. Těšíme 
se na vás!

My všichni z Dětského domova Korkyně

Ze zámku a podzámčí

Během května a června můžete navštívit v Ga-
lerii JCM výstavu portrétů Radky Přibyslavské 
nazvanou „Hlavy“. Vernisáž se bude konat v so-
botu 4. května od 17 hod. za hudebního do-
provodu Eleny Sonenshine. Na květen jsme pro 
milovníky hudby nachystali také mnoho kon-
certů v Zrcadlovém sále. 
12. května zazní Zrcadlovým sálem Dvořáko-
vo klavírní kvarteto s klasickým repertoárem. 
16. května vystoupí žáci ZUŠ Dobříš pod vede-
ním svých učitelů. Posledním květnovým kon-
certem je vystoupení harfistky Jany Bouškové 
a Quattro v rámci Hudbeního festivalu A. Dvo-
řáka. V rámci Dnů soukromých hradů a zám-
ků o víkendu 24.–26. 5. si mohou návštěvníci 
zdarma prohlédnout sokolnické ukázky pana 
Řehky na nádvoří zámku, a to v neděli 26. 5. 
Dále hledáme vhodné uchazeče na pozici prů-
vodce – brigádník pro celoroční spolupráci 
a klavíristy pro hudební doprovod v Zrcadlovém 
sále během prohlídek v červenci a srpnu.

Všechny přednášky jsou s možností hlídání dětí 
po objednání předem za 50 Kč na dítě. 
Psychomotorika s Lucií Špačkovou Krasa-
novskou, instruktorkou psychomotorického 
vývoje a lektorkou kurzů pro děti 
6. 5. od 18.00 do 19.00 hod. – Manipulace 
s miminky – ukázka i praktický nácvik
Bolesti zad a hlavy u dětí, hybermobilita, 
svalová nerovnováha a co s tím s fyziotera-
peutkou Mgr. Editou Lachmanovou, Cert. 
MDT – úterky od 17.00 do 18.00 hod.
14. 5. od 17.00 do 18.00 hod. – Když je na 
začátku něco špatně aneb Psychomotorický 
vývoj a hypermobilita, bolesti zad, svalová 
nerovnováha.
21. 5. od 17.00 do 18.00 hod. – Proč stát rov-
ně? Aneb vliv držení těla na zkrácené a osla-
bené svalové skupiny a co s tím.
28. 5. od 17.00 do 18.00 hod. – Aby záda ne-
bolela. Prevence bolestí zad bederní a krční 
páteře.

Přihlášky prostřednictvím rezervačního systé-
mu na webových stránkách www.dobrisek.cz.
Pravidelné programy, kde jsou volná místa.
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. 
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@
dobrisek.cz, adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš. 
Telefon: 608 906 559, 603 199 265.

Květen v Dobříšku  
Taky vás někdy bolí záda nebo hlava? Nebo vaše děti? Slyšeli jste někdy o hypermobilitě 
nebo svalové dysbalanci? O tom, jak všechny tyto neduhy i v dospělosti souvisejí s raným 

vývojem dětí, jsme se věnovali v přednáškách Lucie Špačkové Krasanovské a budeme pokračovat 
i v květnu s fyzioterapeutkou Editou Lachmanovou. Neváhejte a přijďte se dozvědět, jak na to, aby vás 
nejen záda nebolela. 

1. sraz auto moto veteránů Obořiště
Už plánujete léto? Udělejte si volno na 24. 8. 
2019, kdy se bude konat 1. sraz auto moto ve-
teránů Obořiště – https://www.facebook.com/
events/382284439255078/. 
Kromě veteránů vás česká bohatý program 
(hasiči, psí útulek), živá hudba, občerstvení 
a pohodová atmosféra. Informace budou po-
stupně doplňovány, sledujte událost.

Josef Peták
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Poděkování

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit a vypro-
vodit na poslední cestu pana Karla Brašničku, 
bývalého přednostu železniční stanice Dobříš.
Velmi si toho vážíme.

rodina Brašničkova

Dne 22. dubna 2019 uplynulo 30 let od úmrtí 
Ludmily Šumické, rozené Bouškové. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomíná syn Roman s rodinou

Dne 6. května 2019 uplyne 
pro naši rodinu nejsmutnější 
rok od chvíle, kdy nás navždy 
opustil pan Josef Matějka 
z Dobříše.

Stále vzpomínají manželka 
Maruš a děti s rodinami

Dne 12. května 1992 nás na-
vždy opustila naše milovaná 
maminka a babička Milada 
Hůlová, která by se letos do-
žila 85 let. 

S láskou vzpomínají děti 
s rodinami

Tichou vzpomínku chceme Ti dát,
aby každý vzpomněl, kdo Tě měl rád.
Jen my víme, co nám osud vzal,
ale v našich srdcích žiješ stále dál.
Dne 20. 5. 2019 by se dožila 80 let paní Zdenka 
Kubátová z Dobříše a 30. 5. 2019 uplyne již 7 let, 
kdy nás navždy opustila.

Stále vzpomínají manžel Václav, 
dcera a syn s rodinami

Že čas rány hojí, je jen zdání. 
Stále je v srdci bolest a v očích 
slzy a tiché vzpomínání.
Dne 31. května 2019 to bude 
5 let, co nás opustila mamin-
ka, babička, prababička, paní 
Věra Průchová.

Stále vzpomínají děti s rodinami

Vycházka za ptačími obyvateli
Dne 8. 5. se bude konat vycházka za ptačími 
obyvateli anglického zámeckého parku na Dob-
říši. Během vycházky budeme pozorovat ptáky 
a seznámíte se při ní s ptačími hlasy některých 
našich druhů. Sraz před branou ke vstupu do 
parku. V případě dobrého počasí bude součástí 
také ukázka kroužkování ptáků. Procházka po-
vede po zpevněných cestách a bude trvat cca 
3–4 hodiny. S sebou si vezměte dalekohled. 

Těší se na vás tým organizátorů: Martin Strnad 
(tel. 607 545 140), Zuzana Strnadová, 

Eliška Kaňková, Vítězslav Palan a Petr Mašek.

Jak to dopadne s lesy kolem Dobříše?
Lesy v celé ČR plošně hynou. Jednou z hlavních příčin je pěstování smrkových monokultur v nižších 
a středních polohách, kde nemá smrk vhodné prostředí, a rovněž příliš mnoho hustých borových 
porostů. Druhou hlavní příčinou je klimatická změna, protože smrky s mělkými kořeny více trpí su-
chem. Oslabené porosty pak napadá kůrovec, který se masivně šíří.
Velkou část smrkových lesů dlouhodobě zachránit nejde. Ukázat si to můžeme v Brdech – viz mapka: 

Nevíme, jak rychle bude odumírání smrkových 
lesů v okolí Dobříše probíhat. Nastupuje již nyní 
–  aktuální situaci ukazuje server www.kurov-
covamapa.cz. Pravděpodobnější jsou pesimis-
tičtější scénáře, podle kterých se zde kalamita 
rozvine již tento nebo následující roky. 
Podle čerstvého pokynu Ministerstva zeměděl-
ství o tzv. rajonizaci lesů z hlediska lesní kalami-
ty patří oblast Brd a Hřebenů do zóny, kde ještě 
má smysl snažit se zpomalit hynutí lesů a bránit 
rozvoji kůrovcové kalamity včasnými asanačními 
zásahy (vytěžením napadených stromů). Malým 
vlastníkům lesů byla určena výzva, aby kontakto-
vali svého odborného lesního hospodáře. Ta byla 
zveřejněna minulý měsíc i na webu města. 
Jako lidé, kteří v Dobříši žijeme, můžeme jen dou-
fat, že se změny stavu okolních lesů budou vyví-
jet lépe, než naznačují prognózy. Musíme se však 
připravit na to, že se můžeme dostat do podobné 

situace, jako lidé v obcích 
na severní Moravě, kterým 
během několika posled-
ních let zmizely lesy kolem 
jejich domovů, kam byli 
zvyklí chodit, místo nich 
jsou pusté vykácené kopce, 
v lepším případě pak lesy se 
suchými stromy.
Vědci na rovinu říkají, že 
„kalamity budou silně na-
růstat a  nedostaneme je 
pod kontrolu. Budeme se 
muset naučit s  poškození-
mi lesa jako přirozenými 
procesy žít“ (prof. Rupert 
Seidel) a soustředit se na to, 
abychom dalším kalamitám 
v  budoucnu předcházeli. 
To znamená začít pěstovat 
druhově pestré, věkově 

i  strukturálně rozmanité, a tudíž odolnější lesy. 
Opravdu nerozumím, proč v okolních lesích vidí-
me i teď nové výsadby, ve kterých smrk převažuje 
nad ostatními dřevinami. 
K veřejné výzvě Zachraňme lesy (www.zachra-
nmelesy.cz), která se obrací se sedmi body pro 
zdravé lesy na vládu a parlament, se připojilo 
už přes 22 tisíc lidí a další podpisy přibývají, tak 
může lesům pomoci každý. Snad se tím podaří 
potřebné změny rozhýbat.
Komise pro životní prostředí města se bude 
situací zabývat mj. z hlediska možného rizika 
vlivu plošného odumírání porostů, respektive 
jejich vytěžení, na zdroje pitné vody pro Dobříš 
a město bude komunikovat s vlastníky okolních 
lesů. (Celý článek s mapami a odkazy je na webu 
Dobříšských listů.)

MVDr. Jaromír Bláha, 
člen komise pro životní prostředí a ekologii

Aerobik studio Orel Dobříš i letos roztančí 
Dobříšské májové slavnosti

DB – dub, BK – buk, SM – smrk. 
Zdroj: Čermák P., Mikita T., Kadavý J., AOPK ČR 2016

Rozvrh dětských a závodních kurzů našeho stu-
dia je nabitý tanečními, aerobikovými i všespor-
tovními kurzy. Ukázku toho nejlepšího vám, jako 
každý rok, představí holky i kluci pod vedením 
našich lektorů na májových slavnostech města 
Dobříš. V odpoledním programu od 16.20 hod. 
se můžete těšit na nápaditá vystoupení dětských 

kurzů, ale i profesionální choreografie závodních 
týmů. Těšíme se s vámi na viděnou a  uděláme 
vše proto, abychom jako v loňských letech před-
vedli skvělou show, která vás roztančí.
Závodní týmy už letošní sezónu zahájily a od 
února jezdí po celé republice, kde své sestavy 
předvádějí. Radujeme se tak z prvních úspěchů 
a medailí zlatých, stříbrných i bronzových. I přes 
krásná ocenění ze závodů jsou pro nás však má-
jové slavnosti srdcovou záležitostí, na kterou se 
naše závodnice moc těší. Srdečně vás tak zveme 
k našemu bloku vystoupení i za závodní týmy.
V našem studiu jsme s jarem otevřeli také nové 
kurzy Cvičení s miminky. Přijďte se podívat na 
lekce, které podporují psychomotorický vý-
voj vašeho dítěte i jeho pohybové schopnosti. 
Cvičení je určeno dětem už od 8 měsíců a stále 
máme volná místa. Více informací naleznete na 
internetových stránkách www.aerobikdobris.cz. 

Tým lektorů ASOD

Město Dobříš 
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 

tel.: 318 533 311 
www.mestodobris.cz
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Tito a další pejsci na vás čekají v psím útulku 
v  areálu MFK – V Lipkách 1021. Můžete přijít 
denně (pracovní dny, víkendy, svátky) po tele-
fonické domluvě na tel. č. 724 077 264 a ně-
kterého z nich vyvenčit, pohladit, případně si ho 
po procházce, důkladném zvážení a podepsání 
adopční smlouvy také adoptovat.

Brit (11 let, 40 kg, kříženec NO) – k adopci
Brit byl zvyklý žít celý 
život na zahradě rodin-
ného domku, po pře-
stěhování majitelky do 
bytu už se o něho ne-
měl kdo postarat a  on 
tak skončil v útulku. 
Jeho zdravotní stav od-
povídá věku – již hůře 
chodí na zadní nohy, 
procházky zvládá, ale 

pouze krátké. Byl by moc rád za domek se za-
hradou, ideálně s přístupem dovnitř v zimních 
měsících. K ostatním psům ho nedoporučuje-
me, k lidem je velmi přátelský.

Bojar (7 let, 18 kg, kastrovaný) – k adopci
Bojar byl nalezen při-
vázaný u stromu u  sa-
natoria na Dobříši. K li-
dem, které zná, je velmi 
mazlivý a přátelský, 
má ale tendenci si své 
lidi a  své území hlídat 
a chránit. K fenkám je 
bezproblémový, psí 
kluci se mu většinou 
nelíbí. Ideální umístění 

je do bytu, kde se chová naprosto bezproblé-
mově, nic neničí, neštěká.

Ros (13 let, 10 kg, kříženec jezevčíka) – k adopci 
Ros je starší pejsek, byl 
nalezen v Rosovicích, 
bohužel se o něho 
původní majitel nepři-
hlásil, a tak je nabízen 
k  adopci. S ostatními 
psy – samci – se větši-
nou moc nesnese, fen-
ky má po seznámení 

rád. Nedoporučujeme ho k dětem, už má rád 
svůj klid. Byl by ideálním společníkem pro starší 
majitele, kteří mu nabídnou teplý pelíšek doma 
a krátké procházky po okolí.

2. 3. Ztráty a nálezy. Nalezena pánská černá 
mikina v taxi na Dobříši. Všechny ztráty a nálezy 
spravuje Městská policie Dobříš. Výdej je možný 
na služebně MP po předložení občanského prů-
kazu a identifikaci věci.
3. 3. Telefonická stížnost na zaparkovaná vo-
zidla v zóně C bez parkovacích karet a bez par-
kovacích kotoučů. Jednalo se o ulici Za Poštou. 
Byla provedena kontrola místa a zjištěno 15 pře-
stupků, které byly řešeny blokovými pokutami. 
Strážníci provádějí pravidelné kontroly i v jiných 
lokalitách v Dobříši.
6. 3. Strážníci provádějí pravidelně kontroly 
v ulici Za poštou. Schází se zde školní mládež, 
která tu kouří a dělá nepořádek. Znečišťuje ve-
řejná prostranství a odhazuje odpad mimo od-
padkové koše. Stížnosti od obyvatel přibývají. 
Je nutno připomenout, že pokutu za porušová-
ní veřejného pořádku může obdržet občan od 
15 let věku.
9. 3. v 18.50 hod. byl na Bzdince nalezen gra-
nát. Na místo byla přivolána PČR. Oblast byla 
policejně uzavřena zátarasovou páskou a čeka-
lo se na příjezd policejního pyrotechnika, který 
granát odvezl ke zlikvidování. 
14. 3. ve 13 hod. Na žádost operačního důstoj-

níka PČR se hlídka MP dostavila do části města 
Na Kole, kde se nacházel muž, který se léčí pro 
duševní poruchu. Přivolaný lékař nařídil odvoz 
RZS do nemocnice. 
14. 3. v 18 hod. Z oznámení: u kina si někdo 
rozdělával oheň. Byl zjištěn nepřizpůsobivý 
občan bez domova. Oheň byl hlídkou uhašen 
a muž byl z místa vykázán. Osoba muže je MP 
známa, ale bohužel odmítla veškerou pomoc ze 
strany odboru sociálního. Muž odmítl i nabízené 
ubytování. 
Městská policie intenzivně spolupracuje se 
sociálním odborem, sociální pracovnicí a ku-
rátorkou. Sociální pracovnice svým klientům 
poskytuje odborné poradenství, pomáhá jim se 
zajištěním ubytování, předává kontakty na azyly 
a ubytovny, pomáhá s vyřizováním dávek hmot-
né nouze, s hledáním zaměstnání nebo registra-
cí v evidenci uchazečů o zaměstnání, ochranou 
zdraví, případně zajištěním léčby. Spolupráce 
mezi sociální pracovnicí a osobami znevýhod-
něnými či nepřizpůsobivými je postavena na 
dobrovolnosti. Sociální pracovnice nabízí po-
moc, která je buď přijata, nebo odmítnuta.
21. 3. Součinnost strážníků s Policií ČR při 
dopravní nehodě na Mírovém náměstí, kdy 

Výsledky
Mladší žákyně I.: družstvo 1. místo
1. Tománková Kateřina – postup na RF
5. Baudisová Markéta
9. Guttenbergová Terezie
18. Sochorová Helena
Mladší žákyně II.: družstvo 1. místo
1. Plasová Karolína – postup na RF
2. Hrdličková Barbora – postup na RF
3. Vávrová Karolína – postup na RF
17. Mandová Sabina
Starší žákyně III.: družstvo 2. místo
1. Braná Kateřina – postup na RF
6. Špindlerová Nela

10. Hošková Hana
15. Štefanová Barbora
Starší žákyně IV.:
3. Dlouhá Nikola – postup na RF
5. Kukolová Emma
8. Dufková Kateřina
11. Fialová Karolína
Dorostenky:
3. Marečková Aneta – postup na RF
5. Doubravová Lucie
Ženy:
4. Picková Anna – postup na RF

Za Gymnastiku Dobříš Petra Pilousová

Zprávy z Gymnastiky Dobříš

Jarní cinkání medailí pokračuje.
Týden před krajským přeborem 6. 4. ladila děv-
čata formu na jarním poháru v Plzni ve dvojboji. 
Závodilo se podle mezinárodních pravidel FIG. 
Mladší žákyně předváděly sestavy na bradlech 
a kladině. Barbora Hrdličková obsadila 16. místo, 
Kateřina Tománková 20. místo. Ve starší katego-
rii závodila děvčata v přeskoku a prostných. Zá-
vodnice Karolína Plasová a Nela Špindlerová si 
přivezly stříbrnou a bronzovou medaili. 9. mís-
to obsadila Karolína Vávrová, 17. místo Hana 
Hošková, celkem v obou kategoriích závodilo 
52 děvčat.
Krajský přebor se z pověření SKASPV konal již 
podruhé na Dobříši. Závod poctil svou přítom-
ností generální sekretář a předseda ČASPV pan 
Mgr. Miroslav Zítko, který se zapojil do závodu 
jako rozhodčí mužských složek. 
Z tohoto závodu postupují první čtyři dívky 
a  chlapci z každé kategorie do republikového 
finále, které se letos koná v termínu 17.–19. 5. 
v Doubí u Třeboně. 
A jak se vedlo naším děvčatům? Z každé kate-
gorie máme medaili a postup na RF. V jednotliv-
kyních jsme získaly 3 zlaté medaile, 1 stříbrnou, 
3 bronzové. V družstvech pak 2× zlato a 1× stří-

bro. Celkem to znamená, že na republiku po-
stoupilo 8 závodnic.
Ještě bychom rádi poděkovali všem, kteří se na 
realizaci krajského přeboru podíleli, protože bez 
nich by to nešlo – trenéři, rozhodčí, závodníci 
a rodiče. DĚKUJEME!
Děkujeme také paní starostce města Bc. Janě  
Vlnasové za návštěvu a předání medailí. 
Moc děkujeme též paní Margitě Pincové Van-
čátové, majitelce tiskárny v Sedlčanech, za 
sponzorování odměn pro účastníky krajského 
přeboru.
Podrobné výsledky v jednotlivých kategoriích 
najdete na www: gymnastika-dobris.cz.

došlo ke srážce osobního vozu s motocyklistou, 
který jel po hlavní silnici. Řidička náhle odboči-
la a vjela mu do jízdní dráhy. Došlo k vážnému 
zranění motocyklisty, který byl převezen RZS do 
nemocnice v Příbrami. 
25. 3. ve 14 hod. Stížnost na sezení na piet-
ním místě ve středu města. Jednalo se o děti, 
které seděly na pomníku padlých a čekaly na 
autobus. Strážníci dětem domluvili a vykázali je 
z tohoto pietního místa.

Zapsala strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš

Činnost Městské policie Dobříš za měsíc březen 2019
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Zastupitelstvo obce schválilo:
– výsledek výběrového řízení na základě vy-

hodnocení výběrové komise na zakázku 
malého rozsahu a Smlouvu o dílo na akci 
„Rekonstrukce kulturního domu Stará Huť 
– fasáda“ mezi Obcí Stará Huť a společností 
ANDAF-TIER s.r.o., IČ 02330407;

– výsledek výběrového řízení na základě vy-
hodnocení výběrové komise na zakázku 
malého rozsahu a Smlouvu o dílo na akci 
„Rekonstrukce Kulturního domu Stará Huť – 
klubovny“ mezi Obcí Stará Huť a společností 
Gallgrex s.r.o., IČ 04979168;

– podání žádosti na akci „Rekonstrukce kul-
turního domu Stará Huť – fasáda“ z Pro-
gramu 2017–2020 pro poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středo-
českého fondu obnovy venkova a závazek 
finanční spoluúčasti na akci/projektu v mi-
nimální výši 20 % z celkových uznatelných 
nákladů obce;

– Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a dohodu o umístění stav-
by č.  Stará Huť, v.v. NN pro č.p. 90 IZ-12-
6001403/VB/1; 

– Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a dohodu o umístění stavby 
Stará Huť, ul. Knínská, kNN od R46 do R103 
č. IE-12-6008848/1/VB; 

– Smlouvu o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti č. IV-12-6020653/6 Stará Huť, kNN 
pro parc. č. 381/7; 

– koupi pozemku parc. č. 907/4 v k.ú. Stará Huť 
o výměře 381 m2 ze cenu stanovenou zna-
leckým posudkem č. 10365-20-2019 ve výši 
46  340 Kč, cena za znalecký posudek je ve 
výši 6 050 Kč;

– záměr prodeje části pozemku parc. č. 836/1 
v k.ú. Stará Huť o výměře 82 m2;

– uzavření Dohody o provedení práce pro za-
stupitele pana Lukáše Nováka ve věci vedení 
kroniky obce;

– uzavření Dodatku č. 11 ke smlouvě o závaz-
ku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
v systému Pražské integrované dopravy na 

roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů (linka č. 338, 361, 437);

– udělení licence k provozování vnitrostátní 
zvláštní linkové osobní dopravy pro linku 
309004 Dobříš, Bobcat – Sedlčany (a zpět); 
v trase této linky v obci Stará Huť není zapra-
cována místní komunikace;

– zpracování dokumentace pro provedení 
stavby nové mateřské školy, Karla Čapka, 
Stará Huť, okres Příbram Ing. Arch. Petrem 
Kouřimským a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o dílo; 

– smlouvu o územním rozvoji – financování 
„územní studie Stará Huť – východ“ a pově-
řuje starostu podpisem;

Zastupitelstvo obce neschválilo:
– provozní dobu plánované provozovny na 

adrese Dubinské Kaštánky č.p. 490 v k.ú. 
Stará Huť následovně: pondělí–čtvrtek od 
11 do 23 hodin, pátek–neděle od 11 hod. do 
11 hod. nonstop; 

– záměr prodeje části pozemku parc. č. 836/1 
v  k.ú. Stará Huť přiléhající k pozemku parc. 
č. st. 72 o výměře cca 40 m2;

– záměr prodeje části pozemku parc. č. 843/1 
u  pozemku parc. č. 712/7 v k.ú. Stará Huť 
o výměře cca 40 m2;

– využití pozemku parc. č. 229/10 v k.ú. Stará 
Huť pro potřeby prodeje a skladování sypké-
ho materiálu – štěrky, písek, kačírek, zemina, 
mulčovací kůra. Dle podmínek územního 
plánu je pozemek určen pro komerční vyu-
žití ovšem bez obsluhy těžkou dopravou.;

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– výsledek přezkoumání hospodaření obce za 

rok 2018;
– znění rozpočtového opatření č. 2/2019 

a č. 3/2019 schválená radou obce Stará Huť;

Zastupitelstvo obce Stará Huť se zavazuje 
dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou před-
mětu plnění (dopravního automobilu) a poskyt-

Úklid obce

V sobotu dne 6. 4. 2019 opět proběhl úklid obce. Na místě se sešlo asi 55 občanů, dalších cca 10 se 
k úklidu připojilo ve svých lokalitách. Všem moc děkujeme. Situace se celkově velice zlepšila. 
Ovšem patrně dokud nebude lokalita Nad Strží zcela zastavěna, budeme nuceni se dívat na nalé-
tané pytle a jiný odpad, který v průběhu roku navane vítr z nezabezpečených staveb k protějšímu 
břehu rybníka Strž. 
Velkým problémem je také bezohledné odkládání odpadu ke kontejnerům na tříděný odpad.
Jakýkoli odpad patří DO nádob. Odpad si také doma nesypete vedle popelnice, ale do ní. Proč se 
někteří z vás domnívají, že se mohou k obecnímu majetku chovat jinak, než k jakémukoli jinému 
sousedovi? Nebo je běžné zaběhnout k sousedům a hodit jim váš odpad na zahradu?
Podle odložených krabic a nálepek na nich můžeme sledovat, jaká je úroveň vybavenosti vašich 
domácností. Ale rádi bychom také sledovali, že si obyvatelé, ať už usedlíci, či nově nastěhovaní, 
váží svého okolí, prostředí, které je obklopuje. A především, že se chovají ohleduplně ke svým 
sousedům, spoluobčanům, všem, kteří musí denně kolem obložených kontejnerů chodit. 
Kontejnery samy o sobě nejsou žádnou krásou a obložené odpady jsou pak přímo odpudivé.
Ovšem, jaké si to uděláme, takové to budeme mít…

Zprávy ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce,  
konaného dne 8. 4. 2019:

nutou dotací z programu „01424 – Dotace pro 
jednotky SDH obcí“ do plné výše z vlastních 
zdrojů.

Zastupitelstvo obce Stará Huť odmítá 
schválenou dotaci v rámci výzvy Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy v rámci pro-
gramu 133 310 Rozvoj výukových kapacit ma-
teřských a základních škol zřizovaných územ-
ně samosprávnými celky na akci s názvem 
Mateřská škola Stará Huť, identifikační číslo 
v  EDS 133D3110001574. Rozvoj výukových 
kapacit má podmínky, např. termín realiza-
ce projektu do ledna 2020, které obec není 
schopná splnit.

Zastupitelstvo obce Stará Huť přijímá 
v rámci nápravy zjištěných nedostatků v prů-
běhu předchozích kontrol hospodaření obce 
následující systémové opatření:
• Pravidelná účast účetní obce na školeních 

týkajících se provádění inventur
• Důsledné sledování všech aktuálních změn 

v účetnictví
• Inventurní komise budou důsledně prová-

dět kontroly evidence inventarizovaných 
položek.

 
V diskusi starosta informoval o setkání s ob-
čany dne 25. 4. 2019 od 18 hodin v kulturním 
domě, dále informoval, že v sobotu dne 6. 4. 
2019 proběhl úklid obce a poděkoval všem, 
kdo se podíleli na úklidu obce. Zastupitele se-
známil s návrhem výstavby nových kabin na 
hřišti TJ. Studii vypracuje Ing. Arch. Kouřimský. 
Nikdo ze zastupitelů nepodal jiný návrh řešení 
této studie. Starosta podal informaci o nové 
ředitelce Památníku Karla Čapka;
Pan Klika se dotazoval, zda Město Dobříš počítá 
s vybudování chodníku na Dobříš směrem od 
křižovatky Y ke hřbitovu. Obec nemá informace 
o tom, že by se na záměru dále nepokračovalo. 

Na základě informace městského úřadu Dob-
říš sdělujeme, že žádost o dotaci na akci „Kom-
postéry města Dobříše a přidružených obcí“ 
byla zamítnuta. V případě vypsaných dalších 
výzev tohoto charakteru budeme i nadále usi-
lovat o získání dotace. 
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Zprávičky z mateřské 
školičky
Jaro v plném proudu!

A jak si tyto příjemné jarní dny užíváme v naší 
mateřské školičce? V dubnu jsme využili hezké-
ho jarního počasí a vydali jsme se s dětmi na 
vycházku do anglického parku nedaleko dob-
říšského zámku. V rámci dopoledního výletu, 
se naše děti jely podívat do nedalekých Mok-
rovrat na daňky, ovečky, jehňátka, jelena siku 
a  kravičky. Proběhl také sběr papíru a tímto 
děkujeme všem, kteří se ho zúčastnili. 

Ve dnech 15.–16. 4. čekal naše předškoláky zá-
pis do 1. třídy v ZŠ ve Staré Huti, který zvládli 
velmi dobře. Dále se v naší školce uskutečnil 
den otevřených dveří, při kterém nás velmi po-
těšila hojná účast rodičů a jejich blízkého pří-

buzenstva. V rámci akce „Den země” jsme udě-
lali pořádek na zahradě školky a pomohli jsme 
tak našemu prostředí.
S jarem souvisí také nové přírůstky zvířátek 
a tak jsme se jeli podívat v rámci celodenního 
výletu za kuřátky do Velké u Kamýka nad Vlta-
vou. Děti byly z malých kuřátek nadšené a výlet 
se velmi vydařil!
Konec dubna byl u nás ve školce čarodějně za-
měřený. Na toto téma jsme navštívili knihovnu 
ve Staré Huti a nesměl chybět ani čarodějný rej, 
kdy se naše školka proměnila na veselé čaro-
dějné doupě a děti si tak užily spoustu zábavy, 
hudby a soutěží. Duben jsme zakončili návště-
vou KD ve Staré Huti, kde byl pro nás připrave-
ný program na téma „Aby bylo na zemi milo”.
V květnu zahájíme program pro předškoláky 
„My se školy nebojíme”. Čeká nás také ukázka 
dravců, pěší výlet do muzea hraček v Dobříši, 
výlet do Hrachova, společné focení, předškolá-
ci si užijí spaní ve školce a zavítají k nám také 
hasiči, kteří dětem předvedou ukázku hasičské 
techniky a poví jim něco o jejich záslužném po-
volání.
Závěrem bychom vás chtěli informovat o zápisu 
do naší školky, který se uskuteční dne 14. 5. 
od 14.00 hod. do 16.00 hod. v kanceláři MŠ. 
A také bychom všechny rodiče a příbuzné dětí, 
chtěli pozvat na jarní besídky, které se usku-
teční dne 13. 5. (třída sluníček), dne 14. 5. 
(třída srdíček) a dne 15. 5. (třída pastelek).

Krasné jarní dny 
přeje kolektiv MŠ ve Staré Huti

Poděkování

Děkuji OÚ a SPOZ ve Staré Huti, paní Jindřišce 
Němcové a Lence Kubátové, všem přátelům 
a známým a hlavně své rodině za přání k mým 
narozeninám.

Jaroslava Koulová

Za celou rodinu Brajerových děkuji všem, kdo 
se v úterý 16. dubna přišli rozloučit a uctít pa-
mátku mého bratra Václava do kostela Nejsvě-
tější Trojice v Dobříši i na hřbitov. Děkuji také za 
slova útěchy a za květiny, které jste pro něho 
přinesli. Neméně děkuji Obecnímu úřadu ve 
Staré Huti za krásný květinový dar. Také vám, 
milí sousedé, naši známí děkuji za písemné pro-
jevy účasti na naší bolestné ztrátě. Pozornosti 
všech si velice vážíme.

Růžena Brajerová

Významného životního jubilea 
se v měsíci květnu dožívají
paní Marie Cihelková, Jarmila Teřlová, Karolína 
Smetanová, Milada Švirková.

Srdečně blahopřejeme!

Vzpomínáme

Dne 31. 5. by slavil pan Václav Krýda, dříve 
vrchní zahradník zámecké zahrady zámku Dob-
říš, své 92 narozeniny. Bohužel odešel navždy 
již před 15 lety. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.  Rodina

Základní škola

Měsíc duben byl ve znamení vel-
kého jarního úklidu. V odpoled-

ních hodinách jsme se s dětmi pustili do úkli-
du školního hřiště a zahrady. Vše jsme shrabali, 
vyčistili a zaseli novou trávu.
15. a 16. dubna 2019 proběhl zápis do prvního 
ročníku. Počet přihlášených mnohonásobně 
převýšil kapacitu. Zápis byl na téma „Medví-
dek Pú”. Budoucích prvňáčků se ujali žáci pá-
tého ročníku.
Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za 
podporu při sběru starého papíru.
V měsíci květnu proběhne pro předškoláky ně-
kolik setkání „My se školy nebojíme”, v termí-
nech 2. května, 16. května, 23. května, 30. květ-
na a 6. června 2019.
14. května navštívíme v Praze letiště Kbely, 
kde se žáci dozví, jak funguje letecká doprava 
a přeprava cestujících.
15. května se opět zapojíme do akce „Český 
den proti rakovině”. Symbol kopretiny si bude-
te moci zakoupit v základní a mateřské škole.
23. května 2019 se školní parlament spo-
lu s paní učitelkou Halenkovskou zúčastní 
workshopu v Základní škole Chýně u Berouna.
30. a 31. května 2019 navštíví naši školu hasiči, 
kde budou mít přednášku s ukázkou techniky.

Dana Kunrtová

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

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

Jaro v plném proudu!

Brigádník

Obec Stará Huť přijme na výpomoc na údrž-
bu veřejných prostranství brigádníka. Řidičské 
oprávnění B výhodou, zkušenosti se zahradní 
komunální technikou vítány. 
Bližší informace v  kanceláři obecního úřadu, 
tel. 318 522 269.

Očkování psů

Dne 3. května proběhne od 17.30 hod. pravi-
delné očkování psů před budovou obecního 
úřadu. Zajišťuje MVDr. Linhartová.

Tříděný odpad na Malostranské je smutným 
příkladem sousedského soužití.
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Program v Kulturním domě 
ve Staré Huti
4. 5. 2019 od 14 hod. – Veselka Ladislava Ku-
beše – příjemné odpoledne s dechovou hud-
bou k tanci a poslechu
25. 5. 2019 od 17 hod. – Michal je pajdulák 
– zábava pro děti od 2 do 9 let s Michalem 
z Kouzelné školky
5. 6. 2019 od 19 hod. – Zdeněk Izer – Na plný 
coole – oblíbené zábavné scénky, parodie, 
skvělé vtipy a imitace
Vstupenky na obě představení lze zakoupit 
prostřednictvím www.ticketportal.cz nebo 
v obchodě potravin ve Staré Huti. 

Dětský soubor Místního kulturního středis-
ka ve Staré Huti uvede v neděli 12. května 
v 17 hodin v kulturním domě divadlo na ná-
mět pohádky Tři princezny na vdávání. Vstup-
né dobrovolné.

V sobotu 8. června od 19 hod. a v neděli 
9.  června od 18 hod. to bude pohádka pro 
dospělé a starší děti plná hudby, zpěvu a tan-
ce Taneček přes dvě pekla, kterou připravuje 
divadelní soubor dospělých . Vstupné 60 Kč.

Památník Karla Čapka srdečně zve na

Den pejsků, který se uskuteční v sobotu 
25. května od 14 hodin. Jedná se o zábavné 
odpoledne pro celou rodinu, v němž proběh-
ne také soutěž o Cenu Dášeňky pro nejsympa-
tičtějšího pejska a na závěr účastníkům rozdě-
líme psí dort. 

Do Památníku Karla Čapka hledáme:

Knihovníka/průvodce 
úvazek: plný, nástup: květen/červen 2019
požadujeme: praxi v oboru knihovník/archi-
vář, zkušenost v získávání grantů, příjemné vy-
stupování, flexibilita, řidičský průkaz sk. B, VŠ 
a znalost cizích jazyků výhodou
nabízíme: platová třída 9., dovolená 25 dní, 
stravenky, příjemný kolektiv

Brigádníky
nástup: ihned
požadujeme: zdrav. průkaz, plnoletost, flexi-
bilita
nabízíme: 100 Kč/hod.
více na: www.capek-karel-pamatnik.cz,
tel.: 318 522 265.

Národní házená, oblastní přebor 
jaro 2019
Vinou podivného rozlosování sehrají huťští 
házenkáři většinu utkání jarní části Oblastní-
ho přeboru Středočeského kraje 2018–2019, 
na hřištích soupeřů. Doma budou hrát pou-
ze 25.  5. muži „derby” s Řevnicemi a všechna 
družstva poslední kolo 8. června s Čakovicemi.

Rozpis utkání:
25. 5. Stará Huť – Řevnice  muži 10.00 hod.
8. 6. Stará Huť – Čakovice muži  8.30 hod .
koeduci 9.45 hod., ženy 10.50 hod.
st. žačky (Čakovice B) 12.05 hod., ženy 13.10 hod., 
st. žačky (Čakovice A) 14.25 hod.

Fotbal

Rozpis utkání:
 4. 5. TJ Stará Huť – Vrtule Láz 17.00 hod.
12. 5. Daleké Dušníky – TJ Stará Huť 16.30 hod.
18. 5. TJ Stará Huť – Spartak Věšín 17.00 hod.
25. 5. SK Jince – TJ Stará Huť  17.00 hod.

Nejsme AJAX ani Madrid, vítězství se nechcem 
zbavit. Proto budem bojovat a na plno bodovat.



Málokdo z občanů města se přímo účastní jednání zastupitelstva nebo 
má možnost je sledovat v přímém přenosu na webových stránkách města. 
Nemá tak ani tušení, co se v posledních několika měsících na naší radnici 
odehrává. Sto dní od zvolení nového vedení už dávno uplynulo, je tedy 
namístě na některé problémy a ožehavá témata upozornit.
Téma první – nakládání s odpady:
Nové vedení města, ačkoliv ústy paní starostky na veřejném jednání za-
stupitelstva slibovalo projednání se širokou veřejností, v utajení experi-
mentuje při zavádění nového systému nakládání s odpady a připravuje 
další závažné změny bez toho, že by o nich informovalo i nás, zvolené za-
stupitele, natož pak občany u slibovaného kulatého stolu. Podivným způ-
sobem si k tomu účelu vybralo poradenskou firmu, uzavřelo s ní smlouvu 
za 300 tis. Kč a teprve potom dalo zastupitelstvu ke schválení uvolnění 
peněz na tuto akci. Ani členové rady města nebyli schopni odpovědět na 
naše dotazy, podle jakých kritérií byla firma vybrána. Dodavatele plasto-
vých pytlů vybrala pro jistotu paní starostka sama. Koaliční zastupitelé na 
dubnovém jednání zamítli náš návrh, aby s občany o připravených no-
vinkách, před jejich zavedením, předem jednali. Názory občanů je prostě 
nezajímají, připomínky má prý asi jen dvacet občanů a zabývat se tím ani 
nestojí za řeč.
Téma druhé – Dobříšské listy a cenzura:
Paní starostka se veřejně přiznala k tomu, že pozdržuje vydání Dobříšských 
listů a zasahuje do obsahu článků předkládaných pracovníky městského 
úřadu. Činí tak údajně proto, aby byly články „čtivější“ a považuje to za na-
prosto běžný postup. Paní starostka ale zapomněla sdělit, že redaktorkou 
Dobříšských listů není ona, ale k tomu určený pracovník. Není ani vydava-
telem, tím je společnost CD Studio. Paní starostka také nepravdivě uváděla 
na dubnovém jednání zastupitelstva, že nedostala zápisy z jednání Mediál-
ního výboru zastupitelstva za posledních pět měsíců. Přitom nejméně dva 
zápisy byly vloženy do materiálů rady města, jehož program paní starostka 
členům rady vždy v úvodu jednání předkládá. Paní starostka také, v roli sa-
mozvané redaktorky, zasílá k vyjádření svým příznivcům přednostně texty 
zaslané k uveřejnění v DL opozičními zastupiteli, tuto možnost však již pi-
sateli opětovně nedává.

Téma třetí – slibovaná transparentnost a podíl občanů na řízení města:
Vedení města již několikrát dalo najevo, že ho názor občanů nezajímá. Prv-
ním příkladem je již uváděný nesvolaný „kulatý stůl“ k problematice naklá-
dání s odpady, který paní starostka osobně slibovala a ani na opakované 
urgence ze strany zastupitelů jednání nesvolala a svolat zřejmě nehodlá. 
Sliby – chyby!
Dalším příkladem je zamítnutí našeho návrhu na uspořádání místního re-
ferenda k budoucímu zadlužení města v souvislosti s čerpáním obrovské-
ho úvěru ve výši 140 mil. Kč, jehož převážná část má sloužit k financování 
výstavby nové budovy knihovny se spolkovou činností a zadluží město až 
do roku 2035. 
„Vládnoucí“ koalice PRO Dobříš, ODS a KDU-ČSL jako na běžícím pásu ne-
schválí žádné usnesení navrhované Kontrolním výborem (KV), a to i přesto, 
že pro tyto návrhy hlasují jejich tři zástupci v KV bez připomínek. Ze stolu 
byla smetena dokonce i usnesení týkající se dodržování platných zákonů 
a přijatých usnesení ve vztahu k činnosti městské společnosti DOKAS Dob-
říš, s.r.o., konkrétně zákona o zadávání veřejných zakázek. Koalice o všem 
rozhoduje silou svých 11 hlasů s tvrzením, že přece jen oni dostali důvěru 
občanů. 
Téma čtvrté – pozemek pro pomník a ztráta paměti:
Zastupitelé za Otevřenou radnici podali na posledním dubnovém jednání 
zastupitelstva návrh na zrekonstruování a umístění pomníku židovským 
obětem 1. světové války poblíž stávajících pomníků v parčíku na Míro-
vém náměstí. O výpůjčce a podmínkách opravy se již jednalo za minulého 
vedení města. Současní koaliční zastupitelé a paní starostka opakovaně 
argumentovali, že se jedná o stavební pozemek pro novou radnici a pro 
úředníky je nedostatek míst. V nedávné minulosti se nynější představitelé 
vedení města, velká část z nich ještě jako občanští aktivisté, hrdinně bili 
za zachování zeleně na Dukelském náměstí. Najednou zeleň zachraňovat 
nechtějí, naopak chtějí pozemek se zelení v centru města zastavět a využít 
pro lepší kanceláře. 
To vše jsou jistě témata, o kterých by občané měli být informováni. Z webo-
vých stránek města ani z jiných informačních kanálů se o nich však nemo-
hou dozvědět. Nové vedení města o názory občanů prostě nestojí.

Zastupitelé zvolení za hnutí STAN

Vážení spoluobčané, 

obracíme se na Vás touto cestou placené inzerce jako zvolení zastupitelé a kandidáti komunálních voleb za ANO 2011, 
STAN a Otevřenou radnici. Máme totiž, jak se můžete dočíst v našich článcích dále, pochybnosti o tom, zda by naše 
články v neupravené podobě a celém rozsahu v Dobříšských listech vůbec vyšly. Témata, se kterými Vás chceme touto 
cestou seznámit, jsou natolik závažná, že považujeme za nezbytné, abyste se s nimi seznámili také Vy. 

Placená inzerce

Dobříš je skvělé místo pro život. Aby bylo ještě přívětivější, potřebuje ča-
sem i několik nákladnějších investic do občanské vybavenosti. Nejde vše 
pořídit hned. Proto by se měla najít shoda na tom, co je prospěšnější pro 
více obyvatel, co vybudovat teď a co může ještě nějaký čas počkat. Určitě je 
prioritou školství a s tím spojená sportovní činnost mládeže. Minulé vedení 
zajistilo dotace na rozšíření 2. ZŠ a varny obědů, zateplení a nucené odvě-
trávání sportovní haly, rekonstrukci chladicího zařízení zimního stadionu. 
Tyto akce je nutné v tomto volebním období dokončit. Kam ale dál? 
Revitalizace Mírového náměstí se do koaliční smlouvy nevešla, a to i přesto, 
že minulé vedení zajistilo rekonstrukci všech inženýrských sítí pod celým 
náměstím, uzavřelo dohodu o spolufinancování se Středočeským krajem 
a akci již zahájilo dotovanou rekonstrukcí chodníků v ulici Pražská. Opět se 
bude jen připravovat a diskutovat. 
Mantrou pro vítěze voleb hnutí Pro Dobříš se stala nová knihovna. Realiza-
ci projektu za více než 150 000 000 Kč (ano, skutečně se jedná o více než 
150 milionů korun) žene současné vedení města vpřed salámovou meto-
dou. Provedení revize investičních nákladů dle koaliční smlouvy se nekoná. 
Koalice Pro Dobříš, ODS, KDU-ČSL odmítla požadavky opozice na vypsání 
místního referenda přes slibované zapojování veřejnosti do rozhodování. 
Odmítla férový návrh opozice na odložení investic do projektu do doby 
rozhodnutí o přidělení dotace a z čeho by se v případě jejího nepřiděle-
ní knihovna zaplatila, vůbec neřeší… Schválila v rozpočtu další 4 miliony 
na projektovou dokumentaci. Objednávají se posudky pro vrty k  tepel-

ným čerpadlům na vytápění knihovny. Přitom je již k objektu vybudova-
ná přípojka na centrální zdroj tepla! Skutečně je nová knihovna takovou 
prioritou, že vedení města riskuje svými překotnými postupy zmařenou 
mnohamilionovou investici v případě, že město nezíská dotaci, která může 
dosáhnout maximálně 33 mil. Kč, a knihovnu nebude z čeho zaplatit? 
Dobříš má také „našlápnuto“ na splnění letitého záměru na vybudování 
zimního stadionu, který by 8 měsíců v roce sloužil pro sportovní vyžití mlá-
deže, veřejnosti a sportovním klubům. Na podzim bude hotová rekonstruk-
ce ledové plochy. Bude možné požádat o dotaci na zastřešení. Naděje na 
přidělení bude vzhledem k připravenosti projektu a podpoře města velká. 
Dofinancování by stálo zlomek toho, co bude stát knihovna a výhodně by 
šel využít rámcový úvěr, který město na tyto účely získalo. 
Potřebují mladí více sportu nebo více joysticků na hraní počítačových her? 
Krásnou, nedávno rekonstruovanou knihovnu v blízkosti základních škol 
a  gymnázia, Dobříš má. Teď je šance za rozumných podmínek dokončit 
zimní stadión a naučit dobříšské děti bruslit. Zájem o ledovou plochu jistě 
přinese soustředění sportovců, turnaje, soutěže. To vyvolá potřebu ubyto-
vání pro sportovce. Pak již dává smysl přemístění knihovny a uskutečnění 
záměru vybudování ubytovacích prostor na jejím místě. Hlavně by vznikl 
prostor pro diskusi, jakou knihovnu Dobříš skutečně potřebuje a pro nale-
zení ekonomicky přijatelného řešení pro její realizaci za rozumných podmí-
nek. Takovýto postup zastupitelé za hnutí ANO 2011 podpoří.

Zastupitelé zvolení za hnutí ANO 2011

CHCEME MÍT DŘÍV ZIMNÍ STADION NEBO NOVOU KNIHOVNU?

JAK NOVÉ VEDENÍ MĚSTA ZTRÁCÍ PAMĚŤ



Placená inzerce

Problematika systému nakládání s odpady pro mě byla doposud něco jako 
pověstná paní Colombová. Díky bouři, kterou spustilo jednání současného 
vedení města při řešení této problematiky v Dobříši, jsem se o ni začal sku-
tečně vážně zajímat.
Na internetu jsem pátral po stopě firmy, se kterou paní starostka už podepsa-
la smlouvu, a to ještě předtím, než na její financování zastupitelstvo uvolnilo 
peníze, a zjišťoval, jak to podle nich má vlastně fungovat. Zásadní otázkou je, 
jak systém může fungovat ve městě velikosti Dobříše. Prozatím funguje pouze 
v menších obcích s převážně rodinnými domky a dostatečně velkými pozemky.
Pokusím se v následujícím textu svým popisem systém čtenářům přiblížit, ať 
si to každý zhodnotí podle svého uvážení sám. Pokud chce někdo nadávat, ať 
ví přesně na co, pominu-li překotný a netransparentní postup radnice.
Co rada bez diskuze s občany vlastně schválila?
Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (dále jen „ME-
SOH“) je systém, který vychází z adresného třídění odpadů, finanční moti-
vace občanů a má za cíl komplexní optimalizaci odpadového hospodářství 
obcí a měst. 
Jak to má vypadat v praxi? 
Veškerý vyprodukovaný odpad je evidován pomocí čárových kódů. Na ná-
dobách na SKO (směsný komunální odpad) je nalepen permanentní čárový 
kód, který svozová firma při svozu načte čtečkou (systém vychází ze skutečně 
obsloužených nádob). Tříděný odpad (především papír a plast) se odevzdává 
v čirých pytlích, na který si občané před svozem připevní visačku s čárovým 
kódem, který odpovídá dané komoditě. Tento čárový kód se načítá obdob-
ně, jako ten na nádobě na SKO. Data z čtecího zařízení putují do notebooku, 
odkud se po svozu posílají na server, který data vyhodnocuje a připisuje tak 
jednotlivým domácnostem potencionální slevy. 
V čem spočívá motivace občanů? 
Je potřeba rozevřít „motivační nůžky“ na maximum – tzn. stanovit co nej-
vyšší poplatek za odpady (např. 800 Kč na osobu a rok) a občané, kteří 

správně a efektivně třídí (příp. snižují produkci odpadů), mohou dostat 
maximální možné slevy (až 70 %). Občané v průběhu období dostávají za 
vytříděné komodity body. Konkrétně body za třídění (BT), body za efektivní 
využívání nádob a pytlů (BV), body za snižování produkce (BS) a dokonce 
i body za přístupy na server. Na základě těchto bodů a dosažených úspor 
systém vypočítává slevy pro jednotlivé domácnosti. Jednoduše řečeno 
–  nejvyšší slevu má ten, kdo vyprodukuje odpadu málo a to málo ještě 
efektivně vytřídí. 
Proč evidovat odpady? 
Díky evidenci má obec/město téměř dokonale pod kontrolou jednotli-
vé toky odpadů a také má pod kontrolou to, zda svozová firma vykazuje 
opravdu pouze to, co na území dané obce bylo vyprodukováno. Cílem je 
také postupným procesem odstranit z ulic nevzhledná kontejnerová stání 
(zvonky na tříděný odpad) tak, aby zůstala pouze tam, kde jsou opravdu 
potřeba. Systém z pohledu občanů je spravedlivější a pohodlnější.
Komentář k zamýšlenému novému systému v Dobříši:
Výše uvedený záměr zavedení nového systému má tolik neznámých, že je 
velmi podivné uzavřít, bez diskuze s veřejností a projednání v zastupitel-
stvu, smlouvu s firmou, které budou předána osobní data všech občanů 
a  domácností Dobříše, firmou, která bude sledovat odevzdávané pytle 
s  odpady, dávat odměny za odevzdaný pytel nebo trestat ty, kteří se do 
tohoto sledovacího systému nepřihlásí, nebudou s ním aktivně spolupra-
covat a budou, jako dosud, třídit jen tak z vlastního přesvědčení. 
Jak se třeba mají chovat lidé v bytovkách? V garsonce o 30 metrech budou 
muset vyčlenit kout na několik pytlů, měsíc je plnit, koukat na ně, čichat 
je a jednou za měsíc vystrčit někam před dům? Když si představím tako-
vý „čtrnáctipatrák“ před svozem…  Opravdu nestojí našemu vedení města 
jeho občané za to, aby se s nimi vše projednalo a nalezla řešení pro všechny 
možné eventuality ještě před zavedením takového experimentu? 

Jan Procházka, kandidát za hnutí ANO 2011

Od 1. 2. 2019 platí na Dobříši nová vyhláška upravující nakládání s odpady. 
Došlo k zúžení svozu komunálního odpadu od rodinných domů ve frekvenci 
1× za 14 dní a byl zaveden svoz tříděného odpadu v plastových pytlích dle 
harmonogramu (1× měsíčně připadá svoz na plastový pytel s příslušným tří-
děným odpadem).
Jsme čtyřčlenná domácnost obývající rodinný domek, odpad již několik let 
poctivě třídíme do sběrných hnízd či Dokasu Dobříš, s.r.o. Služby zavedené 
změnou ve shromažďování tříděného odpadu jsme se rozhodli využít, aby-
chom věděli, jaké to na nás, občany, bude mít dopad. V tomto směru shledá-
váme jako pozitivní, že nemusíme odvážet tříděný odpad ke sběrným hníz-
dům, která jsou často přeplněná, a vítáme, že svoz přispívá k důslednějšímu 
třídění. Negativa takového svozu spatřuji v následujícím:
1. Pytle začínají zapáchat. Je květen, jaké to bude v letních měsících, kdy se 

vzduch téměř nehýbe a je opravdu horko? 
2. Pytle s odpadem lákají drobné hlodavce a vrány.
3. Pokud nejsou pytle dobře utěsněny, při silnějším větru se rozletí. Ano je 

možné pytle skladovat v garáži, ale tři velké pytle se do ní jednoduše ne-
vejdou. A o zápachu, který je s odpadky spojen, přestože některé z nich 
lze vymýt, ani nemluvě. A zde se ptám, zdali je takové (ne)hospodaření 
s vodou šetrné a úsporné. 

Je zcela nezbytné odpad třídit a začít se chovat ekologicky. Pokud v tom město 
chce občany podpořit (a zcela jistě by mělo), pak je třeba upozornit na to, že: 
1. Svoz příslušného tříděného odpadu v plastových pytlích 1× měsíčně je 

zcela jistě nedostačující, demotivující a nehygienický. Svoz veškerého 
tříděného odpadu v pytlích by měl být organizován častěji.

2. Plastové pytle považuji za nevhodné řešení pro uskladnění tříděného od-
padu. Hyzdí komplexní vzhled, zapařují se a jsou neekologické. 

Vyvstává zde spousta dalších otázek k řešení. Kulatý stůl o odpadech přislíbe-
ný paní starostkou na jednání Zastupitelstva města konaném dne 6. 2. 2019 
dosud neproběhl. Emailovou formou jsem se dotazovala na jeho konání. 
První dotaz jsem učinila emailem ze dne 28. 2. 2019, další jsem vznesla emai-
lem dne 4. 3. 2019 a adresovala jej Radě města, do třetice jsem se dotázala 
emailem dne 24. 3. 2019 paní starostky. Odpověď jsem neobdržela ani na 
jeden email. Očekávala jsem pouze stručnou odpověď, a to, zdali a v jakém 
časovém horizontu se kulatý stůl připravuje. Doufala jsem také v plnění před-
volebních hesel vítězné strany, a to „Občanské podněty nezůstanou bez od-
povědi.“
Na jednání Zastupitelstva města ze dne 11. 4. 2019, vedení města sdělilo, že 
Rada města vybrala společnost, která pro město Dobříš zpracuje motivační 

systém třídění odpadů (dále jen „systém“). Co se týče konání kulatého stolu, 
dostalo se mi zde odpovědi, že tento je plánován na přelom měsíce květ-
na a června tohoto roku. Důvodem je vyčkávání na zpracovaní motivačního 
systému, který má být na kulatém stole občanům představen. Budou při-
pomínky občanů z kulatého stolu do systému zapracovány? Učiní tak spo-
lečnost bezplatně? Dle velmi jistého sdělení paní starostky lze připomínky 
dopracovat a náklady se nezvýší. Jaké byly vlastně stanoveny parametry 
při výběru oné společnosti? A co se od společnosti žádá? Jaká jsou kritéria 
systému, finančního plnění? Toto nebylo vůbec v širším kruhu diskutováno, 
nebyl zmíněn ani záměr o této věci. Mám za to, že kulatý stůl měl již v mezi-
dobí proběhnout. Občanům měla být dána možnost se k odpadům vyjádřit, 
mohli být seznámeni se záměrem vedení v této věci. Opozice se na jednání 
Zastupitelstva ze dne 11. 4. 2019 pokusila prosadit postup – kulatý stůl a ná-
sledné zpracování systému. Toto se nesetkalo s podporou. Tudíž kulatý stůl 
tak proběhne poté, co bude motivační systém vypracován. Na závěr si dovo-
lím připomenout jedno z hesel vítězné strany voleb: „Respektujeme skutečné 
potřeby. Všechny aktuální záměry a změny plánů či investičních celků bude-
me projednávat s občany a příslušnými odborníky či institucemi.“ 

Přikládám komparační namátkový tabulkový přehled sazeb poplatků za svoz 
komunálního odpadu. Výše uváděných sazeb lze nalézt na webových strán-
kách jednotlivých obcí. Je zřejmé, že svoz komunálního odpadu je při své 
četnosti na Dobříši nejdražší, byť je svážen společností Dokas Dobříš, s.r.o. 
sídlící na Dobříši, kdy město Dobříš je jejím jediným a 100% společníkem. 

Jindřiška Romba, zastupitelka zvolená za Otevřenou radnici

Četnost Dobříš Stará Huť Nový Knín Hostomice
1× týdně  2 050 Kč 2 100 Kč

Trvale hlášená 
osoba 600 Kč 
– roční svoz 

1× týdně 
společností 

Rumpold, a.s.

1× za 14 dní 1 868 Kč 1 200 Kč 1 400 Kč

Sezonní  

1 850 Kč 
(1× týdně I–IV 
a X–XII, 1× za 
14 dní V–IX)

1 950 Kč 
(1× týdně 

v zimě a 1× za 
14 dní v létě)

Zimní  
1 600 Kč 
(1× týdně 

I–IV a X–XII)
 

Letní  1 020 Kč 
(1× týdně V–IX)  

1× měsíčně  800 Kč  
 Odpad je svážen firmou DOKAS Dobříš, s.r.o.

OBČANÉ MĚSTA BUDOU ZAPOJENI DO EXPERIMENTU S ODPADY

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
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